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1. Czym jest relacyjna posługa 
dla młodzieży?

Wasi młodzi podejmują ważne decyzje, które będą rzutowały na ich całe 
życie. Okres dojrzewania to etap przejściowy, który skutkuje długotrwałymi 
konsekwencjami. Pracując z młodzieżą, odgrywasz znaczącą rolę i masz 
ogromny wpływ na życie swoich podopiecznych. W pewnym sondażu prze-
prowadzonym w kampusie laickiej szkoły średniej zadano uczniom pytanie: 
„Do kogo zwróciłbyś się o radę w trudnej sytuacji lub o pomoc w podjęciu 
życiowej decyzji?”. Pierwsze miejsce na liście zajęli rodzice, lecz na drugim 
uplasowały się osoby pracujące z młodzieżą. Jeszcze nie tak dawno temu 
wspólnotowa posługa dla młodzieży była równoznaczna z usługą opieki nad 
dziećmi i zajmowała mało znaczące miejsce na liście działań podejmowanych 
przez wspólnoty. Dzisiaj natomiast posługa dla młodzieży postrzegana jest 
we wspólnotach jako jedna z głównych form posługi.

Na czym jednak polega efektywna posługa dla młodzieży? Jak wygląda? 
W przeszłości posługę dla młodzieży uważano za dobrą, gdy koncentrowała 
się głównie na programach obejmujących wycieczki, różne wydarzenia oraz 
inne misternie zaaranżowane spotkania. W obecnych czasach dochodzi-
my jednak do wniosku, że długofalowe oddziaływanie może mieć trwały 
efekt, jeśli opiera się na konkretnych relacjach i wzorach do naśladowania. 
Oczywiście programy mają swoje miejsce w posłudze dla młodzieży, lecz 
źródłem długofalowego pozytywnego oddziaływania na życie młodych 
są ludzie, a nie programy. Programy stanowią strukturę, w której obrębie 
może zaistnieć posługa. I to nie one posługują, tylko ludzie. Elementem 
posługi, który zmieni życie młodych ludzi, z którymi pracujemy, nie będzie 
nasz sposób mówienia ani kreatywność w realizowaniu programów. Długo 
po tym, jak wydarzenia wyblakną, a nasze słowa pójdą w niepamięć, za-
pamiętane zostaną właśnie relacje, i to one będą miały największy wpływ 
na życie młodych ludzi.

Jim: Kiedyś podczas jednej konferencji poprosiłem 1000 osób, 
które pracują z młodzieżą, żeby wypisały pięć kazań lub pro-
gramów, które zrobiły na nich największe wrażenie. Okazało 
się, że w ciągu minuty nikt nie mógł sobie przypomnieć pięciu 
kazań i programów. Ogromna większość pamiętała najwyżej 
jeden lub dwa takie przypadki. Następnie poprosiłem ich o wy-
pisanie pięciu najważniejszych osób w życiu każdego z nich. Po 
minucie większość z uczestników konferencji wymieniła cztery 
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lub pięć osób, które wywarły znaczący wpływ na ich życie. Nie-
którzy wypisali nauczycieli i wychowawców, a inni – rodziców 
lub inne osoby, które poświęciły swój czas, inwestując go w ich 
życie. Na listach znalazło się bardzo niewiele osób publicznych 
– prawie żadna z nich nie była sławną osobistością. Większość 
wymienionych stanowili zwyczajni ludzie, tacy jak ty i ja – ludzie, 
którym na życiu tych, którzy ich zapamiętali, zależało na tyle, 
żeby zainwestować w nie swój czas i energię. I na tym polega 
nasze powołanie. Podejrzewam, że jesteś tam, gdzie jesteś, 
właśnie dlatego, że kilka osób, które były dla ciebie ważne, 
wykazało wobec ciebie osobistą troskę. I to właśnie tych kilka 
ważnych dla ciebie osób ukształtowało cię takim, jakim dzisiaj 
jesteś. Załóżmy, że za wiele lat to samo pytanie miałbym zadać 
na sali pełnej osób pracujących z młodzieżą; czy twoje imię 
znalazłoby się na jakiejś liście?

Nie musisz być energicznym mówcą, wiedzieć wszystkiego o najnowszych 
trendach w muzyce ani nawet modnie się ubierać, żeby mieć decydujący 
wpływ na życie młodych ludzi. Musisz jednak kochać młodych ludzi i chcieć 
spędzać z nimi czas, bo właśnie na tym polega efektywna, relacyjna posługa 
dla młodzieży. Nie każdy skutecznie posługujący animator musi posiadać 
umiejętność elokwentnego i dynamicznego komunikowania się, każdy musi 
jednak mieć serce zdolne do współczucia, ucho zdolne do słuchania oraz chęć 
poznania młodych ludzi, którym posługuje. Autentyczna troska o młodych 
ludzi to najważniejszy i niezbędny warunek do pracy z nimi.

posługa wcielająca

Jim: Po konferencji, którą wygłosiłem w Kansas do grupy osób 
posługujących dla młodzieży, wielu z nich podeszło do mnie, 
żeby porozmawiać. I choć w poszczególnych rozmowach poru-
szane były różne tematy, to we wszystkich przewijało się jedno 
pytanie: „Za pomocą jakiego programu utrzymam w mojej grupie 
entuzjazm wiary?”. Moja odpowiedź z pewnością rozczarowała 
kilka osób. Istnieje wiele sprawdzonych metod; wiele organizacji 
zajmujących się posługą dla młodzieży, wiele denominacji, au-
torów książek i wspólnot powołuje się na najróżniejsze rodzaje 
programów, jakie tylko można sobie wymarzyć – i wygląda na 
to, że wszystkie się sprawdzają. Skądinąd prawdą jest również 
to, że każda metoda może okazać się zawodna!
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Istnieje jednak pewien sposób na budowanie grupy pod względem 
zarówno duchowym, jak i liczebnym – wbrew opinii co niektórych młodzi 
ludzie idą tam, gdzie są inni młodzi, więc liczebność też może mieć cza-
sem znaczenie. Jedno słowo ma w tym kontekście większe znaczenie niż 
wszystkie inne – „relacja”.

