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PRZYKŁADY KOŚCIOŁÓW PRZEŻYWAJĄCYCH WZROST

A

by zrozumieć elementy, które sprzyjają wzrostowi Kościołów, warto przyjrzeć się praktykom duszpasterskim i organizacyjnym kilku Kościołów typu
parafialnego, które doświadczyły już wzrostu. Trzy przykłady zostały zaczerpnięte z kręgów protestanckich: Kościoły Yoido Full Gospel Church, Kościół New Hope
Community Church i Kościół Saddleback Valley Community Church. Dwa pozostałe przykłady pochodzą zaś ze środowiska katolickiego: Kościoły parafialne Sant’Eustorgio w Mediolanie i Saint-Nazaire w Sanary-sur-Mer we Francji.

1. W Kościołach protestanckich
Yoido Full Gospel Church
Wzrost Kościoła protestanckiego Yoido Full Gospel Church oraz historia jego koreańskiego założyciela, pastora Davida Yonggi Cho, są wyjątkowe
i niezwykłe pod wieloma względami.
David Yonggi Cho rozpoczął działalność ewangelizacyjną od zapraszania kilku osób do domu swej teściowej. Ta garstka chrześcijan powiększała się
tak szybko, że pastor musiał wkrótce wybudować pierwszy kościół (Seo-Dae-Mun). W ciągu zaledwie trzech lat liczba członków wzrosła z pięciuset do
dwóch tysięcy sześciuset.
Wkrótce potem pastor, który wszystkimi sprawami Kościoła usiłował
zajmować się osobiście, poważnie zachorował z powodu wyczerpania organizmu. Pragnąc jednak, by jego dzieło rozwijało się nadal, stworzył strukturę kościelną, polegającą na podziale wspólnoty na grupki domowe, nazywane przez
niego „komórkami domowymi”. Komórki te są prowadzone przez świeckich
i wszyscy członkowie Kościoła są wezwani do włączenia się w ich struktu-
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rę. Dzięki komórkom liczba członków wzrosła do tego stopnia, że konieczne
było wybudowanie nowego kościoła, który został nazwany Yoido Full Gospel
Church. Po upływie czterdziestu lat było w nim już osiemset tysięcy wiernych.
W skład każdej komórki domowej wchodzi od sześciu do dwunastu
osób, które spotykają się raz w tygodniu w domu jednego z członków danej
grupy. Misją ich jest ewangelizacja dzielnicy, w której mieszkają. Komórki te
bowiem nie istnieją dla siebie samych, lecz po to, by głosić Ewangelię innym
ludziom. Są miejscem, do którego można przyprowadzić przyjaciół i sąsiadów,
aby w ten sposób prowadzić ich do Jezusa Chrystusa. O takiej strukturze kościelnej mówi jeden z fragmentów Dziejów Apostolskich:
„Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga,
a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia” (Dz 2, 46-47).
Pierwsi chrześcijanie praktykowali więc dwa rodzaje zgromadzeń kościelnych: w świątyniach oraz w domach wiernych Kościoła.
Członkowie komórek domowych nie chodzą od domu do domu w celu
głoszenia Dobrej Nowiny: David Yonggi Cho tłumaczy, że „ewangelizacja «po
domach» okazuje się dla chrześcijan krępująca, ponieważ jej rezultaty są nikłe”4.
Pastor ustala cele wzrastania dla każdej z komórek oraz dla każdego koła złożonego z kilku komórek. Animatorzy komórek zachęcają pozostałych członków do zwracania uwagi na potrzeby osób żyjących wokół nich. Cały wysiłek
polega na odkryciu tych potrzeb, działaniu w celu ich zaspokojenia, kochaniu
ludzi i niesieniu im pomocy. To wystarczy, by dana komórka powiększała się
w szybkim tempie. Członkowie opisywanego Kościoła starają się więc wejść
w relacje z osobami ze swego otoczenia, a następnie zapraszają je do uczestnictwa w grupie domowej: „Kiedy ludzie odkrywają, co dzieje się w naszych
komórkach domowych, kiedy widzą, jak ich członkowie okazują sobie wzajemną miłość, pragną również stać się członkami tych grup”5.
4 D.Y. CHO, Les cellules de maison et la vie de l’Église, wyd. Vida, Miami 1989, s. 40.
5 Tamże, s. 88.
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Spotkanie komórki domowej rozpoczyna się modlitwą i śpiewami, po
czym modli się jedna lub więcej wyznaczonych osób. Następnie proklamowane jest Słowo Boże, opatrzone komentarzem pastora, a przed rozejściem się
zbierana jest ofiara pieniężna (kolekta). „Spotkanie kończy się świadectwami,
modlitwą za chorych, prośbą o chrzest w Duchu Świętym oraz «modlitwą na
zakończenie»”6. Każda komórka ma swojego sekretarza i skarbnika. Po zebraniu cotygodniowej kolekty sekretarz jest odpowiedzialny za przeliczenie otrzymanej kwoty i wpisanie jej do rejestru. Skarbnik grupy przechowuje pieniądze,
a w kolejną niedzielę przekazuje je osobie odpowiedzialnej.
