
Jaki nauczyciel.
taki uczeń

Pewnego wieczoru, kiedy Jan wrócił do domu, Maria była bardzo pod-
ekscytowana. Tego dnia Manuel powiedział pierwsze słowo! Jan, zdając sobie
sprawę z ważności tego wydarzenia, rówruez był szczęśliwy. Było zdumiewające,
jak szybko Manuel nauczył się nazywać przedmioty, ludzi i miejsca. Wkrótce
potrafił już władać dobrze słownikiem i układać zdarua. Na tym ciekawym
etapie rozwoju dziecka Jan i Maria często byli zdziwieni, słysząc, jak Manuel
powtarza słowa i wyrażenia typowe dla nich Niedługo potem Jan i Maria
stwierdzili, że ich mały synek coraz więcej mówi. Potrafił już wyrażać swoje
myśli i prowadzić rozmowę na zadziwiająco wiele lematów, szczególnie zaś
o rzeczach, które go interesowały.

- "Nic w tym niezwykłego" - mówicie? To prawda, to normalne, ze dzieci
w tym okresie życia zdobywają umiejętność mówienia Normalnym jest Jednak
to, że Manuel zaczyna mówić tym samym językiem, co reszta rodziny, a nie
innym. Uczy się również jeść to samo, co lubią rodzice i zachowywać się
w sposób typowy dla jego rodziców. Świadczy to o kolosalnym wpływie
rodziców, którzy kształtują jego postawy, uczucia i zachowania.

Jezus powiedział: "...ale należycie bedzieprzvgotouauy każdy, gdy będzie
jakjego mistrz"(Łk 6,40). Oznacza to, że na ucznia w wielkim stopniu wpływa
przykład nauczycieli. Nieformalne wychowanie odgrywa zatem ogromną rolę
w chrześcijańskim rozwoju. W tej lekcji zajmiemy się nieformalnymi metodami
chrześcijańskiego wychowania. Poznasz wartość nauczania poprzez wzajem-
ne oddziaływanie i identyfikowanie. Dowiesz się również więcej o chrześ-
cijańskim wychowaniu.



Plan lekcji
Pełrua wiaty
Strategia przystosowania społecznego

Wzorowanie się
Właściwe wzorce

Cele lekcji
Po zakończeniu tej lekcji powinieneś umieć

• Wymienić przyczyny, dla których nalezy nauczać biblijnych faktów, jako
podstaw WIaty.

• Wyjaśruć związek między przystosowaniem a chrześcijańskim wychowaniem.

• Omówić mechanizmy wzorowania się w kontekście chrześcijańskiego
wychowania.

• Określić wzorce w chrześcuariskim wychowaniu
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Czynności lekcyjne

1. Odszuka) znaczenie słów kluczowych, których nie rozumiesz.

2. Przestudiuj lekcję. Odpowiedz na pytania, zanim zapoznasz się z odpowie-
dziarru podanymi na końcu lekcji. Wykonaj sprawdzian i skontroluj go
z właściwymi odpowiedzranu podanymi na końcu książki odpowiedzi.

Słowa kluczowe
dobrowolny
dominujący
internahzacja
intensyfikować
kompetencja

konsekwencja
kontekst
projektować
sprzeczność
uległy

wzajemność
załozerue
zastraszyć

Treść lekcji

PEŁNIA WIARY

Cel I Zrozumieć, ui jalei sposób dochodzimy do pełnt unarv.

Czy pamiętasz, jak zaczyna się chrześcijańskie życie? Czy uwierzyłeś
w Ewangelię, przyjąłeś obietnicę zbawienia, oddałeś swoje życie Chrystusowi'
Oczywiścte, tak. Wszyscy zaczęliśmy od uwierzenia w Ewangelię. Dlatego też
doświadczyliśmy nowo narodzenia, które jest bramą do duchowego życia.
Przekonaliśmy się, że kiedy rozwijamy się duchowo, stajemy SIę coraz bardziej
podobni do Chrystusa Nasz związek z Nim rozwija się i dojrzewa, tak że
odzwierciedlamy Jego naturę, charakter i wartości, które wyrażają się poprzez
nasze źycie. Początkowa reakcja Wiary w Ewangelię prowadzi nas do życia
opartego na wierze, do nowego życia, które cechuje pelrua w Chrystusie. Ta
pełnia, która jest wynikiem naszej wiary, to pełnia WIary. Ale w Jaki sposób
osiągamy pełnię poprzez wiarę? Z czego się ona składa? W jaki sposób uczymy
się chrześcijańskiego życia?

