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Przedmowa  

 Dzisiejsze czasy obfitują w wiele różnych skrajności, kultur, subkultur, 
uzależnień,   o których wcześniej nie słyszano.
 W dzisiejszych czasach obserwujemy wzrost aktywności w tworzeniu 
różnego rodzaju odmienności, dążeniu do nowoczesności, do bycia „trendy”.
 W obecnych czasach wszystko musi być kolorowe, szybkie, skuteczne, 
w zasięgu ręki, od razu...
 Z wejściem w nowy wiek, pojawiły się nowe pokolenia ludzi, z którymi 
się spotykamy, rozmawiamy, a także pracujemy, czy uczymy.
 Jako chrześcijanie, naszym zadaniem jest miłować bliźnich, nie oce-
niać, nie szukać cech negatywnych, nie unikać. Mamy wyjść z niesieniem  
Ewangelii do każdego!
 Obecne pokolenia, o których będzie szerzej mowa w dalszych wy-
kładach, potrzebują innego podejścia nas, dorosłych. Musimy spojrzeć pod 
innym kątem na pracę z tym pokoleniem, aby była ona skuteczna i przyjemna 
dla nas, jak i dla tych młodych ludzi.
 Polska niczym nie różni się pod tym względem od innych państw.  
U nas również są ludzie, którzy nie rozstają się ze smartphonem, zamiast 
książek mają czytniki, gry komputerowe to ich hobby, są widoczni w każdym 
serwisie społecznościowym. Żyją aktywnie, potrzebują dużo bodźców wizual-
nych, są niecierpliwi... Nazywamy ich pokoleniami Y i Z.
 Nasi prelegenci są praktykami, a nie tylko teoretykami. Podróżują po 
różnych rejonach naszego globu i wszędzie tam jest widoczna zmiana pokole-
niowa. Dzięki ich podróżom, dzięki doświadczeniu zdobytemu w pracy z wyżej 
wymienionymi pokoleniami, są gotowi na to, aby nauczać prawd biblijnych w 
sposób, który jest odpowiedni dla mechanizmów przyswajania obecnej mło-
dzieży oraz dzieci.
 Bardzo dobre jest to, że zaczynamy widzieć zmiany w sposobie ucze-
nia się, przyswajania informacji przez młodych ludzi. To, co było dobre dla nas, 
nie wystarcza już obecnemu pokoleniu.
Model nauczania jest niezmienny od lat. Rzeczywistość się zmienia. Świat idzie 
do przodu. Jeśli  w czasach rozwoju jeden element nie nadąża za drugim, mo-
żemy spodziewać się wkrótce braku poszanowania, niezrozumienia tego, co 
chcemy wpoić młodzieży, całkowitego znudzenia na zajęciach itd.
 Jak tego uniknąć? W jaki sposób pracować z obecnym pokoleniem? 
Jak mamy nauczać prawd biblijnych, żeby zainteresowały dzieci i młodzież,  
a nie znudziły? Tego wszystkiego dowiemy się z wykładów prowadzonych 
przez naszych wspaniałych gości.

      - BOGUSIA SZCZYRA (pedagog, nauczycielka Klubu Dobrej Nowiny)
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Cześć 1

Przekazywanie rzeczywistości Ewangelii pokoleniu  
Facebooka, Instagrama i Snapchata

Chcę Wam opowiedzieć o moim pierwszym doświadczeniu z zagra-
nicznym zespołem misyjnym. Był to rok 1994. Wraz z przyjaciółmi 
udaliśmy się do dalekiego kraju, zwanego Szkocją (kraj ten był poło-
żony od nas prawie 50 kilometrów), aby tam podjąć współpracę  
z Andym i Mariną Burns, którzy pracowali z CEF - em w Dundee.
Czas, który tam spędziłem, zaobfitował w wiele wspaniałych wspo-
mnień. Wciąż pamiętam,  jak każdego wieczoru nasza trójka, pieszo 
zmierzała do pobliskiego miasteczka Blairgowrle, aby wykonać 
połączenie z budki telefonicznej do domu. W tamtych czasach obo-
wiązywały lokalne stawki oraz stawki za połączenia międzymiastowe 
(wszystkie powyżej 40 kilometrów), więc nie chcieliśmy podnosić 
zanadto rachunku telefonicznego naszych gospodarzy.
Pamiętam, jak kupiłem najnowszy album U2 na kasecie w Woolwor-
ths, kiedy akurat tam przebywałem. Pamiętam także, że wydałem na 
to wszystkie pieniądze. Musiałem zadzwonić do domu i następnego 
dnia moi rodzice poszli do banku, aby wpłacić pieniądze na moje kon-
to, abym mógł za nie opuścić Blairgowrie za kilka dni.
To wszystko prawdopodobnie brzmi dla Was, jakbym był z innej 
planety. Nie tylko dlatego, że możecie być nieprzyzwyczajeni do 
działania sklepów w Wielkiej Brytanii. Obecnie pewnie po prostu 
skorzystalibyście ze Skype i widzielibyście swojego rozmówcę, albo 
zadzwonilibyście z komórki. Pobralibyście lub streamowali najnowszy 
album muzyczny, a  przelew zrobilibyście przez Internet, czy wpłacili-
byście pieniądze przez PayPal na swoje konto.
Wiele się zmieniło – to już inne pokolenie. Świat, w którym żyliśmy 
się zmienił. Sposób, w jaki myślą dzieci, także uległ zmianie i ma to 
wpływ na nas w CEF -ie, w kościele i na każdej innej płaszczyźnie 
życia.
 Jednak Biblia nakazuje nam, by iść do każdego pokolenia. Psalm 78 
mówi nam, byśmy ogłaszali pokoleniu, że ma zwrócić się do Boga. 
Jednym z moich ulubionych psalmów jest Psalm 145, w którego pią-
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tym wersecie czytamy: „Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje”.
Oto, co Ty i ja musimy zrobić!  

 W kolejnych częściach tego opracowania chcę spróbować po-
móc Ci zrozumieć, jak to zrobić. Aby dać Ci wgląd w to, co nas czeka, 
przedstawię krótkie opisy wszystkich trzech:

Część 1 – pomogę Ci zrozumieć różne pokolenia, w szczególności 
pokolenie Z, oraz wpływ, jaki mają na naszą służbę. Jest to pomocne 
w budowaniu podstaw naszego zrozumienia tematu. Dowiemy się,  
jak działają i myślą inne pokolenia, a to z kolei naświetli Ci, dlaczego 
czasem irytują nas młodsi lub starsi ludzie.
Część 2- przyjrzymy się temu, jak skutecznie nieść Ewangelię tym 
młodym ludziom. Przedstawimy sobie pewne skrajności, których po-
winniśmy unikać. Poznamy sugestie wiodących ekspertów, dotyczące 
efektywnego niesienia Ewangelii obecnemu pokoleniu.
Część 3 – praktyczne pomysły, użyteczne szczególnie w naszej służ-
bie w CEF -ie.

Na początek kilka uwag:
• Nie poznałem jeszcze i nie praktykuję wszystkich tych działań,  
o których będzie mowa. Wciąż się uczę, więc nie patrzcie na mnie, 
jak na kogoś wszechwiedzącego w tym temacie.
• Większość przedstawionych badań jest oparta o informacje z 
krajów, tj. USA, Australia, Wielka Brytania i innych krajów Europy 
Zachodniej. Z tego powodu możesz mieć wrażenie, że niektóre 
treści niekoniecznie zgadzają się z sytuacją w Twoim kraju. Możesz 
mieć rację – na ten moment. Jeśli nawet teraz Cię to nie dotyczy, 
będzie dotyczyło Cię wkrótce. Musimy pamiętać, iż w dobie stale 
postępującego Internetu, wśród Pokolenia Z utworzyła się subkul-
tura, która niejednokrotnie wyprzedza kulturę ich własnego naro-
du.
• I w końcu – powiem kilka rzeczy, z którymi się nie zgodzicie. 
Będą to rzeczy, które Was zdenerwują bądź zirytują i  uznacie je za 
głupie gadanie Irlandczyka, który nie wie, jak to jest żyć w Waszym 
kraju. Być może będziecie mieć rację, ale zanim wyciągniecie wnio-
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ski, sprawdźcie to, co powiem. Znajdźcie zaufane osoby i skonsul-
tujcie to z nimi, zapytajcie młodych ludzi, testujcie. Przemawiałem 
w tym temacie na konferencji w Irlandii i niektórzy dorośli wątpili 
w moje słowa. Jednak według komentarzy młodych ludzi, było to 
w 100% prawdziwe przedstawienie ich świata. Tak więc przynaj-
mniej przemyśl to, co słyszysz.
 Ale dosyć już o tym, co mamy nadzieję zrobić. Zacznijmy fak-
tycznie zgłębiać powyższy temat.

Przegląd różnych pokoleń
Jednym z zachowań, które zauważysz, jest fakt, iż każde pokolenie 
uważa, że:

• „za ich czasów było najlepiej”,
• „młodzi ludzie nie pracują, jak my pracowaliśmy za naszych 
czasów”,
• „starsi ludzie nie rozumieją naszych czasów – życie to coś wię-
cej niż praca”.
 Chcę więc przybliżyć Wam sposób myślenia kilku ostatnich 
pokoleń.

