
WARSZTATY UCZNIOSTWA 

Szkoła Sobotnia 
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Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, 

chrzcząc je w imię Ojca, i Syna i Ducha 

Świętego, ucząc je przestrzegać 

wszystkiego, co wam przykazałem.  

A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż 

do końca świata. Mat. 28:19-20 



Polecenie czynienia uczniów obejmuje: 
 

Chrzest 

Nauczanie 

Posłuszeństwo 

Wiarę (“Jestem z Wami zawsze, ażdo końca 

świata.”) 
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Cykl uczniostwa 
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Uczyć 

Żyć 
Prowadzić 

Jan 13:35 

Nowe przykazanie daję wam, abyście 

się wzajemnie miłowali. Jak ja Was 

umiłowałem, tak i wy winniście się 

wzajemnie miłować. Po tym wszyscy 

poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 

miłość wzajemną mieć będziecie. 

  Jan 13:34-35. 



Uczniowie potrzebują żyznej      
gleby 

Gleba jest 
miejscem 
rozwoju 
życia na 
naszej 
planecie 
ziemi 
 



Szkoła Sobotnia 

Szkoła 
Sobotnia 
musi być 
glebą gdzie 
uczniowie 
się rodzą i 
rozwijają 



Zdrowa gleba „Szkoły Sobotniej” 
zwraca uwagę na: 

Studium Biblii.  

Uczniowie ucza się modlić, 
otwierać Słowo Boże, 
interpretowac i żyć według 
niego.  

Studium Biblii i Ducha Proroctwa 
towarzyszy wzrost duchowy. 

 



Zdrowa gleba ‘Szkoły Sobotniej’ 
zwraca uwagę na: 

Wspólnotę 

Konieczny element wzrostu. 

Czlonkowie lubią być w 
towarzystwie innych, i 

zapraszają nieaktywnych 
czlonków do wspólnych dzialań. 

 



Zdrowa gleba „Szkoły Sobotniej”  
zwraca uwagę na: 

Działalność poza 
Kościołem.   

 
Dzielenie się wiarą wzmacnia 

członków i utwierdza ich w 
wierze.  

 Rozwija wizję misji Kościoła w 
społeczeństwie.  

Oferuje szkolenia w słuzbie i 
dzieleniu się wiarą. 

 



Zdrowa gleba „Szkoły Sobotniej” 
zwraca uwagę na: 

Poczucie misji.  

Rozwija wizję misji globalnej 
Kościoła. 

Obejmuje nasze poświęcenie 
wspierania misji 
ogólnoświatowych. 

 



Jezus 
mówił o 
glebie – 
miejscu 
rozwoju  



„Wyszedł siewca, aby siać...” 

“Niektóre padło koło drogi, i przyleciały 
ptaki, i wyjadły je” 



“Wyszedł siewca aby siać...” 

Niektóre padły 
na grunt 
skalisty, gdzie 
nie miały wiele 
ziemi, i szybko 
powschodziły, 
gdyż gleba nie 
była głęboka.  
 



“Wyszedl siewca aby siać...” 

Niektóre 
padło między 
ciernie, a 
ciernie 
wyrosły i 
zadusiły je.  
 



“Wyszedł siewca aby siać...” 

A inne padły na 
dobrą ziemię, i 
wydały owoc—
jedne 
stokrotny, 
drugie 
sześćdziesięcio
krotny, a inne 
trzydziestokrot
ny.  
 



Niedbałe 

podejście 

dotyczące 

składników i 

wartości 

odżywczych 

konieczne dla 

żyzności? 
 

Czy nasza Szkoła Sobotnia 

odzwierciedla mentalność 

„pobocza”?  



A może mentalność  

„kamienistego gruntu” 

Mogą istnieć 

podstawowe 

elementy, ale 

towarzyszy im 

niekonsekwencja i 

obojetność.  
 



Czy tez posiadamy mentalność  

„ciernistego podłoża”? 

Za dużo jednego 

czynnika a 

innych za mało. 



Potrzebujemy srodowiska 

zbalansowanego! 

Zbalansowana 

mieszanina 

wszystkich 

potrzebnych 

składników dla 

duchowego 

wzrostu i 

uczniostwa. 



Nasza Szkoła 
Sobotnia musi 
być warsztatem 
uczniostwa – 
żyzną glebą do 
wzrostu i 
rozwoju 



Na jakiej 

glebie rosną 

twoi 

uczniowie? 
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