Nasza wiara chrześcijańska jest przypieczętowana w relacji z Jezusem 
Chrystusem. Teologicznie rzecz biorąc, Jezus jest wcieleniem Boga. Jest 
Bogiem wcielonym (patrz Kol 1,15). I tak jak działalność Jezusa została 
wcielona w Ewangeliach, tak też nasze życie powinno wcielać się w posługę 
dla młodzieży. Jezus przyszedł na nasz świat, żeby móc się z nami identyfi-
kować: żeby chodzić tak, jak my chodzimy, żeby doświadczać tego, czego 
my doświadczamy, żeby mówić do nas i nawiązywać z nami więź w relacji. 
Tak samo rzecz ma się z nami, gdy wchodzimy we wcieloną relację z naszymi 
podopiecznymi. Jeśli w ogóle mamy mieć na nich pozytywny wpływ, musimy 
budować z nimi relacje, a naszą wiarę przeżywać pośród nich.

Młodych ludzi męczą płytkie i powierzchowne programy oraz mani-
pulacyjne metody. Potrafią wyczuć symulację i pozory. Poszukują czegoś 
głębszego, prawdziwego i autentycznego. Budując relacje, możemy stać się 
w ich życiu rękami i nogami – a nawet głosem – Jezusa. Gdy będziemy starali 
się budować relacje z młodymi ludźmi, którym posługujemy, dostrzegą oni, 
że nie udajemy i jesteśmy przystępni, że autentycznie wierzymy i możemy 
być dla nich przyjaciółmi, którym naprawdę będą mogli zaufać. Wchodząc 
z nimi w autentyczne relacje oraz pozwalając im dostrzegać zdrowe relacje 
w zespole posługujących, będziemy przez nich uważani za przyjaciół i men-
torów. Uważamy, że młodzi, którzy wykazują aktywność w swoich grupach, 
zaangażują się później w posługę – i to nie dzięki naszej kreatywności 
w realizowaniu programu, lecz dzięki zdrowym i autentycznym relacjom. 
Młodzi, którzy mają relacje ze swoimi rówieśnikami oraz z dorosłymi, zostają, 
a siła motywacji do pozostania zależy od połączenia sześciu podstawowych 
składników skutecznej relacyjnej posługi dla młodzieży.

posługa zespołowa
Młodzi ludzie szukają wzorów do naśladowania. Dorośli posługujący 

(nie ma znaczenia, czy będą to większe zespoły, czy małżeńskie pary wo-
lontariuszy) powinni dążyć do stworzenia kochającego się i zjednoczonego 
zespołu – zanim ktoś z młodych podopiecznych zdobędzie się na odwagę 
i zwróci uwagę na ewentualne braki w tej kwestii. Uważamy, że pierwszym 
obowiązkiem, z jakiego powinien wywiązać się nowy animator po dołączeniu 
do wspólnoty – i to zanim podejmie pierwsze kroki w posłudze z młodymi 
– jest stworzenie zespołu posługujących. Relacyjna posługa dla młodzieży 
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bierze początek w relacyjnym zespole posługujących. Jezus zostawił swoim 
uczniom nakaz:

Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. 
Podobnie jak Ja was umiłowałem, tak i wy macie miłować je-
den drugiego. Po tym wszyscy rozpoznają, że jesteście moimi 
uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować (J 13,34–35).

Innymi słowy, młodzi z waszej wspólnoty i parafii często będą oceniać 
atrakcyjność i zasadność Ewangelii według relacji, jakie będą pomiędzy po-
sługującymi.

Poświęć czas na zbudowanie autentycznych relacji ze swoim zespołem 
i zachęcaj ich do umacniania przyjaźni. W ten sposób stworzysz wspaniały 
wzór do naśladowania dla swoich podopiecznych, a tym samym wzmocnisz 
zaangażowanie swojego zespołu w posługę. Młodzi obserwują, przysłuchują 
się, a czasami nawet naśladują wzory relacji panujących pomiędzy posłu-
gującymi.

Zjednoczony zespół posługujących to taki, którego członkowie wspólnie 
się modlą i dzielą ze sobą. Zjednoczony zespół posługujących wspólnie się 
bawi. Budowaniu jedności między posługującymi służy dokładnie to samo, 
co budowaniu jedności między ich podopiecznymi: wspólna zabawa, zakupy 
i inne formy wspólnej rozrywki.

W budowaniu i pielęgnowaniu relacji ze swoim zespołem wykazuj taką 
samą inicjatywę i intencjonalność, jaką wykazujesz w budowaniu i pielęgno-
waniu relacji ze swoimi młodymi podopiecznymi. Ten wymiar posługi jest 
często zaniedbywany, ponieważ całą uwagę koncentrujemy na posługiwaniu 
młodym, lecz to właśnie dzięki niemu nasza posługa będzie efektywniejsza. 
Młodzi ludzie zauważą i pozytywnie zareagują na wzajemną miłość, wsparcie 
i szacunek wśród posługujących.

wzór do naśladowania
Twoje największe oddziaływanie najprawdopodobniej nie będzie zawie-

rało się w tym, czego będziesz nauczał słowami; znajdzie ono natomiast 
wyraz w twoim postępowaniu, w twoich reakcjach i w twoim stylu życia.

Najskuteczniejsze nauczanie odbywa się zazwyczaj nie podczas formal-
nie ustalonych bloków nauczania, ale wtedy, gdy młodzi poznają swojego 
posługującego na płaszczyźnie relacji. To, czego młodzi dzisiaj potrzebują, 
to nie dorosły, którzy ubiera się tak jak oni, zna wszystkie najnowsze tren-
dy w młodzieżowej kulturze i mówi tak jak oni. To, czego młodzi dzisiaj 
potrzebują, to dorośli, którzy za nimi szaleją i chcą dzielić się z nimi swoim 
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życiem. Młodzi potrzebują wzorów do naśladowania. Będą obserwować 
to, jak żyjemy – i co zobaczą?

Mike: Każdego roku nasza grupa urządza bankiet dla uczest-
ników ostatniego roku. To czas, w którym mogą podzielić się 
tym, czego Bóg dokonał w ich życiu przez ostatnie cztery lata. 
Przez wiele lat czekałem, aż nasi podopieczni powiedzą, że ich 
życie zmieniło się dzięki naszym świetnym programom – albo 
za sprawą naszego kreatywnego głoszenia. To, co słyszeliśmy 
raz za razem, dotyczyło jednak relacji mających znaczenie.