Baby Boomers (1946 – 1964)
 Nazwa pochodzi od powojennego wzrostu urodzeń w USA 
(tzw. baby boom). Ci, którzy zaliczają się do tego pokolenia, często są 
znani jako „głośni, dumni i odpowiedzialni”. Bardzo silnie cenią sobie 
etykę pracy, która stanowi, że pracując ciężko idziesz naprzód i mo-
żesz wszystko osiągnąć. Założenia takie znajdują swoje odzwiercie-
dlenie w 55 - godzinnym tygodniu pracy w tym pokoleniu.
 Przedstawiciele tego pokolenia rzadko zmieniają miejsce pra-
cy i stanowisko. Co więcej, chcą pracować także po osiągnięciu wieku 
emerytalnego i dzielić się doświadczeniami z młodszymi pokolenia-
mi.
  Głównym celem w ówczesnych czasach było dotarcie do 
nastoletniej grupy wiekowej. „Młodzi dla Chrystusa” i inne organizacje 
pojawiły się, aby pozyskać nastolatków przez comiesięczne „rajdy” 
młodzieży. Podejście to wpasowało się w ówczesną kulturę wielkich 
wydarzeń dla młodych ludzi, ze skupieniem się na ewangelizacji oraz 
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prostowaniu postępowania nastoletnich chrześcijan, których życie 
nie odzwierciedlało życia Chrystusa. Polegało to na mówieniu im, co 
robili źle i dawaniu jasnych zasad postępowania.

Pokolenie X (1965 – 1979)
 
 To pokolenie często porównywane jest do „zagubionego 
środkowego dziecka”, ponieważ znajduje się pomiędzy dwoma domi-
nującymi generacjami. Osoby urodzone w tych latach obserwowały 
narodziny postmodernizmu i odrzucenie zasad moralnych. Zaczęto 
wtedy kwestionować ideę mówienia ludziom co mają, a czego nie 
mają robić. Była to przede wszystkim odpowiedź na założenia po-
przedniego pokolenia. Pokolenie X nie tyle skupiało się na swojej 
tożsamości, jak to było w przypadku Baby Boomers, co na niezależ-
ności. Robili swoje, tworzyli grupy, posiadali władzę i wolność i nikt 
nie mógł powiedzieć im, co mają robić. Bardzo negatywnie reagowali 
na wszelkie próby zwrócenia im uwagi i każdą próbę odebrania im 
wolności, w szczególności, gdy instrukcje i polecenia były niejasne. 
Egocentryzm i konsumpcjonizm miał swoje odzwierciedlenie również 
w postrzeganiu kościoła, który powinien wyglądać tak, jak ONI tego 
chcą.
  Doprowadziło to do zwrócenia szczególnej uwagi na relacje 
w służbie oraz powstanie programów, ukierunkowujących służbę na 
cele tego pokolenia.

Pokolenie Y / Millenialsi (1980- 1997)
 
 Millenialsi są znani jako „oczko w głowie”, bo właśnie w ten 
sposób byli postrzegani przedstawiciele tego pokolenia. Ich rodzice 
pochodzili z pokolenia Baby Boomers - nie byli  zbyt doceniani czy 
komplementowani. Decydowali się oni zatem dać swoim dzieciom to, 
czego im samym brakowało. Wynikiem tego, jest pokolenie przytło-
czone, zestresowane, ze skłonnościami do depresji, ciągle poprawia-
ne i trzymane pod kloszem.
 Dla rodziców Millenialsów utworzono pojęcie „rodzic – he-
likopter”.  Rodzic taki zachowuje się, jak powietrzna maszyna, która 
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nieustannie krąży nad dzieckiem, by mu we wszystkim pomagać. 
Tymczasem, prawda jest taka, że podświadomie usiłuje na każdym 
kroku wyręczać dziecko i niejako przeżyć za nie jego własne życie.
 Pokolenie to zostało wychowane w świecie, w którym za 
wszystko dostaje się medale i certyfikaty. Nie ma tu zwycięzców, są 
tylko współzawodnicy. Jeśli zawalisz – w porządku, rodzice naprawią 
to za Ciebie.
 Ale pokolenie to miało nie tylko wady. Wzrastało ono w cza-
sach, w których technologia jest po prostu stylem życia. Wynaleziono 
PC, uruchomiono Internet, telefony stały się niezbędne do życia. Dla 
Millenialsów posiadanie iPhona to nie zachcianka, to konieczność. 
Wzrastali w świecie, w którym tolerancja i różnorodność są normalne, 
dlatego szybko akceptują ludzi, którzy są inni i są gotowi bronić ich 
praw. Dlatego właśnie wielu z nich silnie wspiera grupy LGBTQ+.  
W ogólnej definicji terminem tym określa się ogół osób, które tworzą 
mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji oraz osób  
o tożsamości płciowej niezgodnej z płcią biologiczną (osoby trans-
genderyczne i transseksualne).
 Pokolenie to chce, aby ich autorytety były w praktyczny spo-
sób zaangażowane w ich życie. Osoby takie potrzebują wyjaśnień, jak 
zrobić daną rzecz. Pragną zachęty i pochwały oraz odpowiedzi na to, 
jak się dalej rozwijać, jak postępować itd. Mają także wiele pytań, bo 
poprzez nie się uczą. Muszą zadać pytanie: „Dlaczego”, zanim wprowa-
dzą coś w życie. Wszystko poddają w wątpliwość – tak właśnie prze-
biega u nich proces myślenia i rozumienia. Opisuje się to, jako „wgry-
wający” styl uczenia się , podczas gdy - jak na ironię - nasze metody 
uczenia są „pobierające” .
 My jesteśmy niecierpliwi i próbujemy wyciągać z nich informa-
cje, nie wysilając się zanadto. Stoimy nad nimi i pouczamy, a oni mają 
tylko siedzieć i nas słuchać. Mówimy im, w co mają wierzyć, zamiast 
pomóc im zrozumieć. Nie udzielamy odpowiedzi na ich pytania, nie 
pokazujemy, jak mogą samodzielnie odkrywać niektóre rzeczy. Uczy-
my w sposób, który jest kompletnie nieodpowiedni dla tego pokole-
nia!
 Dla pokolenia Y liczy się przynależność. Żyją tym, co tu i teraz. 
Chcą być częścią społeczności i służby Bogu w tym właśnie momen-
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cie.  

 Pokolenie Z  (1997 - ...)
 
 Pokolenie Z, znane także, jako i Pokolenie lub Centennialsi , to 
obecna generacja, z którą większość z nas pracuje.
 Tak naprawdę granica pokoleń to 9 września 2001 roku,  
a Pokolenie Z to Ci, którzy nie wiedzą, jak życie wyglądało wcześniej. 
Czym charakteryzuje się Pokolenie Z?

 PODŁĄCZENI DO WIFI
 
 Pokolenie Z to pierwsza grupa cyfrowych obywateli, czy też 
tubylców, często określanych mianem „screenagers” . Nie pamiętają 
oni czasów przed mediami społecznościowymi i w wyniku tego, mają 
tendencję do spędzania większości swojego życia online.
 Przez kilka ostatnich lat sporo mówiło się o Reformacji. Jedną 
z rzeczy, która przyspieszyła jej rozpowszechnianie się, było wynale-
zienie prasy drukarskiej. Ten wynalazek XV wieku nie tylko usprawnił 
wymianę idei, ale stworzył nowy sposób myślenia. To z kolei dopro-
wadziło do wydarzenia nazywanego przez nas Reformacją, do rene-
sansu i do oświecenia. Nowa era mediów odmieniła społeczny sposób 
myślenia i zachowania. Wpłynęła także na bariery intymne i moralne, 
które ludzie tak bardzo chcą przekraczać, np. zwiększył się dostęp 
do pornografii. Żadne inne pokolenie nie miało tak łatwo dostępnej 
pornografii, tak pełnej skrajności, w tak młodym wieku. 70% wszyst-
kich 18 – 34 - latków regularnie ogląda pornografię. Ta statystyka nie 
dotyczy tylko chłopców lub tylko dziewcząt. Dotyczy WSZYSTKICH.
 Media społecznościowe zmieniły bariery moralne. Myślę, że 
wielu z Was słyszało o zjawiskach, tj. „sexting” i „wysyłanie nagich 
fotek”. Gdy zostaniesz poproszony – wysyłasz nieprzyzwoite zdjęcia 
swoje lub innych. Obecnie wśród nastolatków jest to postrzegane, 
jako zupełnie normalne. 7 na 10 z nich zostało przynajmniej raz 
poproszonych, o „wysłanie nagich fotek”. Bariery moralne są inne dla 
tego pokolenia.
 Jakie jest pierwsze pytanie, które zada nastolatek, gdy przyje-
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dzie na obóz, czy w odwiedziny do czyjegoś domu bądź gdziekolwiek 
indziej?

– Jakie jest hasło do WiFi?!
 To pokolenie  „Internetu w kieszeni”. Spędzają oni średnio 9 
godzin dziennie zaabsorbowani przez media. Żyją w świecie, który 
jest „zawsze na chodzie”. Jakie jest ulubione medium społecznościowe 
Pokolenia Z?:

• Facebook ?
• Instagram ?
• Twitter ?
• Snapchat ?