Komórki złożone są z ludzi świeckich. Według pastora Cho ludzie
ci, dzięki formacji, okazują się najbardziej skuteczni w głoszeniu Ewangelii. Świeccy liderzy mogą również lepiej troszczyć się o potrzeby członków
wspólnoty chrześcijańskiej. W miarę rozrastania się komórek grupy są dzielone na mniejsze, aby w każdej z nich nie było więcej niż piętnaście rodzin.
Osoby dobiera się nie ze względu na miejsce zamieszkania, lecz w taki sposób, by tworzyły grupy homogeniczne: młodzi z młodymi, wolne zawody
z wolnymi zawodami, studenci ze studentami itd.
Pastor Cho podkreśla, że ewangelizacja niechrześcijan musi stanowić główny cel Kościoła i komórek. Jest to kwestia najistotniejsza. Jeśli
EWANGELIZACJA głównym celem komórek nie jest głoszenie Ewangelii, nie zaowocują wzrastaniem. „Ściągają one na siebie
NIECHRZEŚCIJAN
niebezpieczeństwo dążenia jedynie do usatysfakcjonowania
MUSI STANOWIĆ
członków”7. „Komórka domowa nie jest organizacją charyGŁÓWNY CEL
tatywną, choć może, oczywiście, spełniać dzieła miłosierdzia.
KOŚCIOŁA
Nie jest też jakimś zgromadzeniem modlitewnym”8. Misją koI KOMÓREK. mórki domowej jest ewangelizacja niechrześcijan, jej powołaniem jest wzrost, a następnie, gdy osiągnie już wystarczający rozmiar – podział
na mniejsze grupy.
Decyzja pastora o ustanowieniu przełożonych spośród osób świeckich
była inspirowana fragmentem rozdziału 18. z Księgi Wyjścia:
6 Tamże, s. 40.
7 Tamże, s. 117.
8 Au-delà des chiffres, wyd. Vida, Miami 1986, s. 47.
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„Jetro, widząc, że ta praca jest zbyt ciężka dla Mojżesza, poradził
mu, jak przekazać władzę w ręce innych, tak, aby nie zamęczał się,
próbując osobiście zaradzić problemom wszystkich ludzi, którzy do
niego przychodzili”9.
Pastor postanowił więc przekazać swoje obowiązki i władzę, wyznaczając odpowiedzialnych za poszczególne komórki. Takie udzielenie
pełnomocnictwa jest, według niego, niezbędnym warunkiem powodzenia
misji ewangelizacyjnej. Głównym zadaniem pastora pozostaje wybór odpowiedzialnych oraz ich motywowanie: „Bezustannie motywuję odpowiedzialnych komórek i okazuję im moją wdzięczność”, wyjaśnia i podkreśla,
że jeśli okazuje się ludziom wdzięczność, jeśli dodaje się im odwagi i kocha
szczerą miłością, to będą oni w stanie dokonać wielkich rzeczy: „Żadna
organizacja, nawet najdoskonalsza, nie jest w stanie poprawnie funkcjonować, jeśli ludzie, którzy ją tworzą, nie są odpowiednio motywowani do
wykonywania pracy”10.
Na odpowiedzialnych komórek pastor Cho wybiera zazwyczaj kobiety, ponieważ wiele z nich nie pracuje zawodowo, dzięki czemu są one
w stanie poświęcić więcej czasu na spełnianie tej roli. W każdą środę pastor
spotyka się z odpowiedzialnymi komórek i rozdaje im swe notatki, które
omawia w celu wyjaśnienia treści przygotowanych do nauczania. Osobiście
ustalił on program spotkań domowych, a dwa razy w roku prowadzi seminaria formacyjne.
Jak sam podkreśla, pastor musi być osobą odpowiedzialną za projekt
ewangelizacji komórek domowych. Konieczne jest jego aktywne zaangażowanie we wdrażanie tegoż projektu i motywowanie członków. Podaje przykłady Kościołów, które próbowały stworzyć komórki domowe bez osobistego
zaangażowania pastora – każda z nich starała się, ale ponosiła fiasko. W Stanach Zjednoczonych działa poważne zgromadzenie chrześcijańskie, którego
pastor brał udział w seminarium w Seulu na temat wzrastania Kościołów.
Zrozumiał on znaczenie komórek domowych, lecz zamiast osobiście kiero9 Tamże, s. 42.
10 Les cellules de maison et la vie de l’Église, s. 142.
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wać nimi w swoim Kościele, przekazał odpowiedzialność za nie jednemu
z członków. Człowiek ten zajął się całą organizacją, powstawały komórki
domowe. Jednak po dwóch latach wytężonej pracy komórki przestały się rozwijać, niewiele osób brało udział w spotkaniach, a ci, którzy przychodzili, nie
mieli dostatecznej motywacji, by ewangelizować. Dlaczego? Komórki domowe były postrzegane jako jedna z wielu, niczym się niewyróżniająca, oferta
duszpasterska. Nie traktowano ich jako kwestii kluczowej dla ożywienia wiary i wzrostu Kościoła – jest przecież tyle innych programów, które stawiają
przed sobą podobne cele. Ponieważ pastor nie był aktywnie zaangażowany,
członkowie nie zdawali sobie sprawy z tego, jak ważną rolę odgrywają komórki. „Aby komórki domowe odniosły sukces, pastor musi być przekonany
o konieczności ich istnienia, o tym, że ich funkcjonowanie jest sprawą życia
i śmierci jego wspólnoty”11.