Dokładne studia wskazują, ze wiara, która daje pełnię, składa SIę z wiedzy
iz postępowania (WIałY zastosowanej w codziennych życiowych sytuacjach).
Bóg przekazał nam swoją Prawdę, którą możemy odrzucić lub zaakceptować.
Ta prawda, która objawia nam naturę I charakter Boga oraz Jego cel wobec
człowieka, została zapisana, przechowana i przekazana nam w Piśmie Świętym.
BIblijna prawda jest źródłem wiedzy, która sprawia, ze wiara rośrue I dojrzewa
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Niektóre biblijne prawdy to stunerdzemafaktoui Na przykład, z dzieslęciu
przykazań dowiadujemy SIę, jaki jest Bóg, czego oczekuje od Swojego ludu
oraz jakie są rezultaty nieposłuszeństwa przykazaniom. NIektóre prawdy
przyjmują formę pojęć, które stanowią uogólnienie wielu zagadnień po-
wiązanych ze sobą (na przykład pomarańcze, banany i jabłka nazywamy
owocami). Pojęcia świętości uczymy się poprzez wiele przepisów, które Bóg
dał Lewitom, aby oddziehć rzeczy święte od rzeczy nie będących świętymi.
I wreszcie, pewne prawdy to zasady, które należy stosować w życiu. Na
przykład przykazanie, aby kochać Boga z całego serca, to zasada, która rządzi
naszymi stosunkami z Bogiem, ale w praktyce powinna być także podstawą
naszych stosunków z mnyrni ludźrru. Faletv, pojęcia i zasady są zatem podstawą
wiedzy opartej na wierze Trzeba mleć WIedzę, aby rozwinąć się i osiągnąć
pełnię w jezusie Chrystusie Bez tej wiedzy rue będziemy wiedzieli, jak żyć
w WIerze, aby zadowolić Boga.

Oprócz zapisanych świadectw, Bóg objawił nam się w osobie Jezusa
Chrystusa Jan mówi: ''A Słowo ciałem ste stało i zamieszkało wśród nas i uj-
rzeliśmy cbuałe jego. "(J 1,14). Co więcej, Piotr stwierdza, ze był naocznym
świadkiem CZCI,chwały l majestatu Jezusa Chrystusa (2P 1,16-18) i zapewnia,
że sWOIm przyjściem na ZIemię Jezus zostawił nam przykład, za którym
powinniśmy podążać OP 2,20-25) Pokazal nam, jak należy zyć pełnią życia,
jak stać się osobą podobającą SIę Bogu Jego życie Jest przykładem życia
w wierze, które raduje Boga (posłuszeństwo, gotowość do wypełnianta wolt
Ojca, miłość do tych, których pragnął zbawić Ojciec, miłość pomimo ich
wrogości)

Przerabiając ten kurs, być moze odkryłeś, że uczerue się to coś więcej, niż
gromadzenie faktów i Informacji. Wazne jest również zrozumienie informacji,
połączenie ich z naszą wiarą I odpowiednia do nich zmiana postępowania

W Lekcji II 2 dowiedzieliśmy się o ważności Słowa Bozego dla duchowego
rozwoju W Lekcii 3 dowiedzieliśmy SIę o wazności nauczania I wzorowania się
dla duchowego rozwoju. Biblijna WIedza oraz przykłady zastosowarua tej wiedzy
w chrześcijańskim zyciu są pomocne dla chrześcijańskiego wychowania.