 Skłaniają się raczej ku anonimowym i bardziej prywatnym 
platformom, jak Snapchat. Wybierają je częściej niż, np. Facebook. 
Wielu rodziców i dziadków posiada profil na Facebooku, co samo w 
sobie jest zawstydzające. Sam pomysł zostawienia smartphona w 
domu, w szufladzie lub powierzenia go komuś, wydaje się niedo-
rzeczny.

• WYRAŹNY ZASTÓJ

 Prawdopodobnie wydarzeniem, które miało największy wpływ 
na to pokolenie był światowy kryzys ekonomiczny w 2008 roku oraz 
„Wielka Recesja”, która po nim nastąpiła. Przedstawiciele pokolenia Z 
obserwowali wpływ tych wydarzeń na ich rodziców, co spowodowało 
silne pragnienie niepolegania na innych. To właśnie dlatego są oni 
świetnymi przedsiębiorcami i mają pragnienie rozwoju.
 To wszystko musiało doprowadzić do chęci wywarcia wpływu 
na świat. Pokolenie Z jest silnie wyedukowane, często samodzielnie 
poprzez YouTube i kursy online. Większość osób poniżej 20 - go roku 
życia nie ogląda telewizji. Stremują przez Netflix, Youtube i Ama-
zon. Wierzą, że mogą zmienić świat, zarówno w kwestii finansów, 
jak i w ogólnym rozumieniu. Mają większe pragnienie udzielania się 
w wolontariacie, pomagania, uczestniczenia w pracy charytatyw-
nej i grupach misyjnych, przy czym w większości interesują się tym                           
z humanitarnych pobudek.
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• AKCEPTACJA RÓŻNORODNOŚCI
 
 Różnorodność to sposób na życie tej generacji. W zasadzie dla 
nich jedyną sytuacją, w której dostrzegają różnorodność, jest jej brak, 
np. w pokoju pełnym białych Irlandczyków. Dorastają w szkołach i 
na uniwersytetach, otoczeni przez przedstawicieli różnych ras i grup 
etnicznych.
 Jako generacja bardzo silnie popierają wolność seksualną. Bar-
dzo cenią sobie wolność osobistą, możliwość bycia z kim tylko chcesz 
być. Przez kilka ostatnich lat, zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na 
zagadnienia związane z Transgender w Wielkiej Brytanii. Pojawiła się 
też chęć wspierania i akceptowania ludzkich wyborów.
 I tak, dla Pokolenia Z, głos chrześcijańskich tradycjonalistów 
na temat małżeństw tej samej płci, spraw transgender, rozwiązłości 
seksualnej oraz sposobu komunikowania swojego zdania przez chrze-
ścijan i stronnicze media, jest przeciwny ich naturalnej skłonności do 
inności i tolerancji.

• POSTCHRZEŚCIJAŃSTWO
 
 Jest to pierwsze postchrześcijańskie pokolenie, które bardzo 
dobrze charakteryzuje „powstanie Żadnych”. Jeden na czterech Ame-
rykanów, zapytany o przynależność religijną, określi ją jako „żadną”. 
Żadni tworzą najszybciej rosnącą grupę religijną.
 Na południu globu, chrześcijaństwo wciąż rośnie w siłę, ale 
zmiany na zachodzie to poważny problem. Irlandia Północna nadal 
jest ośrodkiem chrześcijaństwa, ale i to zmienia się gwałtownie.
 Jedną z zauważalnych rzeczy, jest brak wiedzy biblijnej. Czę-
ściowo jest to spowodowane „surfującym” umysłem i niezdolnością 
dłuższego skupiania uwagi, co powoduje trudności w zgłębianiu my-
śli Bożej, zawartej w Słowie. Faktem jest, że ta generacja wychowana 
została głównie przez Pokolenie X, które to daje im dużo przestrzeni i 
wolności oraz nie zmusza ich do robienia tego, czego nie chcą, czy też 
chodzenia tam, gdzie nie chcieliby pójść.
 Obserwujemy to często nawet u dzieci i młodzieży w kościo-
łach. Jeśli dziecko nie chce gdzieś iść – rodzic go nie zmusza. Dzieje 
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się tak nawet, jeśli rodzice są chrześcijanami. Ba, nawet jeśli są pra-
cownikami CEF -u! Nie będą ich zmuszać, pozwolą im wybrać.

Wpływ na naszą służbę
 
 To jest inna kultura. Badania dowodzą, że 6 – latek w USA ma 
więcej wspólnego z 6 – latkiem w Indiach, niż z 60 – latkiem w USA. 
Kultury nie determinuje dłużej to, gdzie żyjemy. Nie jest ona zależna 
od ilości krajów na mapie. Obecnie chodzi o datę urodzenia i subkul-
turę Pokolenia Z.

KŁAMSTWO NR 1 – JESTEM CENTRUM WSZECHŚWIATA
 
 Większość założeń Pokolenia Z nie jest skoncentrowana na 
Bogu, Biblii czy relacji z Chrystusem. Spojrzenie świata jest skoncen-
trowane na nim samym. Nastolatki są skłonne uwierzyć w inne kłam-
stwa, ponieważ najpierw uwierzyli w to, że są pępkiem świata. I to my 
im w tym pomogliśmy. Słowem, doskonale opisującym to pokolenie, 
jest narcyzm - Ja w centrum. Technologia popchnęła nastolatków do 
koncentracji na sobie, nastawienia na konsumpcję. Większość z Was, 
codziennie dostaje e – maile z Amazonu i innych firm internetowych. 
Jakie jest ich zadanie? Sugerują, co może Ci się spodobać, w oparciu 
o Twoje preferencje. Podobnie jest z telewizją. To wszystko dotyczy 
mnie!
 A teraz spróbuj nauczyć tych młodych ludzi, że Bóg jest w cen-
trum – jak wielka jest to zmiana. A co ze mną? Nie chcę zostać zdetro-
nizowany.

KŁAMSTWO NR 2 – ZASŁUGUJĘ NA TO, BY CAŁY CZAS BYĆ  
                                         SZCZĘŚLIWY
 
 Nastolatki myślą, że mogą mieć wszystko, czego chcą i kiedy 
chcą. Dlaczego? Dla nich tak właśnie wygląda życie. Mają różnego 
rodzaju media, które ich w tym utwierdzają. Kiedy nastolatkowie nie 
otrzymują rzeczy natychmiast, zaczynają narzekać. Potrzebują dostę-
pu do wszystkiego, ponieważ są przyzwyczajeni do bycia na czasie i 
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przeraźliwie boją się bycia poza informacją. Wszystko to prowadzi do 
braku cierpliwości.

KŁAMSTWO NR 3 – MUSZĘ MIEĆ WYBÓR
 
 Mają oni większą możliwość wyboru, niż ktokolwiek inny. 
Uważają, że potrzebują wyboru i mają do niego prawo, ale gdy już 
mogą wybrać, są tym tak przytłoczeni, że nie potrafią zdecydować. 
Próbują sprawdzić, która opcja byłaby najlepsza, zwlekają z ostatecz-
ną decyzją i w kocu wybór podejmowany jest za nich.

KŁAMSTWO NR 4 – POTRZEBUJĘ TYLKO INFORMACJI A NIE  
                                          NAUCZANIA
 
 Ich priorytetem nie jest zgłębianie Słowa Bożego i praca nad 
nim. Jeśli muszą coś wiedzieć – zapytają Siri lub wyguglują. To jedyna 
informacja, jakiej potrzebują. Nastolatków nie łatwo zainteresować 
przestarzałymi materiałami i powolną technologią. Dlatego równie 
ważne, jak dobre tłumaczenie, jest uważne ich słuchanie.
 
 Te właśnie kwestie będą miały wpływ na naszą służbę, czy to 
w nauczaniu dzieci i młodzieży w CEF -ie lub w kościele, czy w pracy 
z młodymi ochotnikami. Nawet jeśli Ty sam jesteś przedstawicielem 
Pokolenia Z, również wiele skorzystasz z tej wiedzy.
 Zatem jaki wpływ ma to wszystko na służbę dla Boga?
 
Część 2

Pokolenie to przynosi trochę problemów naszej służbie i temu, jak bę-
dziemy nią kierować. Być może zastanawiałeś się nad tym po ostatniej 
sesji?
(3 – minutowe grupy – przedyskutujcie, które z zagadnień mogą mieć 
wpływ na służbę, np. brak podstawowej wiedzy biblijnej lub naucza-
nie domowe, które zmuszają nas do cofnięcia się o krok w naszym 
nauczaniu. Nie chodzi tu o obniżanie poziomu, ale zaczynanie na 
niższym szczeblu).
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Musimy wziąć pod  uwagę to, kogo uczymy – jakie zmiany zatem 
powinniśmy zastosować?
Dosyć często zbyt szybko popadamy w skrajności. Ostrzegam Was 
przed tym. Jakich zatem posunięć powinniśmy unikać?