David Yonggi Cho jest przekonany, że wielką przeszkodą we wzrastaniu Kościołów jest brak wizji. Wizja to cel, do którego należy dążyć.
Jeśli ośmielimy się marzyć o tym celu, „marzenie nabiera mocy twórczej”12.
Twierdzi, że „jeśli brakuje nam wizji, nie jesteśmy
WIELKĄ PRZESZKODĄ
w stanie niczego dokonać. Dzięki nieustannemu móWE WZRASTANIU
wieniu o naszych celach i wizjach możemy wzbudzić
KOŚCIOŁÓW JEST
entuzjazm osób, które gromadzą się wokół nas. Ważne
BRAK WIZJI. jest jednak, by każda grupa miała tylko jedną wizję”.
Wizja ta musi pochodzić od pastora. Dzieli się on swoją koncepcją z diakonami i diakonisami, po czym wspólnie ustalają cele służące
do jej realizacji. Jest to, według pastora Cho, wstępny warunek osiągnięcia wzrostu. Bóg odpowiada w zależności od stopnia wiary, dzięki której
pozwalamy Mu działać, i konieczne jest, byśmy działali tak, jak gdyby
wzrastanie już się realizowało: „Wasz wzrost zależy od miary waszych
marzeń”13. Jedna z misjonarek tego Kościoła udając się do Japonii, postawiła sobie za cel pozyskanie dwustu członków w ciągu pierwszego
roku. Zorganizowała pierwszą komórkę i zaczęła rozglądać się za ludźmi
11 Tamże, s. 109.
12 Tamże, s. 168.
13 Tamże, s. 169.
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w potrzebie. Po upływie roku przekroczyła swój cel, gromadząc dwustu
pięćdziesięciu członków.
Aby stworzyć nową wizję i marzenia, pastor Cho wymaga od odpowiedzialnych, by nauczyli się wchodzić w autentyczną komunię z Duchem
Świętym: „Aby odnieść sukces w sprawach Królestwa Bożego, niezbędna jest
bardzo ścisła współpraca z Duchem Świętym”14. Dlatego też wspólnoty te
trwają na modlitwie. Raz w tygodniu chrześcijanie należący do opisywanego
Kościoła modlą się całą noc. W takiej modlitwie uczestniczy przynajmniej
dziesięć tysięcy osób. I to właśnie modlitwa uważana jest za kolejny kluczowy element ożywienia. Liczni odpowiedzialni często praktykują też post
i modlitwę w intencji zbawienia osób, którym głoszą Ewangelię. Zazwyczaj
poszczą od jednego do trzech dni w tygodniu.
Styl przepowiadania animatorów na spotkaniach często ma decydujący wpływ na to, czy komórki się rozrastają15. Głównym celem, jaki stawia
sobie pastor Cho podczas przepowiadania, jest pomoc ludziom w przeżyciu
osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Drugi cel
NAJWAŻNIEJSZYM
to pomoc ludziom w odnoszeniu sukcesu we wszystkich
ELEMENTEM, KTÓRY
wymiarach życia: duchowym, fizycznym, psychicznym,
WPŁYWA NA
zawodowym i intelektualnym. Trzecim celem głoszenia
POWODZENIE
jest natomiast pomoc ludziom w lepszej służbie Bogu
GŁOSZENIA SŁOWA
i bliźniemu. Uważa on również, że najważniejszym elementem, który wpływa na powodzenie głoszenia Słowa BOŻEGO, JEST
Bożego, jest intymna relacja z Duchem Świętym. Trwa- INTYMNA RELACJA
jąc z Nim w bliskim kontakcie, możemy być inspirowani Z DUCHEM ŚWIĘTYM.
przez Niego i namaszczeni do otrzymania przesłania, jakie pragnie On przekazać całemu zgromadzeniu: „Jeśli brak mi namaszczenia Ducha Świętego, moje przesłanie nie przyniesie żadnego rezultatu, bez względu na to, jak
wiele czasu poświęcę na omówienie jego treści w kazaniu”16. Pastor rzadko
powołuje się na filozofię, czy też na historię Kościoła, której uczył się w szkole biblijnej… Po dwudziestu trzech latach przepowiadania jest przekonany,
14 Tamże, s. 123.
15 Tamże, s. 145.
16 Tamże, s. 120.
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że jedynie Słowo Boga może wnieść życie w zgromadzenie. Głoszenie słowa
rozpoczyna zawsze od podkreślenia dobroci Boga i próbuje tak ukierunkować kazanie, by udzielić w nim odpowiedzi na pytania nurtujące słuchaczy.