Zakończyliśmy Część 1 wnioskiem, ze chrześcijańskie wychowanie po-
trzebuje zarówno formalnych jak I nieformalnych metod. Biblijne mformaqe -
fakty, pojęcia, zasady - można przekazać przy pomocy formalnych metod,
takich jak nauka szkolna. Ale zrozumienie wartości, odpowiednich chrześ-
cijańskich zachowań odbywa się poprzez zażyłe stosunki wzajemne oraz
naśladowanie. Osiąganie pełni opaltej na wierze wymaga systematycznych
studiów Słowa Bożego oraz rueformalnego wychowania poprzez zażyłe stosunki
I naśladowarue wzorców.
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1 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Pełnię wiary osiąga się głównie poprzez uczęszczarue na specjalistyczne

zajęcia.
b W programie chrześcijańskiego wychowania potrzebna jest zarówno wiedza

biblijna jak i odpowiednie przykłady chrześcijańskiego Życia.
c Chrześcijańskie wychowanie wymaga zarówno formalnych jak i nieformalnych

metod.
d Jedyna rzecz potrzebna do osiągruęcia pełni wiary to nauczenie się biblijnych

prawd.
e Biblijnej wiedzy można nauczać biblijnyrru metodarru,

f Zrozumienie wartości i zachowań odbywa się poprzez nieformalne metody
nauczania.

Ponieważ istotne są zarówno formalne jak i nieformalne metody chrześ-
cijańskiego wychowania, w tej lekcji zajmiemy się dokładniej metodami
nieformalnymi W Lekcji 7 natomiast skupimy uwagę na nauczaniu Słowa
Bożego

STRATEGIA PRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO

Definicja

Cel 2. Zapoznać się ze znaczetnem zwrotu "przvstosouanie społeczne".

Słyszałem kiedyś, Jak pewien niewykształcony człowiek mówił: "Niektóre
rzeczy lepie] się 'chwyta', niz uczy SIę ich" Mówi! o tym, co profesjonalista
mógłby nazwać "przystosowaniem społecznym". Zanim przyjmiemy przy-
stosowanie jako strategię chrześcijańskiego wychowania, musimy najpierw
zrozumieć znaczenie tego określenia.

Przvstosouauie społeczne to proces integrowania się człowieka z daną
społecznością, przygotowanie go do funkcjonowarua w określonej grupie lu-
dzr. Wymaga to zrozumienia społecznego porządku, w jakim się żyje Jest to
proces uczenia się języka, norm, wartości, postaw i zachowań istniejących
w danej grupie. Przystosowanie to nauka nie w tradycyjnym, formalnym sensie,
lecz w sensie wchłaniania wpływów środowiska.

2 Zakreśl literę przed najlepszą definicją zwrotu przvstosouauie społeczne.
a) proces nauczania tradycyjnymi, szkolnyrru metodami,
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b) zrozumienie pewnego porządku społecznego, aby w nim właściwie
funkcjonować,

c) dostosowanie chrześcijańskiej Ewangelii do wartości uznawanych w danej
społeczności.

ILUSTRACJA PRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO

Cel 3. Podać przykłady procesów przystosouiania SIę społecznego.

w jaki sposób jesz? Czy używasz widelca lub łyzki? Moze używasz pałeczek
albo jesz palcami? Sposobu jedzenia nauczyłeś się w procesie przystosowania
społecznego. Jeśli jesteś przyzwyczajony do jedzenia w pewien sposób, inne
sposoby mogą się ci wydawać niewygodne lub nienaturalne. Sposobu jedzenia,
właściwego dla twojej kultury, nauczyłeś się, patrząc na innych i robiąc to, co
oru. Moze byłeś zaskoczony, odkrywając, że niektórzy ludzie na świecie jedzą
inaczej ruz ty.