Często słyszeliśmy historie podobne do tej: „Moi rodzice się 
właśnie rozwodzili i potrzebowałam kogoś, kto rozumiałby, 
przez co przechodziłam. Pomyślałam o Megan. Zgodziła się, 
żebym u niej przenocowała. Opowiedziała mi o swoich pro-
blemach i o tym, jak Bóg jej pomógł. Słuchała mnie, płakała ze 
mną i pomodliła się za mnie. Nigdy tego nie zapomnę”. Młodzi 
potrzebują wzorów do naśladowania, dzięki którym przekonają 
się, jak wygląda chrześcijaństwo przeżywane w kontekście róż-
nych sytuacji życiowych. Potrzebują modelu – nie idealnego, ale 
takiego, który będzie dla nich drogowskazem.

bezwarunkowa miłość
Prawda Ewangelii jest taka, że Bóg nie kocha nas za to, co robimy, lecz 

kocha nas takich, jakimi jesteśmy. Bóg kocha nas bezwarunkowo. Jego miłość 
jest ofiarna i głęboka. Naszą relację z Panem przenika łaska. I my powinniśmy 
kochać naszych podopiecznych bezwarunkową miłością – bez zobowiązań. 
Musimy zaakceptować fakt, że młodzi będą zawodzić. I za każdym razem, 
gdy nawalą, będą potrzebować naszej miłości i zachęty do dalszych starań. 
Muszą wiedzieć, że bez względu na to, gdzie byli i co zrobili, wciąż mogą 
liczyć na naszą miłość. W świecie odznaczającym się warunkową miłością 
nasza bezwarunkowa miłość może zrobić ogromną różnicę.

Twoje gesty bezwarunkowej miłości będą niejednokrotnie odgrywały 
decydującą rolę w umacnianiu twoich podopiecznych w wierze. Jak będą 
mogli poznać łaskę i miłość Boga, jeśli nie doświadczą jej z pierwszej ręki 
od osób, które są dla nich ważne? Słowa św. Jana Apostoła powinny mieć 
ogromne znaczenie dla twoich posługujących: „Dzieci, nie miłujmy słowem 
ani językiem, lecz czynem i prawdą” (1 J 3,18, podkreślenie autora). Krótko 
mówiąc, czyny przemawiają głośniej niż słowa.
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Jim: Gdy byłem kiedyś jako opiekun na imprezie w jednej 
z miejscowych szkół średnich, patrzyłem, jak wynoszą jednego 
z czołowych młodych liderów, bo upił się do nieprzytomności. 
Było mi przykro, a jemu wstyd. W niedzielę oczywiście nie po-
jawił się na spotkaniu grupy. Zdecydowałem, że go odwiedzę 
i powiem mu, że kocham go i nadal chcę, żeby należał do naszej 
grupy. Musiał się przekonać, że pomimo popełnionego błędu 
nadal był akceptowany przez naszą grupę i liderów. Nawet 
w tym negatywnym doświadczeniu miał szansę poznać łaskę 
Boga jeszcze bardziej namacalnie i konkretnie. Ostatnio ten 
młody człowiek powiedział mi, że gdybyśmy wtedy nie okazali 
mu bezwarunkowej miłości, najpewniej nigdy nie wróciłby do 
wspólnoty. Nie przegap okazji, w której twoi podopieczni będą 
mogli doświadczyć łaski Boga.

dostarczanie pokarmu
Nie ma czegoś takiego jak natychmiastowa dojrzałość duchowa. Uświę-

canie się to proces rozłożony w czasie. I tak jak noworodki potrzebują ciągłej 
opieki i dostarczania pokarmu, tak też młodzi ludzie potrzebują naszej stałej 
uwagi, czasu i obecności. Efektywna posługa dla młodzieży, którą cechuje 
trwałe i ustawiczne oddziaływanie, wymaga czasu i dostarczania pokarmu.

Bardzo wielu młodych ludzi jest niedorozwiniętych duchowo, ponieważ 
nie zapewniliśmy im pokarmu, dzięki któremu mogliby się cieszyć zdrowym 
życiem duchowym. Jednym z głównych celów posługi dla młodzieży powinno 
być uniezależnianie naszych podopiecznych od nas – posługujących – i na-
uczenie ich, jak całkowicie polegać na Bogu. Powinniśmy jednak pamiętać, 
że ten proces wymaga czasu. Wielu posługujących niejednokrotnie uciekało 
się do metod manipulacyjnych, żeby od razu rozwiązać jakiś problem albo 
drogą na skróty dojść do dojrzałości duchowej. Przekonali się jednak, że 
taka taktyka na dłuższą metę nie wydaje zdrowych i autentycznych owo-
ców duchowych.

Życie chrześcijanina to nie sprint, tylko maraton. Młodzi potrzebują 
zapewnienia, że ich liderzy będą im towarzyszyć na drodze życia chrześci-
jańskiego oraz dostarczać im pokarm, aby mogli stać się dokładnie takimi 
ludźmi, jakimi Bóg pragnie, aby się stali.

wchodzenie na ich teren
Żyjemy w kulturze, która narzuca szybkie tempo. Jeśli Kościół będzie 

biernie czekał, aż młodzież do niego przyjdzie, to czeka go długi okres 
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wyczekiwania pełnego ciszy, pustki i frustracji. Wychodzenie młodym na 
spotkanie na ich terenie ma decydujące znaczenie, ponieważ eliminuje 
element pokonywania bariery w postaci odstraszających murów Kościoła. 
Aby spotkać się z reakcją młodych ludzi i nawiązać z nimi kontakt, koniecz-
nie trzeba wyjść do szkół i ich ulubionych miejsc spotkań. W przypadku 
wielu posługujących wiąże się to częściej z pójściem na szkolny mecz piłki 
nożnej czy z pomaganiem przy dekoracjach do szkolnego przedstawienia 
niż z przesiadywaniem w biurze. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się, gdzie 
przebywają młodzi, i podjąć decyzję o wejściu do ich świata.

Wchodząc do ich świata, pokażesz im, że obchodzą cię jako ludzie, a nie 
tylko jako potencjalni nowi członkowie wspólnoty. Jednym z najważniejszych 
aspektów posługi jest autentyczna troska. Twoja obecność oraz staranie się 
o nią w ich świecie to komunikat mówiący o zaangażowaniu i trosce.