Podsumujmy: wzrastanie jest możliwe wtedy, gdy Kościół zaangażuje się
całkowicie w głoszenie Ewangelii niechrześcijanom, zachęcając ich do przyjęcia
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela: „Jeśli Kościół tego nie robi, to albo zatrzyma się
w miejscu, albo umrze”17. Do wzrostu Kościoła niezbędne są również: bezwarunkowe zaangażowanie pastora, określenie wizji i ustalenie celów, modlitwa, posty,
głoszenie Dobrej Nowiny pod natchnieniem Ducha Świętego, tworzenie komórek
domowych oraz motywowanie osób odpowiedzialnych za komórki. Powołaniem
członków komórek jest dawanie świadectwa wiary w Chrystusa w środowisku,
w którym żyją: w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, w miejscu pracy, aktywności społecznej itp. Odkrywając potrzeby innych i udzielając pomocy, wchodzą oni
w relacje z otoczeniem, a następnie zapraszają ludzi na spotkania komórek domowych, na których mają oni szansę usłyszeć Słowo Boże i dzięki niemu poznać
Chrystusa. Jezus przedstawiany jest jako Ten, który może zaspokoić ich potrzeby
i pragnienia miłosierdzia, zbawienia, pokoju, uzdrowienia itp. Kiedy przyjmą do
serc Jezusa jako „Pana i Zbawiciela”, zaprasza się ich na spotkania w zgromadzeniu całej wspólnoty i do uczestnictwa w głoszeniu Ewangelii wraz z pozostałymi
członkami komórek. Ich doświadczenie oraz gorliwość nowo nawróconych wpłyną korzystnie na głoszenie świadectwa innym ludziom spoza Kościoła.
Mimo błyskawicznego rozwoju opisanej wspólnoty należy podkreślić,
że jej wzrost nie był ani łatwy, ani prosty. Pastor Cho tłumaczy, że aby system
komórek ewangelizacyjnych zadziałał, trzeba poświęcić mu dużo czasu i pieniędzy. Kiedy jednak zacznie już funkcjonować, zapewni trwały i skuteczny
proces wzrastania.
Kościół Nowej Nadziei (New Hope Community Church)
Innym przykładem Kościoła, który intensywnie wzrasta, jest New
Hope Community Church. Jego założyciel, amerykański pastor Dale Galloway, jest ekspertem w dziedzinie grup domowych i formacji liderów świeckich. Jego Kościół powstał po tym, jak pastor wygłosił kazanie w kinie dla
17 Tamże, s. 61.
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zmotoryzowanych. W latach 1972–1995 liczba jego członków wzrosła do
ponad sześciu tysięcy. Kościół ten otrzymał nagrodę „Guidepost Magazine”
dla najlepszego Kościoła roku. Galloway jest pionierem tego, co w języku
angielskim nazywa się need-meeting ministries, czyli kościelnych form duszpasterskich, za które odpowiedzialni są świeccy i które działają zazwyczaj
na zasadzie małych grup, starających się zaspokoić potrzeby osób żyjących
wokół nich. Jako kaznodzieja znany w całych Stanach Zjednoczonych, Dale
Galloway prowadził seminaria i wygłaszał konferencje dla tysięcy świeckich
i duchownych. Do jego Instytutu na rzecz Wzrostu Kościoła przyjeżdżali
pastorowie ze wszystkich stron świata, aby nauczyć się tworzyć i animować
posługę osób świeckich. Kiedy w roku 1995 zrezygnował z funkcji pastora,
jego Kościół liczył pięciuset pastorów pełniących posługę w pięciu tysiącach
małych grup domowych. Galloway napisał trzynaście książek, z których najbardziej znaną jest 20/20 Vision (1986 r.).
W książce tej autor opisuje kierunki duszpasterskie i misyjne swojej
wspólnoty, które przyczyniły się do jej wzrostu. Od pierwszych stron podkreśla
on, że Bóg pragnie wzrostu liczbowego Kościołów:
„Bóg pragnie wzrostu waszego Kościoła, Jego wolą jest, abyście wy
sami, jak również wasi bracia chrześcijanie, nauczyli się osobiście
współpracować z Duchem Świętym, co sprawi, że wasz Kościół będzie się rozwijał”18.
Dale Galloway, podobnie jak pastor Cho, podkreśla znaczenie wizji. Według niego wizja pomaga zrozumieć cel i kierunek działania. Definiuje ją jako
„zdolność do widzenia spraw, zanim zostaną urzeczywistnione”19. Wyjaśnia, że
im większa wizja, tym większy stanie się Kościół: „Pokaż mi
IM WIĘKSZA WIZJA,
swoją wizję, a ja pokażę ci twoją przyszłość”20. Wizja jest też
TYM WIĘKSZY STANIE
ściśle związana z wiarą, ponieważ, jak twierdzi pastor, mieć
wizję znaczy widzieć rzeczy długo przed tym, nim zostaną SIĘ KOŚCIÓŁ...
18 D. GALLOWAY, 20/20 Vision, Scott Publishing, Portland 1986, s. 9.
19 Tamże, s. 24.
20 Tamże, s. 32.
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zrealizowane21. Wizja bierze się ze zdolności uczynienia widzialnymi elementów
własnej wiary. Bóg pragnie przekazać ją pastorom podczas ich trwania na modlitwie, w komunii z Duchem Świętym. Wizja jest bardzo ważna, gdyż, jak mówi
pastor, „zanim zobaczymy, jak się spełnia w rzeczywistości, musimy najpierw zobaczyć ten proces oczami wyobraźni”22. Wymaga ona nie tylko czasu i modlitwy,
ale również tego, by została przedstawiona na forum wspólnoty, zanim zacznie
być realizowana.