 CZEGO UNIKAĆ W PRACY Z POKOLENIEM Z
 
 Są dwie skrajności w postępowaniu z przedstawicielami  
Pokolenia Y i Pokolenia Z:
Skrajność 1 – trzymanie ich z dala od świata. Są uzależnieni od 
technologii i mediów, więc odetnijmy ich od tego. Odsuńmy ich od 
ekranów. Ostrzegajmy ich, trzymajmy daleko od świata i jego wpły-
wów. Dlaczego spełniać ich żądania? Powinni siedzieć, zachowywać 
się i słuchać, gdy ja mówię przez 30 – 40 minut. Słuchają w szkole i to 
samo powinni zrobić teraz.
 Moralizowanie - uczenie ich porządkowania swojego życia. 
To się nazywa „moralizatorki terapeutyczny deizm”. Uczy on, że w 
centrum dobrego, szczęśliwego życia, jest bycie moralnie poprawną 
osobą. Oznacza to bycie miłym, dobrym, przyjemnym, niepalącym  
i niepijącym itd. Czytaj Biblię, chodź do kościoła, ubieraj się skrom-
nie. Patrz na postaci biblijne i naśladuj je. Bądź jak Daniel, bądź takim 
przyjacielem, jak Dawid. Jednak Ewangelia to Boże dzieło dla grzesz-
ników, a nie ich popis moralny.
 Zorganizuj spotkanie i oczekuj, że młodzi ludzie przyjdą ze 
względu na wydarzenie, a nie na relację z Tobą i innymi uczęszczają-
cymi.
Skrajność 2 – służba oparta na programach i aktywnościach otępia. 
Świat jest o wiele lepszy w dostarczaniu rozrywki, a chrześcijaństwo 
nie ma nawet co z nim rywalizować.
 Programy zamknięte w pudełkach – przechodzimy z jednego 
do drugiego, z żadnego nie wyciągając pełnego obrazu.
 Członkowie społeczności odchodzą, ponieważ czują większe 
przywiązanie do konkretnego lidera lub grupy, a nie większej organi-
zacji czy kościoła.
 Narcyzm – dawanie młodym ludziom rozrywki i wszystkiego, 
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czego chcą, by utrzymać ich w zadowoleniu. Powoduje to powstanie 
skupionych na sobie, egocentrycznych, młodych ludzi.

Jak bardziej efektywnie zanieść Ewangelię temu pokoleniu?
 
Jaki jest klucz do pracy z Pokoleniem Z? Wierzę, że można go podsu-
mować w 2 częściach:

 - nauczanie biblijnych prawd, ze skoncentrowaniem się na    
    Ewangelii,
 - okazywanie im miłości poprzez kontakt, interakcje i relację  
    z nimi.

Ale jak to ma wyglądać? Oto 10 zagadnień, które powinieneś     
mieć na uwadze, pracując z Pokoleniem Z:

 POZNAJ  ICH
 
 Poznaj spojrzenie na świat swoich dzieci i nastolatków, po-
nieważ ma to silny wpływ na ich postrzeganie Boga i ich stosunek 
do Niego. Bardzo często Pokolenie Z postrzega Boga, jako kogoś, kto 
wychodzi naprzeciw ich potrzebom i zadowala ich. Nie myślą o Bogu, 
który stał się człowiekiem, by ich odkupić – są skupieni na swoich 
potrzebach.
 Pomyśl o tym, na przykładzie kogoś, kto przybył na obce pole 
misyjne. Spędza on czas na próbach zrozumienia kultury, języka itd. 
Oto co Ty i ja musimy zrobić!
 Jeśli poświęcimy czas, aby ich posłuchać i poznać, pomoże 
nam to zrozumieć, jak najlepiej do nich dotrzeć. Nie wyobrażaj sobie, 
że wiesz o nich wszystko, ale bądź przygotowany na słuchanie i naukę 
– bądź wnikliwy!

 PRZEMYŚL EWANGELIZACJĘ PONOWNIE

Sugeruję, byśmy przewartościowali nasz sposób ewangelizacji  
w świetle pokolenia Z, wzrastającego w post chrześcijańskiej kulturze. 
To jest tak, jakbyśmy z rzeczywistości 2 rozdziału Dziejów Apostol-
skich, nagle przenieśli się do rzeczywistości z 17 rozdziału.
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 W 2 rozdziale czytamy o Piotrze, stojącym przed bogobojnymi 
Żydami z Jeruzalem. Podszedł on do nich, używając historii o stworze-
niu i przypomniał to, co Pan Bóg dla nich zrobił. Kilka rozdziałów dalej 
widzimy jednak zupełnie inne podejście.
 17 rozdział Dziejów Apostolskich, opowiada historię Paw-
ła, który znalazł się na duchowym targowisku, gdzie prawda była 
względna, różne typy światopoglądu i bożki otaczały go, tak jak  
i bardzo ograniczona wiedza biblijna. Paweł dostosował się. Odnalazł 
nowy sposób na dotarcie do ludzi i ich kultury – wspólnym gruntem 
okazała się figurka nieznanego Boga. Inna kultura oznaczała inne 
podejście.
 Ty i ja musimy rozważyć inne podejście, gdy natkniemy się na 
kolejne cechy charakterystyczne, o których wspomniałem.
Wiem, że wielu spośród tych, którzy przychodzą na nasze kluby  
i jeżdżą na obozy, posiada pewien poziom wiedzy i nauczania. Ale  
w CEF-ie jesteśmy od pozyskiwania tego, co niepozyskane i jeśli chce-
my to robić, musimy przewartościować nasze podejście do ewangeli-
zacji.

 POMYŚL
 
 Około 18 miesięcy temu wydarzył się dobrze udokumento-
wany incydent podczas lotu United Airlines. Wielu pewnie to pamię-
ta. Zabukowano zbyt wiele biletów i poproszono ludzi o wymianę 
na późniejszy lot lub voucher, ale gdy nikt się nie zgodził, wybrano 
pasażera i powiedziano mu, że będzie musiał opuścić samolot. Gdy 
odmówił, wydarzyło się coś, co opisywały wszystkie nagłówki gazet 
i nie tylko. Istnieje wideo przedstawiające pasażera, siłą zmuszonego 
do opuszczenia miejsca i siłą wywleczonego z samolotu. Spowodo-
wało to oburzenie, ale i doprowadziło do powstania memów i żartów 
nawiązujących do tych linii lotniczych.
 W tym roku organizuję zespół misyjny na Jamajkę dla grupy 
młodych ludzi. Mój pilot zagraniczny/agent, powiedział mi, że nasz lot 
przebiegać będzie przez Amerykę i będzie to lot liniami  United. Jak 
myślicie, co wtedy pomyślałem?!
 Kiedy już się czegoś dowiesz, trudno jest wrócić do czasów, 
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gdy tego nie wiedziałeś. Jestem pewien, że zrobiliby świetną robotę 
i są świetną firmą, ale ta jedna myśl, automatycznie przyszła mi do 
głowy. Trudno jest pamiętać, że kiedyś uważałem ich za dobrą firmę 
lotniczą, bez zarzutu.
 Czasem jesteśmy tak przyzwyczajeni do przemawiania do 
tych, którzy już poznali Jezusa, że zapominamy, jak to jest mówić do 
kogoś, kto nie jest chrześcijaninem. Powinniśmy nad tym popracować 
i przestać żyć w naszej chrześcijańskiej bańce mydlanej.

 WAGA POMOCY WIZUALNYCH
 
 W ciągu ostatnich 20 lat świat zaczął być ukierunkowany na 
obrazy, a filmy stały się najbardziej wpływową formą przekazu  
w kulturze. Pokolenie Z jest skrajnie nastawione na obrazy  i przez nie 
odbiera informacje. Nie wierzycie mi?
 Słownik Oxford uznał uśmiechniętą ikonę emocji, za słowo 
roku 2015. To odzwierciedla zmieniającą się naturę komunikacji samej 
w sobie.
 Młodzi ludzie myślą obrazami i chcą, aby ich komunikacja 
również odbywała się poprzez obrazy, tudzież była przez nie ulepszo-
na. Dzieci będą miały problemy ze słuchaniem Cię, jeśli spróbujesz 
komunikować się z nimi bez pomocy wizualnych. Także próba uczenia 
bez nich, nie jest dobrym pomysłem. Potrzebujesz czegoś, nawet jeśli 
ty sam, masz być pomocą wizualną.

