
kszta³towanie dzieci w Chrystusie poprzez Jego Koœció³Kraków, marzec 2010

misjapokoleñmisjapokoleñ.biuletyn

rzeczywistoœæ Boga mo¿e byæ autentycznie doœwiad-

czana.

W czasach pozbawionych Prawdy, Autorytetu, 

Moralnych Wartoœci, wychowaæ m³ode pokolenie w 

Prawdzie, w poszanowaniu Autorytetu i do ¿ycia opar-

tego na Biblijnych Wartoœciach Moralnych jest nie 

lada wyzwaniem! 

Pan Bóg w V Ksiêdze Moj¿eszowej, w cytowa-

nym fragmencie, podaje jedyn¹ skuteczn¹ metodê 

takiego wychowania. Zazwyczaj metody poprzedzone 

s¹ prawid³ami – tak te¿ i w podrêczniku Biblijnego 

Wychowania, w Piœmie Œwiêtym, metodê tê poprze-

dzaj¹ trzy zasady odnosz¹ce siê do starszego pokole-

nia, które pragnie wychowaæ m³ode pokolenie wg 

Bo¿ych standardów:

Fragment pochodz¹cy z czasów, kiedy Pan 

Bóg przygotowywa³ swój wybrany lud do ¿ycia w 

Ziemi Obiecanej w warunkach, kiedy ¿aden inny lud 

nie zna³ i nie czci³ prawdziwego Boga, jest dzisiaj dla 

nas motywacj¹ do s³u¿by m³odemu pokoleniu. 

Dlaczego?

Przestrzeganie przez wychowawcê (rodzica, 
Epoka modernizmu (trwaj¹ca oko³o 200 lat) 

nauczyciela, starsze pokolenie) tych trzech biblijnych 
ust¹pi³a miejsca postmodernizmowi. Niektórzy 

zasad daje szansê skutecznoœci metody.
twierdz¹, ¿e zanim postmodernizm doczeka³ siê 

upowszechnienia i swojej w³asnej nazwy ju¿ zacz¹³ 
METODA:

ustêpowaæ kolejnemu, jeszcze niezdefiniowanemu 
�Nauczaj dzieci Bo¿ego S³owa w kontekœcie ich co-

nurtowi… Naszym dzieciom przysz³o ¿yæ pod silnym 
dziennego ¿ycia (przebywaj¹c w domu, id¹c drog¹, 

wp³ywem nowych, kszta³tuj¹cych siê pr¹dów. Ró¿ni¹ 
k³ad¹c siê i wstaj¹c).

siê one zdecydowanie od teocentrycznego lub 
�Nauczaj poprzez w³asne ¿ycie: poprzez to, co robisz 

modernistycznego spojrzenia na œwiat. W dwóch 
(„przywi¹¿ sobie Bo¿e S³owo do rêki”), poprzez to, co 

poprzednich nurtach zawsze „ktoœ” znajdowa³ siê w 
myœlisz, mówisz i na co patrzysz („przywi¹¿ sobie 

centrum. Istnia³ jakiœ punkt odniesienia, jakiœ wzo-
S³owo Bo¿e miêdzy oczy”). Bo¿e S³owo ma byæ wido-

rzec idealny. W modelu postmodernistycznym i po 
cznym sztandarem twojego ¿ycia, umieszczonym 

nim nastêpuj¹cym nie tylko Bóg przesta³ byæ autory-
na bramach twojego „domu”. 

tetem, ale równie¿ cz³owiek, wyniesiony na piedesta³ 

przez humanizm. 
Inaczej mówi¹c, naprawdê skuteczn¹ metod¹ biblij-

Rzecz¹ najbardziej niepokoj¹c¹ sta³ siê fakt, 
nego wychowania m³odego pokolenia we wspó³czes-

¿e nie zosta³ nakreœlony ¿aden punkt odniesienia.
nym œwiecie jest ¿ycie starszego pokolenia w Bo¿ej 

Jesteœmy œwiadkami:
rzeczywistoœci, w której dzieci bêd¹ mog³y przebywaæ, 

– zaniku œwiadomoœci absolutu (absolutnej prawdy),
doœwiadczaæ mi³oœci Boga, i rozumieæ Jego S³owo.