Dale Galloway nalega, by na pierwszym miejscu w jego Kościele była
modlitwa, ponieważ, jak twierdzi, bez niej wzrost jest niemożliwy. Życie i rozwój Kościoła zależą od Ducha Świętego. Pastor podkreśla
KLUCZEM DO
więc pierwszorzędną rolę modlitwy i pragnie, by wszyscy
ZROZUMIENIA członkowie jego wspólnoty mieli głęboką relację z Duchem
NASZEGO WZROSTU Świętym. Wspólnota wzrasta również dzięki miłości, któJEST MIŁOŚĆ. rej można w niej doświadczyć: „Kluczem do zrozumienia
naszego wzrostu jest miłość”23. Miłość bowiem motywuje, jednoczy i zachęca
do współdziałania. Kiedy ludzie czują się kochani, pragną pomagać i pracować
dla innych. Miłość jest źródłem jedności, dlatego też wszyscy działają zgodnie
i dzięki temu odnoszą sukces.
Galloway uważa, że pastor powinien być człowiekiem, który wskazuje
kierunek, jaki należy obrać, potrafi dostrzec trudności, zanim nadejdą, słucha
rad innych i podejmuje decyzje w stosownym czasie. Jest przepełniony Duchem Świętym, który przekazuje mu wizję i obraz Kościoła. Sam będąc pełnym entuzjazmu, zaraża innych chęcią działania. Dale Galloway kocha ludzi,
chce wchodzić z nimi w relacje, odnosić się do nich z miłością i zasłużyć na
prawo przewodniczenia tym, za których jest odpowiedzialny. Jego zadaniem
jest ustalenie sensownych i osiągalnych celów, lecz nie robi on tego sam:
rozdziela wśród innych odpowiedzialność i zadania, biorąc pod uwagę ich
zaangażowanie i kompetencje. Jeśli to możliwe, dobiera pracowników spośród osób należących do jego wspólnoty chrześcijańskiej, ponieważ są oni
w stanie najlepiej zrozumieć jego wizję. Otrzymują wynagrodzenie, którego
21 Tamże, s. 29.
22 Tamże, s. 34.
23 Tamże, s. 74.
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wysokość jest podobna do pensji, jaką otrzymaliby, pracując gdzie indziej
w tym samym zawodzie.
Galloway dba o to, by jak największa liczba
DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI
członków jego Kościoła przeszła formację przyW JAKOŚCI OFEROWANYCH
gotowującą do wykonywania posługi świeckiej.
PRZEZ KOŚCIÓŁ USŁUG RODZI
Uważa, że nic nie daje ludziom takiej satysfakcji
RESPEKT ZE STRONY OSÓB
jak świadomość bycia narzędziem w ręku Boga.
NIEPRAKTYKUJĄCYCH I DAJE
Opracował on, podobnie jak pastor Cho, strukturę małych grup, dzięki której większość członków CZŁONKOM WSPÓLNOTY
wspólnoty angażuje się aktywnie w jej działalność. POCZUCIE GODNOŚCI.
Pomaga świeckim w skutecznym pełnieniu posługi, motywuje, okazuje miłość
i wynagradza ich pracę. Im bardziej się angażują, tym lepiej są wynagradzani.
Dale Galloway stosuje też ewangelizację mającą na celu wzrost liczbowy,
kładąc nacisk na pojęcia jakości i doskonałości. Dążenie do doskonałości w jakości
oferowanych przez Kościół usług rodzi respekt ze strony osób niepraktykujących
(unchurched) i daje członkom wspólnoty poczucie godności. Zadanie to należy
przede wszystkim do pracowników Kościoła, którzy mają służyć przykładem,
aby osoby mające kontakt z Kościołem oddawały chwałę Bogu. Dążenie do doskonałości powinno przyświecać każdemu działaniu w Kościele, bez względu na
to, czy chodzi o głoszenie kazań, udekorowanie kościołów, posługa w punkcie
informacyjnym w kruchcie kościoła, czy też kwestie nagłośnienia i oświetlenia.
Doskonałość jest również pożądana na poziomie braterstwa i miłości. Podobnie jak to jest w większości Kościołów protestanckich,
DĄŻENIE DO
podczas kazania pastor zachęca gości i nowych członków
DOSKONAŁOŚCI
Kościoła do nawrócenia, czyli zaprasza ich do publiczPOWINNO
nego zawierzenia życia Jezusowi i przyjęcia Jego zbawiePRZYŚWIECAĆ
nia24. Ci, którzy dokonali tego rytu, są następnie przyKAŻDEMU DZIAŁANIU
gotowywani do przyjęcia chrztu i związania swego życia
W KOŚCIELE...
z Kościołem oraz zaangażowania się w jego dzieła.
24 W Kościołach protestanckich taka praktyka duszpasterska jest bardzo popularna, można nawet powiedzieć, że stanowi część rytuału. Kaznodzieje, po wygłoszeniu nauki, zapraszają słuchaczy, którzy
czują się do tego wezwani, by podeszli do ołtarza i powtarzali słowa modlitwy skruchy. Jest to pierwszy
etap procesu nawrócenia lub powrotu do Kościoła, w którym człowiek przyjmuje Chrystusa i Jego
zbawienie.
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Pastor przywiązuje wielką wagę do nabożeństw: do muzyki, przepowiadania, a nawet do atmosfery, która powinna być braterska i przepełniona bezwarunkową miłością. Radzi, by „każde nabożeństwo przebiegało
w duchu radości”. Powinno być ono czasem spotkania z Jezusem i miejscem
doświadczania cudów. Według pastora chór, muzyka, śpiewy, kazania, modlitwa i więzi braterstwa pomagają sercu wzrastać i wzbudzają miłość do Boga.