 8 SEKUND UWAGI

Możliwość skupienia uwagi dla Pokolenia Z, wg. Centrum Informacji 
Biologicznej, wynosiła w 2015 roku 8,25 sekundy.  Dla porównania – 
złota rybka potrafi skupić uwagę na 9 sekund.
Co to dla Ciebie oznacza? Cokolwiek robisz, powinieneś bardziej 
czytelnie, w krótszym czasie, przedstawić im konkretną treść! Przed-
stawiciele Pokolenia Z są oddanymi konsumentami „przekąskowych 
mediów”. Ich komunikacja przybiera rozmiar jednego „gryza”. Dobra 
wiadomość jest taka, że gdy coś przykuje ich uwagę, stają się bardzo 
skupieni i oddani.
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 ZAANGAŻUJ ICH WĄTPLIWOŚCI
 
 Pokolenie Z ma wiele wątpliwości odnośnie tego, w co wierzą, 
co jest prawdą. Jednak  zamiast uciekać od tego lub martwić się o to, 
Ty i ja powinniśmy postrzegać to, jako wspaniałą okazję do zaangażo-
wania ich.
 Jak zaangażować ich wątpliwości? Posłuchaj ich, mów do nich, 
pozwól im kwestionować rzeczy bez wyskakiwania na nich i próby 
naprawienia wszystkiego.
 W naszym nauczaniu dla tego pokolenia, powinno znaleźć się 
więcej apologetyki. Nie w sposób, w jaki Ty być może jej doświadczy-
łeś, ale zaprojektowanej dla tego pokolenia. Skupiając się na racjo-
nalnych i doświadczalnych elementach, które prowadzą do wątpli-
wości, nie tylko na intelektualnych argumentach. Dla młodych ludzi 
„przyczyna i logika” są niewystarczające przy dochodzeniu do prawdy.  
Muszą widzieć, jak ona działa w naszym życiu i w świecie.
 To już nie jest pokolenie, któremu możesz przedstawić prze-
ciwne, np. do teorii ewolucji argumenty. Nie oznacza to, że nie musisz 
używać argumentów i faktów, ale „uciszanie” innych argumentów, nie 
jest sposobem na zaangażowanie obecnego pokolenia. To wymaga 
czasu, aby pracować u ich boku we właściwy sposób.
 Nie jestem pewien, czy ktokolwiek z was czytał książkę, pt. 
„Szukając Allaha, znalazłem Jezusa” autorstwa Nabeela Queeshi. Uka-
zuje ona, jak autor - dawniej oddany muzułmanin - zaufał Jezusowi 
Chrystusowi, jako swojemu Zbawicielowi. Opisał, jak jego przyjaciel 
zwiastował mu i pozyskał go dla Chrystusa, przez swoją miłość, cier-
pliwość i jak łaskawie zaangażował jego zwątpienie.
 Przemawiając w ten sposób do Pokolenia Z, musimy także cof-
nąć się o krok, w naszym nauczaniu. Nie wystarczy powiedzieć im, że 
Pan Jezus ich kocha i może ich zbawić. Muszą zrozumieć całą historię, 
od stworzenia, upadku, odkupienia i odnowienia, aby mogli pojąć,  
o co w tym wszystkim chodzi. To pokolenie opiera się na historiach, 
ale musisz wytłumaczyć im główną historię Biblii i pomóc im zrozu-
mieć, jak to wszystko się łączy.
 Młodzi ludzie angażują się nie przez liczne, intelektualne 
detale (choć i to powinno zawierać nauczanie), ale autentyczne, praw-
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dziwe historie – świadectwa ludzi, które są surowe i prawdziwe oraz 
ukazują ludzką wrażliwość. Nie pokazują idealnego życia, ale zmaga-
nia.
 „Naszym zadaniem jest przedstawienie tego, co ponadczaso-
we (takie samo wczoraj, dziś i jutro) w specyficznym języku naszego 
własnego wieku”. C.S. Lewis

 ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA SŁUŻBĘ
 
 Co wszyscy pracownicy CEF - u muszą robić na koniec każde-
go miesiąca i roku? Wypełniać raporty. Co znajduje się w raportach? 
Liczby.
Jestem osobą, która postrzega liczby, jako bardzo istotne, zwłaszcza 
w służbie z młodzieżą.  Musimy jednak znaleźć większą równowagę 
w dyskusji pomiędzy liczbami, a głębią. Ludzie wzrastają lepiej, dzięki 
uprawie, niż masowej produkcji.
„Zdobywanie tak wielu, jak się da, poprzez Ewangelię to dobry cel. Je-
śli jednak Chrystus jest dla nas przykładem w służbie – widzimy –  że 
spędził On większość swojego czasu na inwestowanie w 12 - stu ludzi, 
spośród których 11 -stu miało porażający wpływ na świat. Musimy 
skupić się, na wchodzeniu głębiej”.
Nie chodzi tylko o podnoszenie słupków. Spójrzmy na wielkie powo-
łanie – zostałeś powołany by CZYNIĆ UCZNIAMI.
Efektywny plan służby dla tego pokolenia, nie skupia się na tym, jak 
wiele osób odpowie nam podczas zbiorowych ewangelizacji ale na 
wyposażaniu tych, z którymi mamy kontakt, aby mogli uczynić różni-
cę w szerszym zakresie. Jedną z rzeczy, które naprawdę męczyły mnie 
przez kilka ostatnich lat, była ilość nastolatków, którzy przyjeżdżali na 
nasze obozy i tygodnie szkoleniowe, ale później, gdy szli do szkół i na 
uniwersytety, odeszli od Pana lub stracili Nim zainteresowanie.
Dlaczego? Być może nigdy szczerze nie zaufali Chrystusowi lub weszli 
w okres buntu. Ale częściowo mogło to być spowodowane także 
brakiem nacisku i dyscypliny. Jesteśmy zbyt gorliwi   w zdobywaniu 
większej ilości dzieci, by odciągnąć ich od robienia złych rzeczy. Jest 
to istotne, ale musi iść w parze z uczniostwem.
„Uczniostwo jest istotne, aby wygnańcy nie tracili wiary, gdy zostaną 
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sprowadzeni do Babilonu”.
Zainwestuj w młodych ludzi, wychowuj, trenuj – a potem poślij ich, by 
żyli jak wygnańcy  w obcych krainach. Jak?

 BYCIE MENTOREM

 W Irlandii stale staramy się rozwijać i wielu naszych obozo-
wych liderów, spotyka się z młodzieżą (15 – 16 lat) co kilka tygodni, by 
pomagać im wzrastać duchowo. To konieczne, jeśli chcemy czynić ich 
uczniami. Prowadzenie, nauczanie i bycie przykładem dla innych w 
tym, jak to jest być przez całe życie uczniem naśladującym Chrystusa i 
wzrastania w Nim, jest niezwykle ważne. Musimy być przy tym roz-
ważni i autentyczni.
Nasz naturalny instynkt podpowiada nam, by mówić przedstawicie-
lom Pokolenia Z, jak mają przeżyć swoje życie itd. „Nie będą dbać o to, 
jak dużo wiesz, dopóki nie dowiedzą się, jak bardzo dbasz”.
To jest pokolenie motywowane bardziej uczuciem, niż poznaniem.  
Pragnie ono kontaktu i uczy się nie przez słuchanie odległego eksper-
ta, ale relatywizm i Twoje doświadczenie. Ważna jest obserwacja, jak 
coś zadziałało w Twoim życiu, jaka jest Twoja historia.
Badania w tym temacie, były zmotywowane przede wszystkim rela-
cjami międzypokoleniowymi. Młodzi ludzie nauczani przez starszych 
wierzących. Na konferencjach często nawołuje się młodych ludzi, by 
powstali i służyli. Oto jedno nawołanie dla starszych. W kogo inwestu-
jesz, dla kogo jesteś mentorem, kogo dyscyplinujesz? Nie jakie kluby 
robisz, ale w których młodych wierzących inwestujesz? Często może-
my się skupiać na tym, co młodzi ludzie mogą zrobić, by pomóc nam 
w pracy. Czy będziesz aktywnie poszukiwał kogoś, w kogo Ty możesz 
zainwestować i być dla tego kogoś mentorem?

 KULTURA SPRZECIWU
 
 Pokolenie Z wzrasta w świecie rozwiązłości seksualnej, trans-
gender i spraw równości. To pokolenie toczy bitwę, a my, jako chrze-
ścijanie, musimy się temu sprzeciwić.
 W 1995 roku Thomas Cahill napisał książkę pt. „Jak Irlandczycy 
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ocalili cywilizację”.
„Irlandia miała jeden moment nieskalanej chwały. Gdy Imperium 
Rzymskie upadło, a barbarzyńcy z całej Europy najeżdżali rzymskie 
miasta, grabili cenne artefakty i palili książki, Irlandczycy, którzy do-
piero uczyli się czytać i pisać, podjęli się wielkiego dzieła skopiowania 
całej zachodniej literatury”.
 Irlandzcy mnisi, którym na sercu leżała misja, przywieźli  
z powrotem na kontynent to, co kryła ich odizolowana wyspa i odbu-
dowali tym samym europejską cywilizację. Ale tym, co naprawdę było 
zagrożone, były „zwyczaje umysłu, który pobudza myśli”. Cahill zauwa-
żył, że podczas islamskich ekspansji ich nauka nie napotkałaby wiel-
kiego oporu, gdyby nie mocny umysł Zachodu, który inaczej mógłby 
się znaleźć pod kontrolą Islamu.
 Winston Churchill powiedział: „Imperia przyszłości będą impe-
riami umysłu”.
 Ty i ja musimy nauczyć naszą młodzież sprzeciwiać się kultu-
rze, odpowiadać na nią w odpowiedni sposób. Ale jaki sposób jest 
odpowiedni?
 Rob Bell (autor Love wins) w programie Oprah Winfrey powie-
dział, że „kościół, który nie wspiera małżeństw tej samej płci jest nie-
istotny”. Według jego rozumowania kościół, aby był istotny, musi nie 
tylko wziąć w objęcia małżeństwa tej samej płci, ale i wyrzucić wszyst-
kie fragmenty Słowa, które sprzeciwiają się kwestiom kulturowym.
 Istota tkwi nie w kapitulacji, ale transformacji, tak więc musimy 
przemawiać do tego pokolenia, pokazując jakie miejsce zajmują w 
Bożym sercu, ale i jakie są Boże standardy. Sęk w tym, jak to zrobimy.
 Nauczając ich w miłości i łasce. Dla wielu z nich kościół zde-
finiowany jest przez zakazy, co trudno jest przyjąć pokoleniu sku-
pionemu  na nietolerancji. Ewangelia jest ofensywna, ALE my sami 
nie powinniśmy być ofensywni lub nietolerancyjni. Musimy pomóc 
im zrozumieć,   w jaki sposób mają reagować na presję ze strony ich 
kultury.

