
Szkoła Służby 
Ta szkoła pomaga rozwijać obdarowanie, które już otrzymałeś 
od Boga. To współpraca wykładowcy i studenta nad rozwojem 
jego potencjału w służbie.  

Pierwsza edycja miała być tylko wewnętrznym projektem naszego kościoła. 
Ze względu jednak na zainteresowanie osób spoza kościoła postanowiliśmy 
otworzyć ją na zewnątrz. 
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Szkoła Służby 
Doinwestuj swoje powołanie

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI „SŁOWO ŻYCIA” WROCŁAW 

Przeraźliwie 
praktyczna 
Rozmawiamy 
głównie 
o praktycznych 
aspektach służby.  

Intensywnie 
inspirująca 
Nie będziesz się 
nudzić. Będziesz 
dużo myśleć. 
Będziesz sporo 
notować 

Interaktywna 
i kooperatywna 
Pytania i dyskusje 
oraz wspólne 
modlitwy poszerzają 
spojrzenie na służbę

DWA LATA 
Szkoła trwa od września 
2017 do czerwca 2019 
z przerwą wakacyjną w 

2018

1
CO 3 MIESIĄCE 

Spotkania odbywają się 
co 3 miesiące: 

wrzesień, grudzień, 
marzec, czerwiec

2
PÓŁTORA DNIA 

Zaczynamy w piątek 
modlitwą, w sobotę 

cały dzień
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Pionierski projekt 
To jest pionierski projekt. Oczywiście, w zakresie 
tematycznym można znaleźć podstawową 
tematykę jak np. pięciostronny dar posługi, 
wiarę czy dary Ducha Świętego.  

Natomiast ważna jest praktyka i kontekst.  

Nikt nie posługuje na pustyni. Nikt nie posługuje 
sam. Służba to nigdy nie była tylko sfera 
d u c h o w a , a l e j e d n o c z e śn i e d u c h o w a 
i  praktyczna. Dlatego poruszamy tematy, 
których zwykle się  nie porusza: o wierze 
w służbie, o rozwoju w służbie, o pokonywaniu 
kryzysów w służbie, mierzeniu się z sukcesem 
i porażką, łączeniu życia osobistego i służby czy 
na przykład zarządzaniu finansami w służbie.  

A to wszystko w perspektywie współczesnych 
koncepcji filozoficzno-społecznych, które 
niepostrzeżenie przenikają  do kościoła 
zmieniając sposób myślenia chrześcijan  i 
utrudniając rozwój kościołów i służb.  

Jakie są warunki?       

OPŁATY:  
25 zł za zjazd. W cenie materiały drukowane 
oraz udostępniane on-line. Kawa, herbata, 
obiad w sobotę. 

PROGRAM:  
Piątek: g.19:00 nabożeństwo z modlitwą 
o każdego uczestnika i jego służbę  
Sobota: 10:00 - 19:00 wykłady z przerwami na 
kawę i obiad.  

JAK ZGŁOSIĆ UCZESTNICTWO?  
Mailem: biuro@slowozycia.wroclaw.pl  
telefonicznie: 509696226   

DLA PRZYJEZDNYCH: Obok kościoła tani hostel.  
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KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI „SŁOWO ŻYCIA” WROCŁAW

PROWADZĄCY 

Wykładowcą na Szkole Służby jest pastor Artur Śmieja. Prowadzi 
kościół "Słowo Życia” we Wrocławiu od ponad 20 lat.  
Mąż jednej żony, ojciec trójki wierzących i zaangażowanych 
w chrześcijańską służbę dzieci.  
Ceniony krajowy i międzynarodowy mówca.  