Chciałby on, by ludzie przychodzący do Kościoła mieli wrażenie, że „zaraz
wydarzy się coś ważnego”, i by tak rzeczywiście się działo. Wedle potrzeby
wiernych praktykuje się też modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk.
Jedną z głównych zasad działalności lokalnej jest pomoc ludziom
IDEALNA STRATEGIA w ich potrzebach, niesienie ulgi w cierpieniu
i chorobie: „Odkryj problem i pomóż go rozwiązać,
POLEGA NA WPROWADZANIU
znajdź ranę i uzdrów ją”25. Galloway twierdzi, że
INNOWACYJNEJ
pastor powinien mieć serce pioniera i przedsiębiorAKTYWNOŚCI KOŚCIOŁA
cy. Wspólnotę należy tworzyć małymi kroczkami,
I PRZYSTOSOWYWANIU JEJ inicjować nowe formy działalności dostosowane do
DO DANEGO ŚRODOWISKA. możliwości jej członków. Wspólnota musi opierać
się na swych mocnych stronach, ale też powinna mieć odwagę przyjrzeć się
własnym słabościom, by móc im zaradzić.
Idealna strategia polega na wprowadzaniu innowacyjnej aktywności
Kościoła i przystosowywaniu jej do danego środowiska. Nie można pozwolić
się zamknąć w kulturze kościelnej ani w takich metodach pracy, które nie są
już skuteczne w obecnych czasach i w danej rzeczywistości. Pastor Galloway
wykorzystuje do maksimum potencjał ludzki i materialny Kościoła. Gwarantuje wiernym wygodny dojazd do budynku kościelnego i odpowiednio duży
parking. Jeśli osób gromadzących się w miejscu kultu jest tak dużo, że brakuje
dla nich miejsca, woli zwiększyć liczbę nabożeństw niż zbyt pochopnie brać
się za budowę nowego kościoła.

NIE MOŻNA POZWOLIĆ SIĘ ZAMKNĄĆ W KULTURZE KOŚCIELNEJ ANI W TAKICH
METODACH PRACY, KTÓRE NIE SĄ JUŻ SKUTECZNE W OBECNYCH CZASACH
I W DANEJ RZECZYWISTOŚCI.
25 D. GALLOWAY, dz. cyt., s. 105.
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Saddleback Valley Community Church
Pastor Rick Warren jest założycielem Kościoła protestanckiego Saddleback Valley Community Church w Kalifornii. Urodził się w kalifornijskim San
José, otrzymał tytuł magistra na uczelni Southwestern Theological Seminary
oraz tytuł doktora na Fuller Theological Seminary. Dzięki umiejętności rozwoju swojego Kościoła zyskał przydomek „wynalazcy wiecznej odnowy”26. Jego
najbardziej znana książka, The Purpose Driven Church, została przetłumaczona na ponad trzydzieści języków i sprzedana w ponad milionie egzemplarzy.
Wraz z żoną Kay rozpoczął ewangelizację, gromadząc w swym domu
garstkę ludzi w 1979 r. Obecnie w każdy weekend na nabożeństwa przychodzi dwadzieścia tysięcy osób. Jego wspólnota chrześcijańska jest ósmą co do
wielkości w Stanach Zjednoczonych. W roku 1995 Kościół Saddleback został oficjalnie zatwierdzony jako Kościół parafialny baptystów, którego tempo
wzrostu jest najszybsze w całej historii Ameryki. Tego samego roku, po piętnastu latach spotkań w szkołach, klubach, magazynach, a nawet namiotach,
wspólnota wybudowała kościół na terenie kampusu o wielkości siedemdziesięciu dziewięciu hektarów.
Podobnie jak Dale Galloway, Warren podkreśla, że zamiarem Boga jest
wzrastanie Kościołów i że pragnie On odnaleźć zaguNIE CHODZI TEŻ O TO,
bione owce. Według niego Biblia, szczególnie w przyŻEBY PRACOWAĆ JAK
powieściach o Królestwie Bożym, wyraża najważniejszą
NAJWIĘCEJ, ALE ŻEBY
prawdę o tym, że Bóg oczekuje od chrześcijan, by przyczyniali się do wzrostu Kościołów. To nie jest kwestia PRACOWAĆ MĄDRZE.
drugorzędna, to nasz obowiązek. Aby nastąpił wzrost, jak twierdzi pastor, nie
wystarczą dobre chęci, poświęcenie czy pobożność. Potrzebne są odpowiednie umiejętności. Nie chodzi też o to, żeby pracować jak najwięcej, ale żeby
pracować mądrze. Wzrastanie jest owocem współpraNIE ISTNIEJE ŻADEN
cy między Bogiem a ludźmi. Opracowanie metody
UNIKALNY SPOSÓB,
działania i planowanie są niezbędne, ponieważ łaska
KTÓRY GWARANTOWAŁBY
Boża, powodująca wzrost, działa poprzez nasze wysiłki
WZROST.
i nasz umysł.