 KOŚCIÓŁ
 
 Według Kena Hama znaczna część dzisiejszych młodych doro-
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słych, nie uważa kościoła za istotny. „Większość 20 – latków odłożyło 
chrześcijaństwo na półkę, tak jak swoje aktywne duchowo, nastolet-
nie lata”.
 Bardziej, niż jakiemukolwiek pokoleniu przedtem, brakuje im 
automatycznego przyciągania do kościoła. Nie zostaną posłani – nie 
zrobią tego tak po prostu, nawet jako chrześcijanie.
  Jeśli chcemy, aby to pokolenie wzrastało i wywarło wpływ, 
musi się to stać poprzez kościół. Naszą odpowiedzialnością jest 
nauczanie, jak ważny jest kościół. Zachęcanie, pomoc w integracji 
młodym ludziom, a także promocja kościoła – aby pokazać, jak bar-
dzo jest wartościowy.
 CEF nie jest kościołem. Naszą rolą jest wspieranie, praca u 
boku kościoła, a nie wypełnianie misji, jaką kościół (nie CEF) otrzy-
mał. Naszym zadaniem jest pomoc młodym ludziom, w nawiązaniu 
kontaktu z lokalnym kościołem i pozwolenie mu na wychowywanie, 
zachęcanie, by byli bardziej podobni do Jezusa.

 Wnioski
 
 Nie jestem pewien, co myślicie o tym wszystkim, co zostało 
powiedziane. Być może z niektórymi rzeczami się zgadzacie,  
a z innymi nie. Możliwe, że słuchaliście i myśleliście – cóż, to coś no-
wego, innego od sposobu, w jaki zawsze to robiliśmy.
 Cele CEF-u były zawsze takie same – ewangelizacja, nauczanie 
i utwierdzanie w wierze. To nie musi się zmieniać dla Pokolenia Z.
 Owszem, są materiały, które musimy lepiej dostosować (dlate-
go właśnie powstaje nowy program). Tak, nasze podejście czasami się 
zmieni. Tak, być może będziemy bardziej naciskać na pewne kwestie.
 Ale to nadal to samo powołanie i ten sam Bóg. Wszyscy mu-
simy zrobić krok w tył, spojrzeć na służbę, w którą jesteśmy zaanga-
żowani i zadać sobie pytanie, czy w efektywny sposób pozyskujemy 
młodzież. Jak możemy zdobywać ich bardziej efektywnie i tym sa-
mym przynieść Bogu chwałę?
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Cześć 3
  
 Jak dotąd usłyszeliśmy o różnych pokoleniach i bliżej przyj-
rzeliśmy się ich cechom charakterystycznym oraz temu, jaki mają one 
wpływ na naszą służbę.
 Podczas drugiej części zastanowiliśmy się, jak dzielić się Ewan-
gelią z obecnym pokoleniem w efektywny sposób oraz usłyszeliśmy 
kilka sugestii ze strony ekspertów, którzy oparli je na charakterystyce 
Pokolenia Z.
 Wszystko to jest ciekawe, prawdopodobnie użyteczne dla 
jakichś ogromnych kościołów w Ameryce – ale w jaki sposób dotyczy 
to Ciebie i mnie, którzy pracujemy w CEF-ie i kościele    w naszych 
krajach?
Być może według Ciebie wygląda to tak:
„Mamy mały zespół, a jest tak wiele dzieci i młodzieży. Nie mam czasu 
na tworzenie nowego programu i jestem za stary na zmiany. To, co ro-
biłem przez te wszystkie lata, było wierne Bożemu Słowu, więc będę 
to kontynuował i nic nie zmienię”.
 Nie zmuszę Cię do zmiany, ale niezależnie od tego, dzieci  
i młodzież, do których zostaliśmy powołani, by zanieść im Ewange-
lię, narody, do których w Mateusza 28, 19 – 20 posłał nas Pan, byśmy 
czynili je uczniami, zmieniły się. Jeśli więc chcemy wypełnić polecenie 
naszego Pana, musimy zastanowić się, jak możemy zaadaptować się 
do nowej sytuacji, by zanieść Ewangelię dzieciom i młodzieży.
 Myślenie i postępowanie młodzieży zmieniło się, a my, jako 
CEF, powinniśmy wyjść temu naprzeciw. Pytanie brzmi: Jak? Czy 
oznacza to spędzanie większej ilości czasu na grach, niż na nauczaniu 
doktryny? Czy oznacza to rzucenie w dzieci książeczką bez słów  
i stwierdzenie, iż wykonaliśmy zadanie?
 Jakiś czas temu, miałem okazję przeprowadzić wideo wywiad 
z młodym człowiekiem, w Irlandii. Miał on kilka interesujących prze-
myśleń na temat zmian oraz tego, jak my jako CEF powinniśmy na nie 
zareagować. Niektórzy z Was być może go znają.

 W wieku 90 lat, Sam widzi zmianę w dzieciach i młodzieży  
i potrzebę przemyślenia sposobu nauczania fundamentalnych prawd 
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dotyczących Boga. Dostrzega to, jak ważne jest używanie różnych 
metod i idei. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, za jakiego szaleńca 
ludzie musieli uważać Sama, gdy w latach 50 - tych biegał na świeżym 
powietrzu z figurami do flanelografu? Nie słyszano wówczas o kon-
centrowaniu się na dzieciach. CEF utorował drogę dla służby wśród 
dzieci, a my musimy robić to samo, w pozyskiwaniu obecnego poko-
lenia, ponieważ Psalm 78 jest wciąż aktualny – chcemy przecież, aby  
i nadchodzące pokolenie znało prawdę.
 W ostatniej części podam kilka sugestii na temat efektywnego 
zdobywania Pokolenia Z w służbie CEF-u i kościoła.

KONCENTRACJA NA KDN
 
 Jedną z naszych rdzennych służb, są Kluby Dobrej Nowiny. Nie 
jestem pewien, jak mają się KDN w Waszym kraju. Czy ich liczba i roz-
miary wzrastają czy maleją? W naszym kraju służba ta maleje i trudno 
jest zakładać nowe kluby. Mimo to, uważam KDN za wielką wartość. 
Dlaczego?

W świetle tego, o czym dyskutowaliśmy przez dwie ostatnie sesje:
• jest to okazja do poznawania dzieci i rodziców oraz nawiązy  
      wania relacji,
• dzieci mogą pytać i dyskutować na nurtujące je tematy doty 
      czące wiary,
• jest to okazja do prowadzenia do uczniostwa dzieci zbawio 
      nych.

Tak więc jest to ważne i potrzebne, aby inwestować w KDN, ale wyma-
ga to pracy, aby służba ta była efektywna w tym pokoleniu.

 Jak pracujemy

 Jaki jest Twój cel w nauczaniu dzieci Bożego Słowa? Łatwe 
pytanie, nieprawdaż? Cały czas modlimy się, aby dzieci były zbawio-
ne, a młodzi chrześcijanie wzrastali w wierze. To zadanie Boga, który 
jednak, dzięki swojej łasce, niejednokrotnie używa lekcji biblijnych, 
których Ty i ja nauczamy. Więc zastanówmy się jeszcze przez chwilę... 
W co celujemy w nauczaniu, o ile zależy to od nas?

24



1.  Chcemy, aby dzieci słuchały, aby słowa, które wychodzą z naszych 
ust, trafiały do ich uszu. Naszym nauczaniem musimy więc przykuć 
i utrzymać ich uwagę. Pamiętam, jak wiele lat temu ludzie, mówili: 
„Nie jesteśmy społecznością zabawiania dzieci”. Jest to prawda, ale 
nie chcemy jednak być nudni czy pozbawieni kontaktu z dzieckiem, 
gdy nauczamy! Chcemy więc, aby lekcja była atrakcyjna, ekscytująca, 
zaskakująca, dawała możliwość ruchu, którego dzieci potrzebują.

2.  Chcemy, by dzieci rozumiały. Pomóżmy im zrozumieć lepiej, kiedy  
i gdzie miała miejsce dana historia. Pomóżmy im utożsamić się z 
głównym bohaterem, zapamiętać istotne fakty, które pomogą im 
lepiej zrozumieć historię. Mogą oni wówczas pojąć prawdy, dotyczące 
Boga oraz nich samych. 

3.  Chcemy, by reagowali, by zrozumieli, że to dotyczy ich życia,  
a dzięki temu, żeby wiedzieli co robić i żeby faktycznie to robili. Może-
my pomóc im wyciągnąć wnioski i zaaplikować te  prawdy w życie. 
Nawet nauczanie na wyższym poziomie będzie dla dzieci prostsze, 
gdy nastąpi jakaś interakcja z historią.