Wejście do ich świata może być doskonałą okazją do ewangelizowania. 
Młodzi ludzie przedstawią cię swoim znajomym, a wraz z rozwojem no-
wych przyjaźni kolejne osoby będą chciały przekonać się, o co chodzi z tą 
grupą młodzieżową.

Praca polegająca na bezpośrednim kontakcie z ludźmi – wychodzenie 
młodym na spotkanie na ich terenie – to jeden z aspektów posługi dla 
młodzieży, który daje największą satysfakcję. Gdy przychodzimy do szkoły 
na jakieś wydarzenie, mecz, czy choćby lunch, młodzi zazwyczaj reagują 
entuzjastycznie, bo widzą, że jesteśmy gotowi wygospodarować nieco czasu 
przy naszych napiętych harmonogramach, żeby zobaczyć, co u nich słychać.

Jim: Pamiętam, że gdy pracowałem w Young Life, chodziłem 
na mecze i treningi piłki nożnej. W końcu trener poprosił mnie, 
żebym pomógł mu w przygotowywaniu drużyny do kilku ostat-
nich meczów. Tak naprawdę to byłem tylko starszym asystentem 
od podawania wody. W tamtym czasie na spotkania do na-
szego klubu Young Life chodziło dwóch chłopaków z drużyny. 
Zanim jednak skończył się sezon, na spotkania przychodziła 
już większość drużyny. Spędzanie czasu na boisku okazało się 
najefektywniejszym działaniem w skali tamtego roku.

Dzięki wypadom na terytorium młodych będziesz mógł się bardzo 
wiele dowiedzieć o ich kulturze. Ucz się ich świata; obserwuj i słuchaj. Jeśli 
naprawdę chcesz zrozumieć świat, w którym żyją, spędź jeden dzień na 
miejscowym kampusie. Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo.
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spędzanie czasu z młodymi
Młodzi potrzebują czasu i obecności dorosłych, którzy są ważni w ich 

życiu. Efektywna posługa dla młodzieży wymaga nie tylko odpowiedniej 
ilości czasu, lecz także czasu mądrze spędzonego.

Jim: Jakiś czas temu w sobotni poranek zadzwoniłem do dwóch 
chłopaków, uczniów szkoły średniej, i zaproponowałem, żeby 
poszli ze mną na zakupy do centrum handlowego. Oczywi-
ście wiedziałem, co chciałem kupić, pomyślałem jednak, że 
dobrze byłoby spędzić z nimi trochę czasu. Gdy kupiłem już 
to, co chciałem, przez godzinę pokręciliśmy się po centrum, 
a następnie udaliśmy się do pasażu z restauracjami. Podczas 
lunchu odbyliśmy bardzo spokojną i otwartą rozmowę o życiu 
chrześcijańskim. Oceniając ją z perspektywy czasu, widzę, 
że czas zainwestowany w tamte dwie godziny zakupów i w 
późniejszą rozmowę był o wiele bardziej owocny niż wszystkie 
przeprowadzone przeze mnie spotkania szkółki niedzielnej, na 
których byli ci dwaj chłopcy.

Wśród wychowawców mówi się o tak zwanym ukrytym programie 
nauczania; oznacza to, że powinniśmy szukać każdej sposobności, żeby 
oddziaływać edukacyjnie na naszych podopiecznych poza obrębem „klasy”. 
Spędzając czas z młodymi, pokazujesz im, że są dla ciebie ważni i że ci na 
nich naprawdę zależy. Jeden z moich przyjaciół co tydzień gra w koszykówkę 
z grupą młodych. Powiedział, że ciągu tygodnia najwięcej rozmawia o Bogu 
przed meczem, w jego trakcie i po każdym z meczów.

Jim Rayburn, założyciel Young Life, zwykł mówić: „Zanudzanie mło-
dego człowieka Ewangelią jest grzechem”. Ewangelia Jezusa Chrystusa to 
najbardziej fascynujący przekaz, jaki świat może usłyszeć, mimo to młodzi 
ludzie często odchodzą z Kościoła, bo forma przekazu jest dla nich nudna. 
Tak naprawdę większość z nich uważa Kościół nie tyle za nudny, ile za nie 
dość porywający. Ci, którzy odeszli, nie nawiązali z nikim we wspólnocie 
żadnych znaczących relacji. Uważamy, że jednym z głównych powodów, 
dla których młodzi odchodzą z Kościoła i uważają go za nudny, jest fakt, że 
nie znalazł się nikt, kto chciałby poświęcić im swoją uwagę i czas. Młodzi 
zostają natomiast, gdy uda im się zbudować relacje i nawiązać kontakt 
z innymi ludźmi.
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docieranie do młodych
Nie jesteśmy w stanie rywalizować z najnowszymi rozwiązaniami tech-

nicznymi stosowanymi przez media w celu podtrzymania zainteresowania 
młodych. Różni producenci i agencje reklamowe wydają miliony dolarów, 
żeby stale przykuwać uwagę nastolatków. Jest jednak jedna rzecz, której 
ani telewizja, ani Internet, ani żadne inne medium zabiegające o uwagę 
młodych nie może im dać – autentyczna relacja międzyludzka. Młodzi 
pozytywnie reagują na kogoś, komu autentycznie na nich zależy i kto chce 
spędzać z nimi czas.

Relacje stanowią klucz do efektywnej posługi dla młodzieży. Najlepsze 
programy zawiodą, a najbardziej interesująca formacja się nie przyjmie, jeśli 
głównym celem w twojej posłudze dla młodzieży nie będzie budowanie so-
lidnych i pozytywnych relacji, w których młodzi będą mogli znaleźć oparcie. 
Świetną wiadomością dla większości z nas jest to, że nie musimy posiadać 
wspaniałych umiejętności komunikacyjnych ani tworzyć niesamowitych 
programów. To jednak, co jest koniecznie potrzebne, to chęć spędzania 
czasu z młodymi oraz okazywanie im zainteresowania.
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2. Przygotowanie do relacyjnej  
posługi dla młodzieży

Jednym z najsmutniejszych symptomów w posłudze dla młodzieży 
jest obecnie ogromna rotacja wśród profesjonalnych posługujących oraz 
wolontariuszy. Skala tego zjawiska jest na tyle duża, że osób, które dzi-
siaj posługują w danej wspólnocie, za trzy lata już w niej nie będzie. Co 
więcej, większość wolontariuszy za rok w ogóle nie będzie zaangażowana 
w posługę. Wypalenie i frustracja to najczęstsze przeszkody w naszej misji 
docierania do młodych.