Autor dwóch książek: „Czy wiesz, kim naprawdę jesteś” oraz 
„Zniechęcenie - dżuma XXI wieku”. 

mailto:biuro@slowozycia.wroclaw.pl


Tematyka
l.p. Temat Opis

1 Rozpoznanie powołania
czym jest powołanie, 
czym jest wizja służby
Rozróżnianie między wizją a powołaniem
 Co jest celem chrześcijańskiego powołania i jak je zrealizować

2  Zrozumienie duchowego 
autorytetu

teokracja a inne modele władzy
autorytet duchowy i moralny
autorytet i wiara

3 Urzędy i służby Pięciostronny dar posługi i jego rola w lokalnym kościele
duchowe służby w kościele (Rzym, Kor, Ef)

4 Sfera nadnaturalna
Namaszczenie, 
Dary Ducha Świętego, 
nadświadomość chrześcijańska

5
Zarządzanie własnymi 

darami i wyposażeniem 
do służby

dary duchowe, 
talenty  osobowościowe, 
wyposażenie do pełnienia służby

6 Zasady służby

 jak rozpocząć, rozwijać, zakończyć
formułowanie obowiązków i odpowiedzialności
weryfikacja własnego rozwoju w służbie, 
kiedy można przejść na pełny etat, 
motywacja w służbie
przechodzenie etapów w służbie

7 Etyka służby
jak  pozyskiwać współpracowników 
współpraca z innymi służbami, 
zaangażowanie w cudze projekty, 
rozpoznawanie własnych ograniczeń 

8 Rozwijanie służby

 wprowadzanie a samowolne wchodzenie, 
etapowe służby, 
docelowe służby, 
„awans w służbie”, 
Delegowanie w służbie
zakończenie służby. 

9  Modlitwa i wiara 
w służbie 

Rola modlitwy
jak się modlić o swoją służbę
Synergia modlitwy i wiary
Rozpoznawanie i wykorzystywanie „odcieni/rodzajów” wiary

10 Zarządzanie 
obciążeniami w służbie

krytyka, presja społeczna 
presja duchowa - walka, 
kryzys w służbie, 
brzemiona duchowe, 
brzemię służby, 
brzemię świadomości ludzkich postaw i czynów, 
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11 Postawy w służbie

sługi,
ucznia,
partnera, 
szacunku dla autorytetów, dla siebie i swojej służby, 
wytrwałość a upór, 
postawa wiary i zwycięstwa 

12 Harmonia w życiu 
usługującego

służba a praca, 
służba a rodzina, 
służba a życie osobiste. 
Kiedy można myśleć o przejściu na pełny etat w służbie
Granice w służbie i życiu osobistym (pomagania, usługiwania 
innym, rozwoju w służbie)

13 Struktura duchowego 
świata

Królestwo Boże, 
Ciało Chrystusa, 
kościół lokalny, 
misje i służby (zarządzanie-modele, współpraca z misjami)
Korelacje, wzajemne oddziaływanie między nimi

14  Przymierze krwi Zrozumienie fundamentalnego znaczenia przymierza krwi
Przymierze krwi a inne przymierza

15
Podstawa 

nowotestamentowej 
służby

Arcykapłaństwo Lewiego 
Arcykapłaństwo Melchisedeka
Wzajemne odniesienie

16 Finanse w służbie zarządzanie własnymi, 
zarządzanie "służbowymi" 

17 Podstawy poradnictwa 
duszpasterskiego

wpływy demoniczne
problemy duszy
rozróżnianie między powyższymi 
Podstawowe wytyczne
Współpraca z psychoterapeutami? 

18  Ewangelizacja
modele ewangelizacji w korelacji z miejscem działania
dopasowywanie modelu do własnych predyspozycji
Rola ewangelizacji w działalności kościoła
Praca post-ewangelizacyjna

19  Wybrane elementy 
historii kościoła 

protestanckie spojrzenie na historię kościoła powszechnego 
do połowy III.w
herezje pierwszych dwóch wieków i ich wpływ na współczesną 
teologię ewangelikalną
szkoła antiocheńska i aleksandryjska - wpływ na interpretację 
Pisma

20 Elementy walki 
duchowej

burzenie warowni, 
fałszywy duch apostolski, 
bój wiary, 
walka ze zwierzchnościami (kto może, ma autorytet do tego) 

l.p. Temat Opis
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21
Wpływy światowych 

koncepcji na myślenie 
i działanie kościoła

Postmodernizm
Humanizm
Komunizm
Indywidualizm
Liberalizm
Demokracja
Materializm
Determinizm
Egocentryzm

22
Kluczowe dziedziny 
rozwoju lokalnego 

kościoła

Wizja
Kultura
Zasady
Charakter
Priorytety
Wartości 

l.p. Temat Opis
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