Teraz przyszedł czas na połączenie powyższych rzeczy z tym, czego 
nauczyliśmy się  o obecnym pokoleniu. Obecnie młodzi ludzie nie 
potrafią skupić uwagi na długo, przyciągają ich pomoce wizualne, łą-
czą często różne typy nauczania. Uczą się przez działanie, a nie przez 
bierne słuchanie. Szkoły zaopatrzone są teraz w wiele interaktywnych 
materiałów dla dzieci, więc są one   z tym zaznajomione i w ten spo-
sób lepiej się uczą.
Oznacza to, że stanie i przemawianie do dzieci, przeciągając to jeszcze 
w czasie, a jednocześnie oczekując, że będą cicho siedzieć, nie należy 
do najlepszych metod nauczania. Nie znaczy to, że Bóg nie może  
i tego użyć. Bóg przemówił przez oślicę Bileama więc z łatwością 
może wykorzystać Ciebie i mnie – ALE wierzę, że dał On nam talenty 
i  zdolności, a my powinniśmy być przygotowani na dawanie z siebie 
jak najwięcej, w służbie Jemu.
Co zatem mamy robić? Być sobą, ale i wymyślać nowe sposoby na 
zaangażowanie dzieci, by mogły uczyć się lepiej. Używaj całej godziny 
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swojego KDN na nauczanie, zamiast ograniczać się do 15 – minutowej 
historii biblijnej. Oto kilka sugestii, z których mogłeś korzystać już 
wcześniej, by uczynić Twoje nauczanie biblijne bardziej interesującym 
lub po prostu ożywić lekcję:

1.  Zapieczętowane koperty – dziecko otwiera kopertę w konkretnym 
punkcie historii i czyta na głos. Dziecko angażuje się, zamiast jedynie 
siedzieć. („Niektórzy z was otrzymali kopertę. Niech nr 2 wstanie  
i odczyta swoją historię”).
2.  Działania – maszerowanie jak żołnierze, udawanie, że się buduje, 
patrzenie w niebo (zasłanianie oczu)
3.  Powtarzanie słów – Wieża Babel. Bóg nakazał ludziom rozmnażać 
się i napełniać ziemię (powtarzamy „napełniać ziemię”)
4.  Dźwięki – 1 rozdział Księgi Daniela, wspominamy o jedzeniu, dzieci 
robią „Mmmm”; Pan Jezus ucisza burzę, dzieci wydają dźwięki fal  
i wiatru.
5.  Pytania – „Podnieś rękę do góry, jeśli kiedykolwiek…”, np. „Byłeś 
kiedyś w windzie tak wypełnionej ludźmi, że czułeś na sobie oddech 
osoby stojącej za Tobą i zapach perfum pani obok? Myślę, że tak 
stłoczeni czuli się ludzie, słuchający Pana Jezusa w Kafarnaum” (hi-
storia – uzdrowienie sparaliżowanego). „Powtórka – co wydarzyło się                               
w zeszłotygodniowej historii?”. Podawaj proste odpowiedzi, oczekuj 
konkretnych reakcji, np. podniesionej ręki, kciuka w górę, powstania  
z miejsca itp.
6.  Bitwa na miecze – np. Daniel 3, 1 – podaj wysokość posągu, Daniel 
5, 4 – z czego wykonane były bożki, którym oddawano cześć? (odpo-
wiada osoba, która najszybciej znajdzie dany fragment).
7.  Narracja/odgrywanie scenek – ze starszymi dziećmi lub pomocni-
kami; istotne jest akcentowanie lub zmiana głosu, narrator musi jasno 
zakomunikować, co się dzieje, zalecane jest przebranie się bądź uży-
wanie rekwizytów, np. korony, szaty. 2 osoby mogą odgrywać scenkę 
lub może się to odbywać na zasadzie wywiadu.
8.  Podział na grupy – udzielanie odpowiedzi na pytanie lub przedys-
kutowanie, jak to, czego się nauczyli, wpływa na ich życie.
9.  Karty pracy lub aktywności domowe
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 Żadna z tych rzeczy nie jest nadzwyczajna, czy trudna. Właści-
wie wielu z Was, mogło już korzystać z tego typu pomysłów.  Kluczem 
jest zatrzymanie się i zastanowienie, czy to, co robisz na klubach, na-
prawdę angażuje dzieci. Pracuj nad tym, by dzieci uczyły się ważnych 
prawd, poprzez każdy punkt klubu.

 Czego uczymy

 Wspomniałem wcześniej, że żyjemy w post chrześcijańskim 
świecie. Jest wiele dzieci, które nie wiedzą nic na temat Bożego Słowa. 
W ubiegłym roku nauczałem lekcji biblijnej na jednym z naszych klu-
bów i późno się do tego przygotowałem. Była to historia o Dawidzie 
i Goliacie. Mówiłem lekcję myśląc, że trudno będzie mi nauczać, bo 
wszyscy znają tę historię. Dotarłem do momentu, w którym pojawił 
się olbrzym i zapytałem dzieci o jego imię. Spojrzały one na mnie, jak-
bym postradał zmysły. „Skąd mamy znać jego imię? Nigdy wcześniej 
tego nie słyszeliśmy!”. Byłem w szoku. W miarę, jak historia postępo-
wała, stawało się jasne, że dzieci nigdy nie słyszały nawet jej fragmen-
tu. Ten klub odbywał się 2 kilometry od mojego kościoła.  
W tym mieście znajduje się 10 kościołów ewangelicznych – ale dzieci 
do nich nie uczęszczają, należą do post chrześcijańskiej generacji.
 Tak więc nauczając musimy pokazać im, że to nie są tylko po-
jedyncze historie, ale części czegoś większego! Jednym ze sposobów 
jest używanie biblijnej osi czasu – naświetli to, w jaki sposób wszyst-
ko do siebie pasuje. Musimy nauczać dzieci o całej woli Boga (Dzieje 
Apostolskie 20, 27).
 KDN są rdzenną częścią służby CEF-u i idealnie pasują do tego 
pokolenia, jeśli tylko dostosujemy sposób i treść nauczania.
 Być może się zastanawiasz – jak co tydzień możesz znaleźć 
czas, na wymyślanie nowych sposobów nauczania? Jak możesz kon-
tynuować przygotowywanie specjalnych materiałów? Nie musisz – to 
już zostało zrobione! Dlatego właśnie powstał nowy program, dlatego 
właśnie włożono w to tyle czasu i pracy – abyś mógł efektywnie uczyć 
to pokolenie.
 Korzystaliśmy z niego w tym roku i znajduje się w nim wiele 
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pomocy i pomysłów, które wielu z Was prawdopodobnie już rozważa. 
Czy one wszystkie działają? Nie. Ale na wiele pomysłów, które wybie-
rzesz, jeden może zadziałać.

 NIE ZATRZYMUJ SIĘ NA TYM
 
 To fantastyczne i zachęcające, gdy w krajach Europy Centralnej 
dzieci są pozyskiwane i nawracają się. Pan Bóg wykonuje wspaniałą 
pracę, poprzez ludzi siedzących w tym pomieszczeniu. Ale nie zatrzy-
muj się na tym.
 Mam dwoje dzieci. Naturalnie byliśmy bardzo szczęśliwi, gdy 
przyszły na świat i zabawnie było patrzeć jak dorastają. Wyobraź 
sobie, że gdyby skończyły jakieś 10 – 11 lat, powiedziałbym im: 
„Spędziłem z Wami wystarczająco dużo czasu. Pójdę teraz poszukać 
nowych dzieci. Droga wolna i nie wracajcie tu więcej. Dacie radę sami 
się wyżywić, a jeśli będzie Wam trudno – poszukajcie kogoś, kto Wam 
pomoże, ale to nie będę ja”.
 Nie byłbym zbyt dobrym tatą, gdybym to zrobił i najprawdo-
podobniej zostałbym za to aresztowany! A jednak bardzo często to 
właśnie robimy z dziećmi, które znajdują się pod naszą opieką  
w CEF-ie. Mówimy, że są one odpowiedzialnością kościoła nawet, 
jeśli nie chodzą do kościoła lub w ogóle nie są w nim zaangażowane. 
Mówimy, że wykonaliśmy naszą część pracy, zanosząc im Ewangelię. 
Ale Ty i ja jesteśmy powołani, by czynić ludzi uczniami. Nie tylko, by 
ewangelizować, ale pomagać wzrastać w uczniostwie.
 Wielu młodych ludzi, którzy przeszli przez nasze KDN i obozy, 
miało trudne okresy w swoim życiu nastoletnim. Zmagali się na uni-
wersytetach i w szkołach, gdzie zetknęli się z innym światopoglądem. 
Dlaczego? Czasem po prostu nigdy prawdziwie nie zaufali Chrystu-
sowi, jako swojemu Zbawicielowi, ale w innych przypadkach, byli 
pozbawieni pomocy we wzrastaniu, uczeniu się Słowa Bożego, nie 
otrzymali odpowiedzi na swoje pytania.
 Praca z młodzieżą jest czymś koniecznym, jeśli chcemy widzieć 
ich wzrost . Potrzebują oni regularnych spotkań i kogoś odpowie-
dzialnego, by uczyć się żyć wbrew obecnej kulturze. Jest to sposób na 
inwestowanie w nich i odpowiadanie na ich problemy i pytania. Czy 
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to łatwe? – Nie. Czy to potrzebne? – Tak.
 My w Irlandii, zostaliśmy ubłogosławieni sporą liczbą osób  
w późnym wieku nastoletnim i nieco starszych, którzy zostali po-
mocnikami w służbie CEF-u. Czasem, gdy nauczam w innych krajach, 
ludzie patrzą na tę grupę i myślą sobie, jak bardzo oni chcieliby mieć 
podobną grupę u siebie. Jak bardzo nam się poszczęściło, że mamy 
ich w naszej służbie. W pewnym sensie, faktycznie nam się poszczęści-
ło i jesteśmy za nich wdzięczni, z drugiej strony, znamy przyczynę ich 
zaangażowania w tak młodym wieku. Tą przyczyną jest wyzwanie dla 
młodzieży, przez które około 40% tych młodych ludzi przeszło oraz 
osoby, które były z nimi w trudnych nastoletnich latach. Nie zatrzyma-
li się, gdy skończyli KDN. Zainwestowali swój czas, cierpliwość i miłość       
w nastolatków. Oto, co musisz zrobić pracując z tym pokoleniem. 
Krocz u ich boku – a Wyzwanie Dla Młodzieży jest na to sposobem.