Naszym zdaniem ta wysoka skala rotacji w posłudze dla młodzieży 
jest często spowodowana brakiem osobistego przygotowania i duchowej 
opieki w życiu posługujących. Jak w takim razie my, którzy zostaliśmy po-
wołani do pracy z młodymi, mamy się przygotować, żeby móc efektywnie 
posługiwać przez dłuższy czas? Trzeba zacząć od dokładnego przyjrzenia 
się samemu sobie.

Kwestia równowagi i odnowy to jeden z najistotniejszych czynników 
w naszej posłudze dla młodzieży. Nie raz już słyszeliśmy: „Z pustego i Salo-
mon nie naleje”. Czy jednak właśnie tak nie próbujemy postępować?

Ciągle tylko dajemy, obserwując, jak niczym rezerwa w baku z paliwem 
zużywają się nasze zasoby duchowe. Ciągle tylko dajemy, nie myśląc o wła-
snym życiu duchowym, aż pewnego dnia zdajemy sobie sprawę ze swojej 
duchowej pustki. Przyglądając się osobistemu przygotowaniu do posługi, 
powinniśmy pamiętać o trzech zasadach:

1.  Osiągnięcie oraz utrzymanie równowagi zależy od codziennie pona-
wianej decyzji. Każdego dnia ponawiamy decyzję o podejmowaniu 
duchowych ćwiczeń i praktyk, które zapewniają nam równowagę. Życie, 
w którym brakuje dyscypliny, nigdy nie obchodzi się łaskawie z tym, co 
jest w nim zaniedbywane.

2.  Równowagę utrzymuje się dzięki stałemu dokonywaniu oceny. Wiąże 
się to z zadawaniem sobie trudnych, a czasem wręcz bolesnych, pytań, 
jak na przykład: W jakim stopniu jestem tak naprawdę zrównoważony? 
W której dziedzinie powinienem coś zmienić, żeby być bardziej zrówno-
ważony?

3.  Do utrzymywania równowagi potrzebny jest plan. Powinniśmy aktyw-
nie zabezpieczać poszczególne dziedziny naszego życia; dzięki temu 
będziemy mogli dbać o równowagę i tym samym długo posługiwać 
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naszym młodym. Dobry plan obejmuje sześć sfer równowagi: duchową, 
rodzinną, relacyjną, emocjonalną, fizyczną i przywódczą.

równowaga duchowa

Jim: Jest takie powiedzenie: „Ognisko, do którego się nie do-
kłada, szybko zamienia się w kupkę popiołu”. Pewien człowiek 
odbywający staż w mojej wspólnocie powiedział: „Nie mogę 
sobie pozwolić na to, żeby odpowiednio dużo czasu poświę-
cać na osobistą modlitwę”. Moja odpowiedź była prosta: „Nie 
możesz sobie pozwolić na to, żeby odpowiednio dużo czasu 
nie poświęcać na osobistą modlitwę”.

Wielu posługujących posiada mnóstwo energii i zapału. Stosując im-
prowizację, może nam się jakoś udać zrealizować taki czy inny program 
lub przeprowadzić studium biblijne. W przypadku dojrzałości duchowej 
nie ma jednak miejsca na improwizację. Gdy chodzi o długodystansową 
posługę, często kończy nam się paliwo i wypalamy się duchowo, ponieważ 
nie dorzucaliśmy nic do ogniska naszej wiary.

W życiu większości chrześcijańskich liderów okres ich najefektywniejsze-
go oddziaływania przypada po czterdziestce lub później. Z reguły są wtedy 
dojrzali, a ich wiara posiada solidny fundament. Niestety wielu młodym 
posługującym nie udaje się wytrwać w posłudze do czterdziestki (albo 
dłużej), ponieważ dogania ich brak czasu na osobisty kontakt z Bogiem. 
Gasną, zanim Bóg posłuży się ich największym potencjałem.

Rada, jakiej Paweł udzielił Tymoteuszowi, polegała na tym, żeby „ćwicz[ył] 
się […] w pobożności” (1 Tm 4,7). Zdyscyplinowane życie duchowe nie jest 
jedną z opcji dla duchowego wzrostu, tylko koniecznością. Gdy czytamy 
biografie wielkich Bożych mężczyzn i kobiet, w ich życiorysach przewija 
się jeden wspólny wątek: w życiu ich wszystkich codziennie dochodziło do 
intymnego spotkania z Bogiem.

Jest rzeczą niezbędną, abyśmy pozwolili wpierw usłużyć sobie, zanim 
my sami będziemy posługiwać. W naszym powołaniu jesteśmy przede 
wszystkim winni lojalność Bogu, a nie młodym, którym posługujemy. Kiedy 
ostatni raz stanąłeś przed Bogiem jako Jego umiłowane dziecko, a nie jako 
posługujący, który chce pobożnie odbyć studium biblijne? Przy właściwych 
priorytetach nie powinno być mowy o wystarczająco przekonujących wy-
mówkach, które nie pozwolą nam codziennie i w zdyscyplinowany sposób 
trwać na osobistej modlitwie przed Bogiem. Ilość czasu, jaki przeznaczamy 
na osobiste spotkania z Bogiem, nie jest tak ważna jak ich regularność 
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oraz nasza postawa oczekiwania. Zastanawiamy się, dlaczego czujemy się 
pozbawieni energii i wyczerpani duchowo, podczas gdy w rzeczywistości 
mniej niż jeden procent ludzi, którzy siebie nazywają chrześcijanami, spędza 
codziennie z Bogiem trzydzieści minut lub więcej.

Nasze życie powinno codziennie odznaczać się czasem poświęconym na 
poszukiwanie Bożego oblicza. Czytanie Pisma Świętego, modlitwa, osobiste 
uwielbienie, czy nawet lektura klasyki duchowej, nadadzą naszemu życiu 
głębi, która roznieci nasz duchowy ogień i będzie miała wpływ na naszą 
posługę. To ekscytujące, że wśród chrześcijan obserwujemy nagły wzrost 
zainteresowania świętowaniem niedzieli. Starotestamentalny szabat to 
forma odpoczynku, refleksji, zmiany tempa – spędzania czasu sam na sam 
z Bogiem. Nawet Bóg odpoczął siódmego dnia! Ten czas z dala od biura 
to dodatkowy czas dla Boga.

