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CYKL KURSÓW ICI »SŁUŻBA CHRZEŚCUAŃSKA«

Niniejsza książka omawia jeden z 18 kursów (przedmiotów) składających
się na cykl -Słuzba chrześcijańska «. Symbol znajdujący się po lewej stronie
wskazuje na kolejność kursów w cyklu, który dzieli się na trzy części po sześć
kursów. Rozwój chrześcijanina to kurs 4. w części III. Studiując w propono-
wanej przez ICI kolejności, osiągniesz największe korzyści z nauki. W języku
polskim cykl-Służba Chrześcijańska ..składa się z 8 kursów (przedmiotów).

Materiały dydaktyczne w cyklu -Służba chrześcijańska. zostały przygoto-
wane w formie samouczka, a przeznaczone są głównie dla pracowników
chrześcijańskich. Cykl pozwala studentowi zdobyć wiedzę biblijną i umiejęt-
ności potrzebne do praktycznej usługi chrześcijańskiej. Niniejszy kurs można
przerabiać dla własnego wzrostu duchowego lub w celu osiągruęcia zaliczenia
potrzebnego do otrzymania świadectwa.

UWAGA

Proszę bardzo dokładnie zapoznać się z wprowadzeniem do kursu. Jeżeli
chcesz osiągnąć cele kursu i właściwie przygotować SIę do sprawdzianu,
powinieneś ściśle stosować się do Instrukcji.

Wszelką korespondencję dotyczącą kursu wysyłaj do Instytutu ICI na adres:

Instytut ICI

Skr. poczt. 6

43-400 CIES.lYN



Wprowadzenie
do kursu

Czy [uz kiedyś zastanawiałeś się dlaczego kościół w swoim usługiwaniu
kładzie duży nacisk na nauczanie, albo jaką rolę odgrywa nauczanie w osiąg-
nięciu celów kościoła?

Chrześcijańskie wychowanie jest bardzo wazne dla służb w zborze Nauczanie
pomaga nam we wzroście I osiąganiu duchowej dojrzałości. Jest ono także
bardzo pomocne w przygotowaniu i zaangażowaruu członków kościoła do
usługiwania ludziom, którzy są poza zborem. Ten kurs pomoze ci stać się
bardzie] dojrzałym duchowo I uświadomi potrzebę korzystania w większym
stopruu z chrześcijańskiego nauczarun. Zachęci cię także do podjęcia nauczarua
innych chrześcijan oraz pomoze ci w przygotowaniu SIę do tego zadania.

Biblia jest dla wierzących najwyzszym autorytetern w sprawach wiary
i życia chrześcijańskiego. Usługują oni na podstawie doktryn zaczerpniętych
z Biblii Dzięki lekcjom zawartym w tym podręczniku zrozumiesz, jak lepiej
usługiwać, ucząc się bezpośrednio z Pisma ŚWiętego I przerabiając praktyczne
zagadruerua na temat nauczania.

Metody nauczania, z którymi się stykasz, nie muszą być takie same, jakimi
ja się posługuję Jednak Biblia daje nam wskazówki co do kierunku słuzby.
Dlatego w zalezności od potrzeb, możemy przekazywać biblijne zasady,
posługując się róznynu metodami. Gdy zajmujemy się charakterem życia
duchowego I zasadami chrześcijańskiego wzrostu, powinniśmy zastosować
odpowiednie biblijne prawdy w celu osiągnięcia duchowego rozwoju i zas-
pokojenia naszych potrzeb.

o kursie

"Rozwój chrześcijanina" jest to studium przedstawiające biblijne podstawy
kształcenia W podręczniku przedstawione są praktyczne sposoby nauczania,
które można zastosować we współczesnym kościele W przedstawionym
materiale kładzie się nacisk na potrzeby uczniów w zalezności od ich
indywidualnego rozwoju oraz przedstawia różne możliwości chrześcijańskiego
kształcenia w zborze, grupach domowych oraz nauki indywidualnej.
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Cele kursu
Po ukończeniu tego kursu powinieneś:

1. Znać biblijne przesłanki uzasadniające korueczność stosowania chrześcijań-
skiego nauczania.

2. Umieć wyjaśnić powiązanie chrześcijańskiego nauczania z teorią i praktyką
3 Umieć rozpoznawać I wykorzystywać możliwości kształtowania życia

duchowego innych.