26 W ten sposób Rick Warren został nazwany przez Petera Druckera, światowej sławy specjalistę w dziedzinie zarządzania.
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Rick Warren uważa, że nie istnieje żaden unikalny sposób, który
gwarantowałby wzrost. Po przeanalizowaniu działalności licznych Kościołów, mogących poszczycić się dobrym rozwojem, doszedł do wniosku, że
stosują one czasem bardzo zróżnicowane strategie. Uproszczeniem i błędem byłoby sądzić, że wzrost może być zapewniony dzięki jakiejś metodzie. Przeciwnie, istnieje wiele dróg prowadzących do wzrastania Kościoła:
szkoły niedzielne, komórki domowe, muzyka współczesna lub tradycyjna,
chodzenie po domach itp. Nie wszystkie te metody są stosowane w każdym
z rozwijających się Kościołów – strategie, struktury i style są wszak zróżnicowane, lecz istnieją pewne elementy wspólne dla tych wszystkich wspólnot i sztuka polega na tym, by wydobyć z nich ogólne zasady, a następnie
wdrożyć je we własnym środowisku.
Rick Warren zauważył, że jednym ze wspólnych elementów wzrastających Kościołów jest szczególna cecha charakteryzująca ich przywódców. Pastorowie liczą na to, że ich wspólnoty będą wzrastać, wierzą w działanie Boga
i Jego obietnice. Oto jedna z tajemnic ich sukcesu: oni liczą na to, że doświadczą cudów, i oddają się w ręce Boga, by mógł On posłużyć się ich wiarą.
Członków wspólnot przeżywających wzrost charakteryzuje również
jasno określona tożsamość. Są oni świadomi racji swego istnienia i celu, do
jakiego dążą. Wiedzą dokładnie, do czego Bóg ich powołuje. Poświęcają
swe życie po to, by innych przyprowadzić do Kościoła, uczyć ich kochać
Boga i bliźniego!
Rick Warren przyjął styl przywództwa, który polega na podziale
władzy i odpowiedzialności. Współpracuje z osobami niekonsekrowanymi, którym zapewnia formację i powierza odpowiedzialne funkcje. Wykorzystuje talenty, możliwości, siły i kreatywność członków wspólnoty.
W zarządzaniu Kościołem stara się unikać dwóch skrajności: z jednej
strony – brania na siebie całkowitej odpowiedzialności za ewangelizację,
a z drugiej – zrzucania jej na innych. WyjaPRZYWÓDCA POWINIEN
śnia, że osiągnięcie równowagi jest możliwe
ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ OD
wtedy, kiedy pastorowie i osoby świeckie nie
OKREŚLENIA MISJI, SPISANIA JEJ, mylą swych ról: świeccy nie pretendują do roli
ZAPREZENTOWANIA W FORMIE przywódców, a pastorowie nie przywłaszczają
PRZEJRZYSTEJ WIZJI I MARZEŃ. sobie na wyłączność posługi kapłańskiej.
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Przywódca powinien rozpocząć działalność od określenia misji,
spisania jej, zaprezentowania w formie przejrzystej wizji i marzeń. Jednak
aby wyznaczyć cele, musi on najpierw być świadom potrzeb środowiska
i być otwartym na zmiany w otoczeniu. Sam Rick Warren przeprowadził
w swej dzielnicy sondaż, który uświadomił mu, co się ludziom nie podoba
w Kościele.
Kolejnym ważnym elementem zapewniającym Kościołowi wzrastanie
jest długość kadencji pastora. Oczywiście, długotrwała kadencja nie gwarantuje wzrostu, lecz częsta zmiana głównego pastora w danym Kościele z
pewnością utrudnia jego rozwój. Rick Warren zauważa, że „Kościół, który
często zmienia pastora, nie będzie wzrastał”27.
Kościół Saddleback koncentruje swoje wysiłki ewangelizacyjne jedynie na pewnej grupie społeczeństwa: na ludziach, którzy wydają się bardziej
skłonni od innych, by identyfikować się z pozostałymi członkami wspólnoty.
Rick Warren wyjaśnia, że na pierwszym miejscu trzeba skupić się na osobach
mieszkających w pobliżu parafii, które już się zna i z którymi jest się związanym, na osobach mających z nami jakieś punkty styczne i którym jesteśmy
w stanie pomóc. Jeśli wspólnota chce wzrastać, nie powinna próbować stać
się tym, czym w rzeczywistości nie jest, ani przyjmować ludzi o zbyt odmiennych poglądach. Trzeba raczej skupić się na osobach podatnych na wpływ
Kościoła. „Kościoły rozwijające się szukają osób wrażliwych na Słowo, Kościoły przeżywające stagnację starają się przyciągnąć na nowo tych, którzy
już z nich odeszli”28.
Podobnie jak w przypadku wspólnot
WSPÓLNOTY, KTÓRE WZRASTAJĄ,
pastorów Cho i Gallowaya, Kościół Ricka
DOŚWIADCZAJĄ MIŁOŚCI,
Warrena opracował strukturę grup domowych.
A WSPÓLNOTY, KTÓRE KOCHAJĄ,
Członkowie jego zgromadzenia starają się otoDOŚWIADCZAJĄ WZROSTU.
czyć tych, którzy do nich dołączają, serdecznością i miłością: „Wspólnoty, które wzrastają, doświadczają miłości, a wspólnoty, które kochają, doświadczają wzrostu”29. Szczególne względy i sympatię
27 R. WARREN, The Purpose Driven Church: Growth without compromising your message and mission,
Grand Rapids, Publishing House, Zondervan, Michigan 1995, s. 31.