Jim: Gdy ja „idę na solo”, staram się poświęcić na to pięć godzin. 
Biorę ze sobą Biblię, notatnik i pióro. W tym czasie czytam, modlę 
się, robię zapiski, śpiewam, wielbię Boga i spaceruję. Zdarzało 
się nawet, że ucinałem sobie krótką drzemkę! Staram się, żeby 
moje „solo” odbywało się na łonie natury. Udaję się na plażę, do 
parku, nad jezioro albo w inne miejsce, gdzie mogę być z dala 
od ludzi i pośród Bożego stworzenia. To dla mnie czas reflek-
sji, uwielbienia i odpoczynku. Dzięki takiej regeneracji, będąc 
z ludźmi, mogę poświęcić im całą swoją „wypoczętą” uwagę. 
Jeśli jeszcze nigdy nie „poszedłeś na solo”, koniecznie spróbuj. 
Szczerze się zdziwisz, jak wiele to może zmienić.

równowaga w rodzinie

Jim: Po pierwszym roku naszego małżeństwa razem z Cathy 
postanowiliśmy zrobić podsumowanie. Rozmawialiśmy o tym, 
co sprawiało nam radość oraz co nas zniechęcało. Największe 
zastrzeżenie Cathy było dla mnie bolesne: „Wszystko, co masz, 
rozdajesz młodym i ich rodzinom i dla mnie już nic nie zostaje”. 
I rzeczywiście miała całkowitą rację. W następnych latach mu-
siałem dokonać pewnych zmian w trosce o zdrowie i trwałość 
mojego małżeństwa oraz o relacje w rodzinie. Powinniśmy 
aktywnie angażować się w planowanie i chronienie czasu, który 
spędzamy z rodziną. Oto kilka sugestii:
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• Jeden wieczór w tygodniu przeznacz na małżeńską randkę, 
której termin nie będzie podlegał żadnym negocjacjom.

• Przynajmniej jedną dobę w tygodniu poświęć na odpoczynek 
od pracy.

• Swój dzień pracy podziel na trzy części: przedpołudnie, 
popołudnie i wieczór. Pracy poświęć tylko dwie z nich. Jeśli 
konieczne jest, żebyś pracował wieczorem, zrób sobie wolne 
przed południem. Jeżeli okaże się, że musisz pracować od 
rana do wieczora, zrób sobie wolne następnego dnia.

• Życie prywatne planuj, zanim stworzysz harmonogram 
posługi. Nie pozwól, żeby harmonogram posługi zawsze 
dyktował rytm twojego życia prywatnego.

• Daj swojej żonie (mężowi) prawo do zawetowania twojego 
harmonogramu. Nie planuj nic w związku z posługą dla 
młodzieży bez jej (jego) zgody. Dzięki temu wyeliminujesz 
to niedające spokoju poczucie braku jedności i zgody.

• W razie potrzeby wspólnie zaplanujcie regularne rozmowy 
na temat spraw rodzinnych: planów, finansów, przedsię-
wzięć itp.

• Codzienne rozmowy telefoniczne to konieczność, gdy jedno 
z was jest w podróży i przebywacie z dala od siebie.

• Raz na jakiś czas zróbcie sobie we dwójkę wycieczkę z noc-
legiem.

• Zadbajcie o wspólne dni wolne, żeby budować waszą relację 
– a nie tylko po to, żeby składać rodzinne wizyty!

• Jeśli masz dzieci, koniecznie zaplanuj czas, który będziesz 
im regularnie poświęcać i pozwól im wybrać sposób, w jaki 
go będziecie spędzać.

Poświęcaj swojej rodzinie swój najlepszy czas, a nie tylko chwile, w któ-
rych jesteś wyczerpany. Jeśli nie znajdujesz czasu dla swojej rodziny, to 
z pewnością najwyższy czas, żeby na nowo dokonać oceny twojej posługi 
i zaprowadzić konieczne zmiany – zanim i twoja rodzina, i twoja posługa się 
rozpadną. Twoją najważniejszą posługą jest twoja rodzina i dzieci. Niejeden 
posługujący był już przed tobą i niejeden przyjdzie po tobie – nikt nie zastąpi 
cię jednak jako męża (żonę) i rodzica w twojej rodzinie!
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równowaga w relacjach
Wielu posługujących to niestety osoby osamotnione i wyobcowane. 

Relacje, w których można liczyć na wsparcie, to nie jedna z opcji – to ko-
nieczność. Jeśli wszystkie nasze relacje ograniczają się do młodych, którym 
posługujemy, i do współposługujących, to trudności i wypalenie są tylko 
kwestią czasu. Powinniśmy zawiązywać relacje i przyjaźnie – zwłaszcza z oso-
bami dorosłymi – poza środowiskiem posługi. Jest mało prawdopodobne, 
że wytrwasz długo w posłudze, jeśli nie masz grupy wsparcia. To mocne 
słowa, uważamy jednak, że prawdziwe. Praca z młodymi to zarazem radość 
i obciążenie. Potrzebujemy wsparcia oraz odpowiedzialności osób nam rów-
nych, które będą dodawać nam otuchy i które jednocześnie nie będą bały 
się zakwestionować naszych pobudek oraz będą pomagały nam wzrastać.