 PAMIĘTAJ, KIM JESTEŚ
 
 Jestem pewien, że wszyscy jesteście świadomi, iż często ta 
sama rzecz, która jest naszą największą siłą, przysparza nam także 
problemów. Jednym z problemów, z którym często musimy mierzyć 
się w CEF-ie jest nasza tożsamość.

• Jesteśmy społecznością – z wieloma różnymi osobami pracu-
jącymi razem. Brzmi zabawnie, ale ludzie pracujący razem to nie 
zawsze zabawa! Czasem docieramy się wzajemnie w niewłaści-
wym sensie lub irytujemy jeden drugiego.
• Jesteśmy ponadwyznaniowi – to oznacza innych ludzi, którzy 
wierzą inaczej niż ja (lub niewłaściwie, ponieważ oczywiście to ja 
wierzę poprawnie!).
• Pracownicy silnej woli – ludzie zdeterminowani, nakręceni, 
ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i podążają za tym. Jeśli nie zmie-
rzasz w tym samym kierunku co oni, to powoduje rozłam i wiele 
zranień.

 Oto problemy, z którymi się zmagamy. Być może Ciebie to nie 
dotyczy, ale dla tych z Was, którzy są szczerzy – czasem przed tym sta-
jemy. Co ciekawe, dla tego pokolenia, ta różnorodność i urozmaicenie 
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może być naszą największą siłą.
Pokazuje to, że mimo różnorodnego pochodzenia możemy być zjed-
noczeni w służbie, przez Chrystusa i Ewangelię, gdyż trzymamy się tej 
głównej prawdy.
 Jednemu z moich kolegów silnie leżało na serce miasteczko  
w jego okolicy. Posiadało ono kilka kościołów i desperacką potrzebę 
Bożej służby. Zwołał on więc spotkanie modlitewne o dzieci w lokal-
nym hotelu,  na które zaprosił wszystkie lokalne kościoły i misje. Jak 
on sam to ujął: „Mieliśmy wszystkich, od Kalwinistów po charyzma-
tyków i wszystko pomiędzy”. Był to pierwszy raz, gdy oni wszyscy 
znaleźli się razem w jednym pokoju. Międzywyznaniowa społeczność, 
w którą Ty i ja jesteśmy zaangażowani, jest czymś, co pasuje do Poko-
lenia Z, które nie skupia się na segregacji, ale wspólnocie. Jest to więc 
coś, nad czym musimy więcej pracować. Bycie zdolnym do pracowa-
nia z innymi organizacjami i nie skupianie się na budowaniu własne-
go imperium jest ważne. Celem tego pokolenia jest współpraca, a nie 
bycie wyłączonym.
Nie jestem na tyle naiwny, by uważać, że wszyscy pracujemy w spo-
łeczności ze wszystkimi denominacjami. Nie zawsze też współpracu-
jemy z innymi organizacjami. Dosyć często nadmiernie chronimy lu-
dzi i środki. Jeszcze częściej zdarzają się sytuacje, kiedy jest to w 100% 
właściwe, by nie współpracować z konkretnymi kościołami, ludźmi               
i organizacjami, gdyż zaszkodziłoby to Ewangelii i służbie, w którą 
jesteśmy zaangażowani.
Jednakże powinniśmy pamiętać, kim jesteśmy i starać się być między-
wyznaniowi, być społecznością i starać się zachować jedność. Kon-
centrować się na Ewangelii, a nie naszych osobistych preferencjach.

PRZEPROWADZKA W XXI WIEK
 
 Już wcześniej wspomnieliśmy, jak pan Overholtzer i Sam,  
a także inni, byli innowacyjni w pierwszych latach służby CEF-u. 
Używanie pomocy wizualnych, Kluby 5 Dni, były to nowe inicjatywy. 
Musimy nadal rozwijać się w CEF-ie i szybciej posuwać się w wiek 
XXI. Używać pomocy i technologii, do których dziś mamy dostęp. Być 
może czujesz, że nie masz ku temu zdolności? Zachęć innych, by Ci 
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pomogli. Dla przykładu: na naszym Wyzwaniu Dla Młodzieży prowa-
dzimy profil na Facebooku, Twitterze, Instagramie i zastanawiamy się 
nad Snapchatem. Co tydzień uzupełniamy bloga. Mamy specjalnie 
napisany program, który kontroluje nasz system mentorski, co ozna-
cza, że mogę sprawdzać, jak przebiegają sesje liderów z każdą młodą 
osobą. Robią to ludzie, którzy posiadają dany dar. Pomaga to w udo-
stępnianiu materiałów obecnemu pokoleniu. Czy posiadasz ochotni-
ków, którzy mogliby pomóc Tobie zrobić to samo?

SPÓJRZ NA ZEWNĄTRZ
 
 To może być trudne dla tych z Was, którzy mają małe zespoły, 
lub szczególnie duże tereny, za które są odpowiedzialni. Byłoby to 
jednak świetne, by zachęcać młodzież i ochotników do wyjścia na 
zewnątrz.
 CEF to organizacja globalna, więc czemu by nie skupić się na 
innym kraju? Módl się za innych, zachęcaj pozostałych, by wyciągnęli 
do nich pomocną dłoń. Być może obawiasz się tego, że Twoje finanse 
lub pomoc nie wystarczą? Szczerze wierzę w to, że Pan Bóg uhonoru-
je i pobłogosławi to, co robisz.

Wnioski

 Na co powinieneś zwrócić uwagę w swojej służbie w CEF-ie  
i kościele?
 Skup się na KDN, ale nie poprzestawaj na tym. Pamiętaj kim 
jesteś, przenieś się do XXI wieku, wyjrzyj na zewnątrz. Czy myślisz już 
o jakichś miejscach, na których mógłbyś się skupić?
 Być może słuchając mnie, przemawiającego w czasie tych 
sesji, uznałeś jakieś punkty za interesujące, ale obawiasz się, że musisz 
zmienić zbyt wiele – a tego po prostu nie możesz zrobić. W Twojej 
głowie pojawia się myśl – czy naprawdę muszę się zmieniać?
 Na moim pulpicie znajduje się zdjęcie KDN, w który jestem 
zaangażowany. Chciałbym przedstawić Wam kilkoro dzieci, które 
uczęszczają na te zajęcia. Wszystkie dzieci z pierwszego rzędu należą 
do jednej rodziny – Summer, Carrylee, Olivia i Lucy. Żadne z nich nie 

31



ma dwóch tych samych rodziców. Pracownicy socjalni są zaangażo-
wani w sprawy ich rodziny, w której pojawiało się wykorzystywanie, 
zaniedbanie itp. Wszyscy oni mają telefony komórkowe i non stop 
starają się patrzeć w swoje ekrany, często źle się zachowują i potrafią 
skupić uwagę na bardzo krótko. Nasz klub odbywa się w centrum 
kultury i są to jedyne zajęcia w tym centrum, na które wolno im 
przychodzić – wszyscy inni powiedzieli, że nie są tam mile widziani. 
Otwarto nowy kościół w tej okolicy – i tam powiedziano im, że nie są 
mile widziani i nie wolno im przychodzić. Te dzieci mają wiele proble-
mów, ale są także przykładem unikalnych problemów tego pokolenia, 
z którymi musimy się zmierzyć jako pracownicy.
 A jednak jest jedna rzecz, która nigdy się nie zmieni – te dzieci 
muszą usłyszeć Ewangelię. Potrzebują Jezusa. W tym celu mój zespół 
musi być interaktywny w nauczaniu. Nasz program musi się różnić. 
Musimy przedyskutować bardziej podstawowe rzeczy w nauczaniu 
dzieci i pokazać im, że Biblia to nie tylko książka, z której korzystają na 
religii, ale wszystkie jej elementy pasują do siebie i ukazują doskonały 
Boży plan zbawienia. Musimy pracować inaczej, ciężej.
Byłbym zachwycony, gdyby te dzieci pojęły prawdę i zaufały Chrystu-
sowi, jako swojemu Zbawicielowi i dlatego właśnie jestem przygoto-
wany do pracy i adaptacji tego, co i jak uczę. W Twojej społeczności 
również są dzieci, z którymi się zmagasz i nad którymi ciężko pracu-
jesz. Ale one potrzebują Jezusa Chrystusa w swoim życiu. To powinno 
sprawić, że poddamy testowi to, co robimy i przygotujemy się na 
zmiany i dostosowanie do tego, by dzieci z tego pokolenia w efektyw-
ny sposób były nauczane Ewangelii.
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