28 Tamże, s. 183.
29 Tamże, s. 210.
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okazują tym, którzy pojawiają się na spotkaniu po
raz pierwszy. Warren opracował plan integracji nowych członków, który pozwala na pozyskanie ich
lojalności i jednocześnie zaangażowanie ich w misję
wspólnoty. Oferuje im formację w postaci kursów,
które pozwalają zrozumieć wartość ich zaangażowania w życie Kościoła. Są
też kursy mające na celu pomoc pozostałym członkom w odkrywaniu ich
talentów, którymi będą mogli odtąd służyć Chrystusowi i Jego Kościołowi.
Proces ten jest głównym elementem przyczyniającym się do wzrostu. Pastor wyjaśnia, że sukces jego Kościoła zawarty jest w trzech słowach: czynić
ludzi uczniami.
Celem, jaki wyznaczył sobie Kościół Ricka Warrena, jest umacnianie
wspólnoty poprzez przyjmowanie do niej nowych członków i proponowanie
im uczestnictwa w kursach, które wzbudzą ich lojalMUZYKA JEST JEDNYM
ność i w miarę możliwości zapewnią im odpowiedZ ISTOTNYCH ELEMENTÓW nią formację, na wzór drzewa, które wzmacnia swe
PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ gałęzie w miarę, jak staje się coraz większe. Kościoły,
DO WZROSTU. które na pierwszym miejscu stawiają integrację nowych członków i które planują swoją działalność pod tym właśnie kątem,
odnoszą, według pastora Warrena, największy sukces. Wspólnoty, które
zaniedbują nowych członków i lekceważą ich integrację, nie będą w stanie
się powiększać.
Rick Warren, podobnie jak Dale Galloway, tak ukierunkowuje wspólnotę, by stawała się coraz bardziej żarliwa i wychodziła naprzeciw potrzebom ludzi. Wzrost wspólnoty jest uzależniony od jej zdolności zaspokajania ptrzeb innych. W tym kontekście jego Kościół przywiązuje szczególną
uwagę do stylu muzyki używanej podczas nabożeństw, ponieważ muzyka
jest jednym z istotnych elementów przyczyniających się do wzrostu. Rodzaj
muzyki musi odpowiadać gustom osób, na któNIE WARTO PRZEJMOWAĆ
rych obecności nam zależy. Po przeprowadzeSIĘ ZBYTNIO WZROSTEM, LECZ
niu sondażu, który pozwolił Warrenowi lepiej
RACZEJ TRZEBA PRZYJMOWAĆ
poznać ludzi z okolicy, zmienił on całkowicie
Z MIŁOŚCIĄ TYCH, KTÓRYCH styl śpiewów i muzyki. Jak wyjaśnia, dzięki temu
BÓG NAM PODSYŁA. zabiegowi jego wspólnota znacznie się powięk-

WZROST WSPÓLNOTY
JEST UZALEŻNIONY OD JEJ
ZDOLNOŚCI ZASPOKAJANIA
POTRZEB INNYCH.
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szyła w ciągu jednego roku. Nie chodzi jednak tylko o to, by skupiać się na
wzroście liczbowym Kościoła: „Prawda jest taka, że jeśli waszym jedynym
celem jest wzrost, nie zdołacie go osiągnąć”30. Nie warto przejmować się
zbytnio wzrostem, lecz raczej trzeba przyjmować z miłością tych, których
Bóg nam podsyła. On sam dokona wzrostu wspólnoty wtedy, kiedy zechce,
i w takim stopniu, w jakim zechce. Warren troszczy się bardziej o ludzi
niż o liczby. Jest przekonany, że proces wzrostu zależy od stanu organizacji:
jeśli wspólnota jest zorganizowana w odpowiedni sposób, będzie wzrastała.
A dobra organizacja jest kwestią równowagi.
W dążeniu do równowagi Rick Warren rozwija swój Kościół na pięciu
poziomach: 1) wspólnota braci (fellowship); 2) formacja uczniów (discipleship)31; 3) liturgia (worship); 4) posługa świeckich (ministries); 5) ewangelizacja (evangelism)32. Dla każdego z tych poziomów została opracowana
strategia, struktura Kościoła jest do nich dostosowana, a wszystko to jest
oceniane pod względem doskonałości.

2. W Kościele katolickim
Przykłady wzrostu Kościoła można spotkać również w tradycyjnych
parafiach katolickich. Poniżej prezentujemy parafie Sant’Eustorgio we Włoszech i Saint-Nazaire we Francji. Znajdziemy w nich
wiele elementów podobnych do tych, które zostały opisane w poprzednich przykładach. Proboszczowie wymienionych parafii, czerpiąc
z doświadczenia tych właśnie Kościołów protestanckich, zastosowali
nowatorskie podejście duszpasterskie i dokonali niezbędnych zmian
w procesie rozwoju swych wspólnot.

30 Tamże, s. 48.
31 Formacja uczniów odbywa się poprzez uczestnictwo w regularnych kursach formacyjnych.
32 Autor ma na myśli głoszenie Ewangelii osobom, które nie wierzą w Chrystusa lub nie są członkami
żadnej wspólnoty chrześcijańskiej.
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