– zaniku poszanowania autorytetów,

– zaniku dotychczas uznawanych wartoœci moral-

nych i wzorców spo³ecznych.

Wydaje siê, ¿e œrodowisko chrzeœcijañskich domów

i spo³ecznoœæ ludzi wierz¹cych maj¹ jeszcze szansê 

byæ wzorem dla m³odego pokolenia i miejscem, gdzie 

„S³uchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym,

Pan jedynie!

Bêdziesz tedy mi³owa³ Pana, Boga swego,

z ca³ego serca swego i z ca³ej duszy swojej,

i z ca³ej si³y swojej.

Niechaj s³owa te, które ja ci dziœ nakazujê,

bêd¹ w twoim sercu.

Bêdziesz je wpaja³ w twoich synów i bêdziesz

o nich mówi³, przebywaj¹c w swoim domu,

id¹c drog¹, k³ad¹c siê i wstaj¹c.

Przywi¹¿esz je, jako znak do swojej rêki

i bêd¹ jako przepaska miêdzy twoimi oczami. 

Wypiszesz je te¿ na odrzwiach twojego domu

i na twoich bramach.”

 V Moj¿eszowa 6,4-9

W spo³ecznoœci ludu Bo¿ego Chrystus 

zmienia ¿ycie dzieci i prowadzi je do 

duchowej dojrza³oœci.

Tylko Pan jest twoim jedynym Bogiem.

Bêdziesz Pana Boga mi³owa³ ca³ym sob¹ – ca³ym 

sercem, ca³¹ dusz¹, ca³¹ si³¹.

S³owo Pana Boga bêdzie nie tylko w twojej g³owie, 

ale przede wszystkim w twoim sercu.
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Systematycznie rozwijamy zak³adkê POMOCE 

DYDAKTYCZNE na naszej stronie Internetowej. Za-

chêcamy nauczycieli nie tylko do korzystania z jej 

zasobów, ale równie¿ do przesy³ania na adres Misji Prowadzimy metodyczne szkolenia dla nauczycie-
Pokoleñ w³asnych pomys³ów na lekcjê biblijn¹, nau-li Szkó³ek Niedzielnych, aby mogli doskonaliæ siê 
czanie wersetu biblijnego, robótkê rêczn¹ czy ciekawy w s³u¿bie, i z Bo¿¹ pomoc¹ wspieraæ rodziców w 
konkurs biblijny. biblijnym wychowaniu dzieci. Wierzymy, ¿e jest 

Je¿eli z natchnienia Ducha Œwiêtego powsta³o to jedno z wa¿kich i odpowiedzialnych zadañ, jakie 
w Waszym sercu i umyœle coœ wartoœciowego, czym Pan Bóg postawi³ przed Koœcio³em.
warto siê podzieliæ z innymi nauczycielami, do³¹czcie 

do grona autorów banku pomys³ów w POMOCACH Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹, gdzie 
DYDAKTYCZNYCH na www.misjapokolen.org umieœciliœmy wykaz proponowanych przez nas tema-

tów, które gotowi jesteœmy podj¹æ. Zachêcamy do 
Finanse, to temat, o którym uczymy siê mówiæ co-organizowania spotkañ dla nauczycieli Szkó³ek Nie-

raz czêœciej i bezpoœrednio. Ca³a s³u¿ba Misji Poko-dzielnych we w³asnym zborze, mieœcie lub okrêgu. 

leñ opiera siê wy³¹cznie na finansach pochodz¹-W ubieg³ym roku uczestniczyliœmy w 22 konferen-

cych z ofiar ludzi wierz¹cych, którzy widz¹ wartoœæ cjach szkoleniowych w ró¿nych ewangelicznych zbo-

tej s³u¿by, i wspieraj¹c j¹ finansowo, chc¹ mieæ w rach i koœcio³ach w Polsce.

niej swój udzia³. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt .

