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Czym są
Materiały
uczniostwa NRK?

10 charakterystycznych
cech tej serii

J

est wiele doskonałych ksią ek na temat uczniostwa, słu by i rozwoju kościoła. Co więc wyró nia
Materiały uczniostwa NRK? Naturalny rozwój kościoła (NRK) jest nowym podejściem do
wzrostu kościoła, którego podstawy zostały opisane w ksią kach Naturalny rozwój kościoła,
Trzy sposoby doświadczania Boga i Zmiana paradygmatu w kościele. Wszystkie ksią ki z tej serii
cechuje:
Poniewa Bóg objawił się na trzy sposoby – jako
Stwórca, Jezus i Duch Święty – mo na doświadczać Go na trzy ró ne sposoby. Trzy kolory – zielony dla „objawienia w stworzeniu”, czerwony dla „objawienia zbawienia” i niebieski dla „objawienia
osobistego” – są głównymi symbolami wszystkich Materiałów uczniostwa
NRK. Ksią ki te prezentują praktyczne konsekwencje najwa niejszych dzieł
Bo ych dokonanych w historii: Stworzenia, Golgoty i Pięćdziesiątnicy.

:

ość
1. trinitarn

Naturalny rozwój kościoła opiera się na biblijnej
zasadzie, e tylko roślina, która ma zdrowe korzenie,
mo e wydać zdrowy owoc. Jeśli jakość ycia kościoła będzie wysoka,
będzie on równie wzrastał liczebnie. Dlatego Materiały uczniostwa NRK
skupiają się na korzeniach. Naszym zadaniem nie jest wywołanie wzrostu
kościoła, lecz uwolnienie potencjału wzrostu, który Bóg ju w nim umieścił.
Wtedy kościół zacznie wzrastać sam z siebie.

lność:

2. natura

nie na
3. skupie

kościele: Materiały uczniostwa NRK mogą być wykorzys-

tywane przez indywidualnych wierzących, grupy
chrześcijan lub całe kościoły. O jakości kościoła decyduje jakość jego członków i relacji, jakie panują między nimi i w ich słu bie. Dlatego jedną z cech tej
serii jest rozumienie uczniostwa w szerszy ni zazwyczaj sposób, a ksią ki,
które wchodzą w jej skład, pomagają praktykować zintegrowany rodzaj
uczniostwa.

ch: NRK opiera się na zakrojonych na szeroką skalę

na badania

4. oparcie

badaniach przeprowadzonych przez niemiecki
Instytut Naturalnego Rozwoju Kościoła. Dotychczas w badaniach wzięło
udział ponad 25 000 kościołów z około 50 krajów na całym świecie. Celem
tych badań było określenie uniwersalnych zasad wzrostu kościoła. Wszystkie
koncepcje opisane w Materiałach uczniostwa NRK są wynikiem tych
badań.
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Ka dy z Materiałów uczniostwa NRK dotyczy
jednej z ośmiu cech jakościowych naturalnego
rozwoju kościoła. Zamiast podkreślać którąkolwiek z nich jako niezawodny
klucz do wzrostu kościoła, celem NRK jest holistyczne połączenie wszystkich
ośmiu elementów. Za pomocą profilu NRK ka dy kościół mo e określić, na
którą z ośmiu cech jakościowych powinien zwrócić szczególną uwagę.
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Materiały uczniostwa NRK unikają narzucania
jakiegokolwiek modelu postępowania: „Zrób tak
jak my, a twój kościół będzie wzrastał”. Starają się raczej rozwijać indywidualność, spontaniczność i kreatywność oraz podkreślają, e ka dy chrześcijanin
jest wyjątkowy i posiada szczególne dary duchowe. To samo jest prawdą
w przypadku kościołów. Celem NRK jest pielęgnowanie wyjątkowości, którą
obdarzył nas Bóg.

wność:

6. kreaty

Idee NRK skupiły wokół siebie sieć krajowych
partnerów w około 50 państwach. Dzięki temu
mo liwy jest proces uczenia się o prawdziwie światowym zasięgu. Celem
przedsięwzięcia nie było jednak powielanie rozwiązań uwarunkowanych
kulturowo, lecz zebranie najbardziej pomocnych koncepcji ze wszystkich sześciu
kontynentów i zaprezentowanie ich w sposób, który pozwoli wykorzystać je
w innych krajach. Materiały uczniostwa NRK są dostępne w wielu językach.

lność:

7. globa

Wszystkie formy ycia, które stworzył Bóg, są
pełne kolorów. Materiały uczniostwa NRK,
pragnąc komunikować tę barwność, nie mogą być czarno-białe. Dlatego
wszystkie ksią ki w tej serii są wielokolorowe. Poniewa jednak są wydawane
w wielu wersjach językowych jednocześnie, ich cena nie odbiega od czarno-białych publikacji.

ość:

8. barwn

ść:

Materiały uczniostwa NRK są biblijne, lecz nie
mają charakteru „komentarzy biblijnych”. Biblia
jest najwy szym autorytetem w naturalnym rozwoju kościoła. Wszystko,
czego dowiadujemy się od innych kościołów, z badań lub z przyrody,
jest oceniane w świetle zasad biblijnych. W ksią kach tej serii zawarliśmy
jedynie te idee, które spełniają ten wymóg. Ich głównym celem jest ukazanie
mo liwości stosowania Bo ego Słowa w codziennym yciu.

9. biblijno

czność:

Materiały uczniostwa NRK nie mają na celu
zwiększania intelektualnej wiedzy, lecz starają się
pomóc w jej praktycznym zastosowaniu. W ujęciu biblijnym prawda nie
jest abstrakcyjną koncepcją, lecz czymś poznawalnym poprzez działanie.
Ka dy rozdział ma pomóc w odkryciu praktycznych sposobów słu enia
Bogu i budowania zdrowego, odpowiadającego na potrzeby i atrakcyjnego
kościoła.

10. prakty

MATERIAŁY
U C Z N I O ST WA
NRK

Nowe podejście...
...nowe rezultaty