4. Umieć dostosować nauczanie odpowiednio do naturalnego oraz duchowe-
go poziomu i rozwoju słuchaczy.

5 Rozumieć znaczenie wzajemnego oddziaływania nauczyciela I ucznia
w trakcie procesu nauczania

6. Umieć omówić rolę chrześcijańskiego nauczania w rozwoju relaqi w rodzinie.

Podręczniki

Kurs "Rozuoj chrześcijanina" jest autorstwa Dwayne E.Tumera. Jedynym
dodatkowym podręcznikiem wymag:lnym podczas realizacji tego kursu jest
Biblia.

Czas nauki

Ilość czasu, potrzebna do nauczenia się każdej lekcji, zależy od posiadanej
juz znajomości tematu i umiejętności uczenia się. Czas zależeć też będzie od
stopnia zastosowania się do wskazówek, wypracowania umiejętności
potrzebnych do samodzielnej nauki. Zaplanuj czas na naukę w taki sposób,
by osiągnąć cele przedstawione przez autora podręcznika, a takze własne cele.

Układ lekcji i sposób uczenia się

Każda lekcja składa się z O) tematu lekcji, (2) wprowadzenia, (3) planu
lekcji, (4) celów lekcji, (5) czynności lekcyjnych, (6) kluczowych słów, (7)
treści lekcji zawierającej pytania nauczające, (8) pytań kontrolnych (na końcu
lekcji) i (9) odpowiedzi na pytania nauczające
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Plan lekqi I cele lekcji przedstawiają ogólny zarys tematu, pomagają skupić
uwagę na najważruejszych punktach i informują, czego powirueneś się nauczyć.

Na większość pytań nauczających w tekście lekcji można odpowiedzieć
wpisując Je w odpowiednim miejscu w podręczniku. Dłuższe odpowiedzi nale-
ży zapisać w zeszycie Zapisując odpowiedź w zeszycie nie zapomnij zazna-
czyć numeru i tematu lekcji. Pomoże ci to w przygotowaniu Się do końcowego
sprawdzianu.

Nie szukaj odpounedzi UJ książce, zanim nie napiszesz własnej. Własną od-
powiedź zapamiętasz lepiej. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania nauczające,
porównaj je z odpowiedziami znajdującymi się na końcu lekcji. Następnie
popraw błędne odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania nie są podane we właści-
wej kolejności, byś przypadkowo nie dostrzegł przedwcześnie odpowiedzi na
kolejne pytanie

Pytania nauczające są bardzo ważne. Pornagają zapamiętać najważniejsze
myśli przedstawione w lekcji i zastosować poznane zasady

Jak odpowiadać na pytania

W niniejszym podręczniku znajdują się rózne rodzaje pytań nauczających
i kontrolnych Poniżej podajemy przykłady pytań I odpowiedzi. Jeśli wystąpią
mne rodzaje pytań, towarzyszyć Im będzie odpowiednia instrukcja.

Pyranie typu MOŻLIWOŚĆ WYBORU wymaga wybrania właściwej odpo-
wiedzi z kilku podanych.

Przykład

1 Stary Testament składa się z
a) 66 ksiąg.
b) 39 ksiąg
c) 27 ksiąg.

Odpowiedź właścrwa znajduje się w punkcie b) 39 ksiąg. W podręczniku
zakreśl odpowiedź b) jak poniżej.

1 Stary Testament składa się z
a) 66 ksiąg.

@39ksiąg.
c) 27 ksiąg.
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(W niektórych pytaniach tego typu będzie więcej niz jedna właściwa
odpowiedź. W takim przypadku zakreśl wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Pytanie typu PRA WDA-FAfSZwymaga wybrania kilku prawdziwych zdań.

Przykład

2 Które z poniższych stwierdzeń są PRAWDZIWE?

a Biblia składa się ze 120 ksrąg.
® Biblia jest przesłaniem dla ludzi wierzących dzisiejszych czasów.
c Wszyscy autorzy Biblii pisali w Języku hebrajskim.
@) Duch Święty Inspirował autorów Biblii.

Stwierdzenia b i d są prawdziwe. Zakreśl dwie odpowiedzi jak wyżej.