Bardzo serdecznie dziêkujemy Braciom i Siostrom, W czasach, kiedy Bo¿e standardy ¿ycia s¹ „rozmy-
którzy w minionym roku ca³ym sercem byli z nami, a dlane”, kwestionowane i odrzucane, a S³owo Bo¿e 
za ich sercem pod¹¿y³y ich skarby. Dziêki Wam, mo-wciœniête pomiêdzy legendy i mity – widzimy pal¹-
¿emy podejmowaæ zadania, które stawia przed nami, z c¹ potrzebê bezkompromisowego, dotykaj¹cego 
Bo¿ej inspiracji, Rada Misji Pokoleñ. Dziêki finanso-sedna chrzeœcijañstwa, nauczania dzieci Biblii
wemu zabezpieczeniu mo¿emy koncentrowaæ siê na i wychowywania w autorytecie i poszanowaniu 
s³u¿bie, poœwiêcaj¹c to, co tak cenne dzisiaj – czas i ob-S³owa Bo¿ego. Dlatego te¿, poza szkoleniami me-
darowanie – realizacji powo³ania i wyzwania, aby todycznymi dla nauczycieli Szkó³ek Niedzielnych, 
dzieci w naszych koœcio³ach mog³y zwyciêsko prze-od kilku lat koncentrujemy nasze wysi³ki na pisa-
jœæ z Chrystusem przez ¿ycie i zasi¹œæ razem z Nim niu i przygotowywaniu do druku polskich podrêc-
na Jego tronie! (Objawienie Jana 3,20-21)zników do systematycznego nauczania i biblijnego 

wychowania dzieci w Szkó³kach Niedzielnych.
Zawsze mo¿esz do³¹czyæ do tego dzie³a i wes-

przeæ je finansowo. Zadeklarowanie nawet niewiel-Dziêki ³asce Bo¿ej, modlitwom wierz¹cych
kich, ale systematycznych ofiar pomo¿e nam w plano-i finansowemu wsparciu ludzi, którym s³u¿ba Misji 
waniu realizacji za³o¿onych celów. Je¿eli Duch Œwiêty Pokoleñ nie jest obojêtna, uda³o siê nam w ubieg³ym 
przekonuje Ciê do systematycznego (miesiêcznego, roku wydaæ kolejny podrêcznik do nauczania dzieci 
kwartalnego, rocznego) finansowego udzia³u w s³u¿bie starszych (11-12 lat) – Izrael, czasu upadku i nie-
Misji Pokoleñ, prosimy, poinformuj nas o tym, a swo-woli, a nastêpny – Jezus Panem ¿ycia i œmierci (oba 
j¹ ofiarê przelej na nasze konto z dopiskiem: ofiara na autorstwa Anny KuŸnik) uka¿e siê jeszcze przed wa-
s³u¿bê Misji Pokoleñ.kacjami.
Dziêkujemy.Nasze ambitne plany zak³adaj¹, ¿e w tym roku 

kalendarzowym dotr¹ do Waszych r¹k jeszcze dwa 
Wdziêczni za modlitwê, s³owa zachêty oraz podrêczniki, przeznaczone do nauczania dzieci w 

finansowe wsparcie.wieku 12-13 lat, pod tytu³em Izrael, czas powrotu

i odnowy, autorstwa: Moniki Grzeszczuk, Katarzyny 
 Pracownicy – misjonarze Misji PokoleñKomanieckiej i Anny KuŸnik, oraz Œwiat dla Jezusa 

(na podstawie Dziejów Apostolskich), autorstwa 

Agaty Rysiewicz.

www. .misjapokolen org
ul. Spacerowa 16

30 199 Rz¹ska-

telefon: 012 6370571
608 311 836

e-mail: biuro@misjapokolen.org

pieni¹dze mo¿na wp³acaæ na konto Misji Pokoleñ:
Bank Pekao S.A Nr 75124045331111000054333732

Jak realizujemy nasze
g³ówne zadania?.
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