Mike: W ramach dbałości o własny wzrost należę do grupy 
wsparcia, przed którą odpowiadam i z którą mogę podzielić 
się tym, co mnie boli, i tym, co sprawia mi radość. Ważne jest 
dla mnie poczucie przynależności do wspólnoty. Przez wiele lat 
grupy odpowiedzialności były dla mnie miejscami, w których 
doświadczałem wspólnotowości, wsparcia i umocnienia. Ważne 
jest dla mnie miejsce, w którym jestem na tyle kochany, że za-
daje mi się trudne pytania. Ważna jest dla mnie również relacja 
z osobą, która jest dla mnie mentorem. Konieczne okazało się 
znalezienie chrześcijan dojrzalszych i mądrzejszych ode mnie, 
od których mogę się uczyć i przy których mogę wzrastać jako 
mentor. W moim życiu ważny jest też mój Tymoteusz – osoba, 
dla której mogę się poświęcić, posługując na jej drodze naśla-
dowania Jezusa i przygotowania do posługi, i dla której mogę 
być mentorem. Trwałość twojej posługi może zależeć od tego, 
czy masz grupę wsparcia – i to w o wiele większym stopniu, 
niż może ci się wydawać.

równowaga emocjonalna
Jedno z ważnych pytań dotyczących wykonywania posługi brzmi: Jak 

ładuję swoje akumulatory? Równowaga emocjonalna polega na ładowaniu 
naszych akumulatorów – i to nie tylko w kontekście posługi, lecz także w kon-
tekście całego naszego życia. Abyśmy mogli być ludźmi zrównoważonymi, 
potrzebujemy zdrowej rekreacji. „Rekreacja” to ciekawe słowo. Oznacza 
dosłownie „re-kreować” – „stwarzać na nowo”. Pozytywna, zdrowa rekreacja 
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służy utrzymaniu równowagi wżyciu poprzez re-kreowanie i odnawianie 
zapasów energii w naszych duchowych i emocjonalnych akumulatorach.

Wszyscy potrzebujemy zdrowej odskoczni od codziennego życia i posłu-
gi, czegoś, co zrewitalizuje nas emocjonalnie. Hobby, pasje, zamiłowania, 
dzięki którym będziemy utrzymywać rześkość i dobrą kondycję psychiczną, 
powinny być stałym elementem w naszym stylu życia. Powinniśmy aktywnie 
zabiegać o ich miejsce w naszym życiu. Planuj swój czas odpoczynku i od-
nowy wokół swoich hobby i pasji. Nieważne, czy będzie to książka, wyjście 
do kina lub na mecz baseballu – znajdź coś, dzięki czemu oderwiesz swój 
umysł od obowiązków związanych z posługą. Odkryj coś, dzięki czemu 
będziesz mógł ładować swoje akumulatory życiowe, i znajdź na to czas 
w harmonogramie.

równowaga fizyczna
Św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (6,19) przypomina nam: „Czy 

nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was? 
Macie Go od Boga i nie należycie już do siebie”. To Bóg dał nam ciało i mamy 
się o nie troszczyć. Jedną z najbardziej zaniedbanych dziedzin naszego życia 
jest często nasze zdrowie fizyczne. Nasze ciała wymagają troski. Częścią tej 
troski o świątynię Ducha Świętego jest porządny ruch i odpoczynek, które 
przynoszą duchowe i fizyczne korzyści. Ćwiczenia ruchowe rozładowują 
napięcie, dodają energii, oczyszczają umysł i sprawiają, że lepiej czujemy 
się we własnym ciele. W naszym harmonogramie powinno być miejsce 
na regularny ruch, dzięki któremu zapewnimy równowagę naszemu ciału 
i umysłowi.

Odpoczynek to kolejna często zaniedbywana sfera równowagi fizycznej. 
Jeśli w twoim tygodniu brakuje przynajmniej dwudziestoczterogodzinnego 
wypoczynku, to najpewniej coś jest nie tak w twoich najważniejszych relacjach 
i nie prowadzisz zrównoważonego życia jako chrześcijanin. Odpoczynek ma 
działanie uzdrawiające i uspokajające; dzięki niemu możemy popatrzeć na 
wszystko z pewnej perspektywy. Bez ściśle wyznaczonego czasu na odpo-
czynek w każdym tygodniu życie będzie coraz bardziej zagmatwane i cha-
otyczne. Jeżeli w ciągu pięciu lub sześciu dni nie jesteś w stanie wyrobić się 
z obowiązkami związanymi z pracą, to zajmujesz się zbyt wieloma rzeczami 
i najprawdopodobniej nie słuchasz głosu Ducha Bożego w swoim życiu.
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równowaga w przywództwie
Aby zachować świeżość posługi, a zwłaszcza pod kątem obcowania 

z liderami-wolontariuszami, powinniśmy aktywnie poszukiwać wzrostu 
w jej różnych wymiarach, takich jak planowanie, szkolenie, doskonalenie 
i administracja.

planowanie
Najpoważniejszymi grzechami osób pracujących z młodzieżą są zbytnie 

zaangażowanie i znużenie. Posługujący wypalają się, ponieważ biorą na 
siebie zbyt wiele zobowiązań i za mało odpoczywają. Zawodowy trener 
futbolu, Vince Lombardi, powtarzał swoim zawodnikom: „Znużenie robi 
z nas wszystkich tchórzy”. Wielu młodych posługujących się wypala, bo 
zwyczajnie nie potrafi odmawiać. Im szybciej dotrze do nas prawda, że 
musimy odmawiać, tym bardziej wydajna będzie nasza posługa. Swój 
przeładowany harmonogram powinieneś oceniać w kategoriach grzechu, 
a nie oznak sukcesu. Zabieganie nie jest równoznaczne z pobożnością. 
Pracoholizm to grzech, w który możemy wpaść tak samo, jak w każde inne 
uzależnienie. Zostaw w swoim harmonogramie miejsce na odpoczynek, 
elastyczność, przystępność.

Jim: Najlepszej rady, jaką dostałem w seminarium, udzielił mi 
przyjaciel, który napisał na kartce słowa: „Jeśli diabeł nie będzie 
w stanie się do ciebie dobrać, to będzie się starał, żebyś był 
ciągle zajęty”.

szkolenie i doskonalenie
Większość osób pracujących z młodymi jest niedostatecznie przeszkolona 

do pracy z nastolatkami. Niedostateczne przeszkolenie to nie nasz jedyny 
problem; są nimi również nieustannie zmieniające się kultura i potrzeby 
nastolatków. Powinniśmy być zawsze otwarci na uczenie się i stale wzrastać, 
żeby móc efektywnie posługiwać. Zaplanowane szkolenia są dla liderów 
okazją do doskonalenia umiejętności, uzyskania potrzebnej wiedzy i przeżycia 
duchowej odnowy. Jesteśmy głęboko przekonani, że wspólnota powinna 
dbać o stały rozwój każdego z posługujących, zapewniając im raz do roku 
udział w dwutygodniowym szkoleniu i pokrywając jego koszty. (Oczywiście 
w ramach zdrowego rozsądku. Zgoda na wycieczkę po wyspach Morza Ka-
raibskiego to skądinąd niezbyt mądre dysponowanie środkami wspólnoty!).
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Przy wyborze szkoleń i możliwości dalszego rozwoju bierz pod uwagę 
te, których charakter będzie najbardziej odpowiadał konkretnym potrzebom 
waszej wspólnoty. Oto cztery różne sugestie:

1. Programy stałego doskonalenia. Jest całe mnóstwo programów zróżnico-
wanych pod względem formy i długości. Wiele college’ów i seminariów 
oferuje krótkie kursy wakacyjne lub tygodniowe w zakresie posługi i po-
radnictwa dla młodzieży. Wiele wspaniałych organizacji przygotowuje 
kongresy i konferencje na terenie całego kraju. Dowiedzcie się, jakie 
materiały są dostępne w formacie audio i wideo oraz w Internecie. 
Istnieje wiele świetnych organizacji, których pasją jest motywowanie 
i doskonalenie osób posługujących młodzieży.