Pytanie typu POf..ĄCZENIE wymaga od ciebie połączenia rzeczy, które do
siebie pasują, np. nazwa I definicja, księga biblijna i autor.

Przykład

3 Wpisz liczbę odpowiadającą inueniu człowieka przed zdaniem opisującym
jego działanie.

· . ( . a Otrzymał Zakon na górze Syna). 1. Mojżesz

·.f. b Przeprowadził Izraelitów przez Jordan. 2 jozue

· .? c Obchodził Jerycho

· /. d Mieszkał na dworze faraona.

Zdania a i d odnoszą się do Mojzesza, zdania b I c odnoszą się do Jozuego.
Wpisz 1 przed zdaniem a I d oraz 2 przed zdaniem b i c jak wyżej.

Sposoby uczenia się

Jeśli sam przerabiasz kurs leI, całą naukę możesz prowadzić koresponden-
cyjnie. Chociaż niniejszy kurs został przygotowany do samodzielnej nauki, moż-
na go przerabiać także w grupie lub klasie. W takim przypadku nauczyciel
może zadawać dodatkową pracę oprócz podanej w kursie. Proszę stosować się
do jego zaleceń.

Można także uzywać kursu do nauki grupy domowe), wykładów w zborze
albo w zborowej szkole biblijnej. Treść kursu, jak również metody są doskonale
przystosowane do takiego celu.
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Sprawdzian końcowy

Na końcu podręcznika znajduje się część (zeszyt) ze sprawdzianem
końcowym Należy udzielić odpowiedzi według instrukcji znajdujących się
W podręczniku i zeszycie. jeżeh pragruesz otrzymać świadectwo Instytutu ICI,
należy ten sprawdzian wypełnić Iodpowiedzi na "Arkuszu odpowiedzi" przesłać
do ICI rCI dokona korekty I udzreli ci wskazówek dotyczących dalszego ucze-
nia się.

Świadectwo

Po skończemu kursu I uzyskaniu oceny ze sprawdzianu końcowego
z Instytutu ICI otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.

Egzamin końcowy

Jeśli chcesz zdobyć zaliczerue potrzebne do uzyskania świadectwa
ukończenia cyklu "Służba chrześcijańska- (lo znaczy wszystkich kursów
wchodzących w skład cyklu), powinieneś zdać egzamin końcowy W takim
przypadku powinieneś zgłOSIĆchęć uzyskania zalrczenia cyklu wypełniając
specjalną kartę wpisową Iwysyłając ją do Instytutu ICr. W CZęŚCIze sprawdzianem
znajdują się instrukqe dotyczące egzaminu końcowego

Autor kursu

Dwayne E Turner posiada wielkie doświadczenie w dziedzinie chrześ-
cijańskiego nauczania Usługiwał jako pastor l wykładowca w dziedzinie
chrześcijańskiego kształcenia, zdobywając doświadczenie w różnych rodzajach
służby. W 1970 roku został ordynowany.

Od 1968 do 1974 roku Dwayne E.Turner był wykładowcą w Northwest
College, Kirkiand, Washington. W 1975 roku rozpoczął służbę misyjną
przeprowadzając się do Cebu na Filipinach i służąc tam przez 3 lata w Iramanuel
Bibie College Jako nauczyciel misyjny Dwayne E.Turner był zaangażowany
w prace nad programem chrześcnariskiego nauczania na Filipinach.
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Ukończył wyższe studia w dziedzinie teologii na North Central BIbie College
w Mineapolis, Minnesota oraz uzyskał tytuł magistra w dziedzmie religii na
Conservative Baptist Theological Seminary w Denver, Colorado W Assemblies
of God Graduatę School w Spnngfield, Missouri, otrzymał także stopień magistra,
a obecnie stara się o doktorat w dziedzinie słuzby chrześcijańskie] na
Conservative Baptist Theological Serninary. Jest zonary i ma dwóch synów.

Instytut ICIUniversity

Instytut lCI może CI pomóc. Jeśli masz pytania dotyczące kursu albo zeszytu
sprawdzianów, mozesz przesłać pytania w tej sprawie na adres Instytutu

Niech Bóg cię błogosławi, gdy rozpoczynasz studium "Rozwój chrześcija-
niua". Niech wzbogaci ono twoje życie i pomoze CI efektywniej wypełniać
twoje zadanie w ciele Chrystusa

• • •
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