2. Odwiedzajcie inne wspólnoty. Jeśli jesteście już zmęczeni seminariami, 
konferencjami i kongresami, to świetnym rozwiązaniem będzie zaplano-
wanie wyjazdu edukacyjnego, podczas którego odwiedzicie wspólnoty 
efektywnie posługujące młodzieży. Dokładnie zaplanujcie trasę wyjaz-
du, tak żebyście mogli odwiedzić kilka wspólnot w jednym regionie. 
Zadbajcie o to, żeby wziąć udział w ich programach dla młodzieży. 
Wizyty u innych wspólnot mogą być źródłem świeżej i nowej inspiracji 
w waszej posłudze.

3. Spędzajcie czas w samotności.

Jim: Odkryłem, że jednym z najefektywniejszych sposobów 
spędzania czasu jest udanie się do motelu lub chaty kogoś za-
przyjaźnionego – z dala od telefonu i innych rozproszeń. W ten 
sposób jestem w stanie określić wizję, pomyśleć nad rozwią-
zaniami w posłudze, zaplanować treści nauczań, popracować 
nad harmonogramem i nad nowymi pomysłami oraz dokładnie 
prześledzić formację – zaledwie w kilka dni. Takie od dwóch 
do czterech dni pozwalają mi spędzać więcej czasu z młodymi 
po powrocie.

4. Zapraszajcie ekspertów. Możliwe, że nie stać was na zatrudnienie eksperta 
w roli stałego konsultanta. Powszechnym rozwiązaniem jest dzisiaj jednak 
organizowanie spotkań szkoleniowych z ekspertem dla większej grupy 
posługujących. Podzielenie kosztów między kilka wspólnot znacząco 
redukuje koszty takiego przedsięwzięcia. Ponadto jeśli zaoferujesz eksper-
towi, że odbierzesz go z lotniska (i oprócz tego zaprosisz go na kolację), 
to przekonasz się, że wyjątkowa okazja do rozmowy w cztery oczy jest 
warta twojego czasu i wysiłku. Nie wzdragajcie się przed poszukiwaniem 
ekspertów. Wykazujcie inicjatywę w nawiązywaniu nowych znajomości.
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zarządzanie
Zazwyczaj to nie wizja utrudnia rozwój większości grup posługi dla 

młodzieży; utrudnia go brak zarządzania, który ostatecznie prowadzi do 
ich rozpadu. Wydaje się, że zarządzanie nie jest powszechnie występują-
cym darem wśród osób posługujących młodzieży. Częstym atutem lidera 
młodzieży jest elastyczność i spontaniczność. Atut ten może jednak stać się 
piętą achillesową w kontekście zarządzania grupą posługi dla młodzieży. 
W rzeczywistości dobrze zarządzana grupa posługi będzie mogła efektywniej 
spędzać czas z młodymi. Dobre zarządzanie przyczynia się do budowania 
poparcia i zaufania dla grupy posługi oraz jej przywództwa w oczach mło-
dych, rodziców, wolontariuszy oraz liderów wspólnoty. Oto kilka sugestii:

• Planuj swój tydzień, zanim się zacznie! Zarezerwuj czas potrzebny na 
osiągnięcie celów, które muszą być zrealizowane w danym tygodniu.

• Każdy dzień zaczynaj od przejrzenia celów, których realizację zaplano-
wałeś na ten dzień.

• W swoim harmonogramie zostaw margines elastyczności.

• Spotkania planuj z wyprzedzeniem. Określ sens i cel każdego spotkania. 
Ustal jego porządek. Każde spotkanie zakończ podsumowaniem podję-
tych decyzji oraz zaplanowanych działań.

• Zaplanuj czas na wysyłanie e-maili i rozmowy telefoniczne. Nie pozwól, 
aby zakłócały twój harmonogram lub go determinowały.

• Pocztę sprawdzaj tylko raz. Na wiadomość odpisz, zarchiwizuj ją lub ska-
suj.

• Przeznacz konkretne dni w tygodniu na projekty. Na przykład w każdy 
wtorek rano pracuj tylko nad treścią nauczania, a czwartek poświęć na 
samokształcenie. Po ustaleniu terminów tych dwóch projektów zaplanuj 
czas na realizację pozostałych.

• Ustal swoje plany na cały rok. Nie ma powodu, żebyś we wrześniu nie 
wiedział, kto będzie odpowiedzialny za jakieś wydarzenie w lutym.

• Naucz się, jak delegować ludzi do zadań, zamiast stosować spychologię. 
Na czym polega różnica? Delegowanie wiąże się ze wsparciem, pomocą, 
przystępnością i oceną. Spychologia polega natomiast na tym, że po-
wierzasz jakiejś osobie zadanie, zostawiasz ją z nim samą i oczekujesz, 
że poradzi sobie sama.

• Przeczytaj dobrą książkę albo weź udział w kursie managementu i za-
rządzania czasem.
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• Proś o rady osoby, które uważasz za dobrze zorganizowane. Pytaj ich, 
jak to robią.

Ostatecznym celem każdego dobrego lidera jest bycie zastąpionym. 
Nasze zadanie polega na tym, żebyśmy „wypracowali się” z naszej funkcji. 
Musimy nieustannie zabiegać o rozwój innych osób po to, żeby przejmowały 
od nas poszczególne dziedziny posługi. Dzięki temu my będziemy mogli się 
skoncentrować na poszukiwaniu nowych dróg posługi.