Sposób jedzerua to przykład zachowania uwarunkowanego kulturowo. To,
co jest społecznie akceptowane w Jednej kulturze, może być uważane za
nieuprzejme, niewłaściwe lub nie do przyjęcia w innej. Wartości uczymy się
poprzez przystosowanie społeczne Być moze zaobserwowałeś, ze różne gru-
py kulturowe żyją I zachowują SIęw różny sposób Cenią różne wartości. Dzie-
ci, urodzone w jednej grupie, poznają sposoby postępowarun i mądrości swo-
jej grupy, podczas gdy urodzone w innej grupie, oceniają i zachowują się
w odmienny sposób Powodem tych róznic jest to, ze dzieci, poprzez przys-
tosowanie społeczne, nauczyły SIę sposobów postępowania obowiązujących
w ICh kulturze.
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W jaki sposób nauczyłeś się mówić ojczystym językiem? Naturalnie, że
potrafisz to wyjaśnić, że od swoich rodziców I środowiska, w którym żyjesz.
Wygodniej jest ci go używać, niż jakiegokolwiek innego języka, którego
nauczyłeś się do tej pory. Chceraz moze ci się wydawać, że zawsze znałeś swój
ojczysty język, w rzeczywistości nauczyłeś się go. A co by było, gdyby wkrót-
ce po urodzeniu zabrano cię w mny rejo-i świata, gdzie używany jest inny
Język? Bez wątpienia nauczyłbyś się właśnie tego Języka, a nie tego, którego
teraz uzywasz gdyż uczymy się własnego języka w ramach procesu przy-
stosowania społecznego.

3 W swoim notesie podaj dwa lub trzy przykłady procesów przystosowania
społecznego.

Wyjaśnienie istoty procesu przystosowania społecznego

Cel 4 Zapoznać się z istotą procesu przystosowania

Przystosowanie społeczne wynika ze wspólnych doświadczeń życiowych.
Postępujemy w sposób zgodny z wierzemanu i wartościami środowiska,
w którym żyjemy. Działama ludzi żyjący wokół nas stają się podstawą nasze-
go postępowania i to jest przystosowanie społeczne. Nauka poprzez przys-
tosowanie Jest często nie zorganizowana, me zaplanowana, me usystematy-
zowana. Okazje do niej stwarza samo życie.

Uczenie SIęw procesie przystosowania to uczerue SIępoprzez naśladowanie.
Ludzie uczą się na podstawie tego, co obserwują, jak przekonaliśmy się
wcześniej, przy omawianiu stosunku uczeń - mistrz. Sposób życia i wartości,
które są podstawą określonego stylu Życia są komunikowane w sposób jasny
i zrozumiały dla członków danego społeczeństwa. Kiedy uczeń praktykuje to,
czego nauczył się dzięki społecznym wzorcom, pragnie żyć tak sarno, jak inni.

Inną istotną częścią procesu przystosowania jest nawiązywanie zażyłych
stosunków z innymi ludźmi. Jednostka zwykle poznaje osobę, której zacho-
wanie pragnie naśladować. Osoba ta staje SIę dla niej wzorcem. Często między
osobą będącą wzorcem a uczniem rozwija SIę wzajemność, która wyraża się
w trosce o siebie nawzajem, w zaufaniu, we wzajemnym uznaniu i uczuciach
zalezności wzajemnej.

Proces przystosowania społecznego wymaga, aby uczeń miał okazję do
naśladowania swojego wzorca. ZyCIe dostarcza wielu takich okazji. Proces
naśladowania musi zachodzić w życiowych sytuacjach. Ucząc się ktoś próbuje
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powtarzać to, erozaobserwował u tego, który jest jego wzorcem. Kiedy uczący
się działa samodzielme, szuka u swojego wzorca aprobaty tego, co robi.

4 Z każdego Z poprzednich czterech paragrafów wybierz stwierdzenie, które
najlepiej wyjaśnia to, co naj Istotniejsze dla uczenia się w procesie przystoso-
wania. Wpisz je następnie w wolne miejsca poniże]

a .

b ..

c .

d .

PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE W PRAKITCE

Cel 5. Zrozumieć zunqźele miedzy przystosowaniem społecznvm, a cbrzesci-
jatiskim uvcbouamem.

Jednym ze sposobów uczerua Się chrześcijańskiego życia jest nauka poprzez
proces przystosowarua społecznego. Uczymy Się żyć pełnią nowego zycia
w taki sposób, w jaki uczymy się zwyczajów I Języka naszego środowiska.
Wartości, postawy, motywy i zachowania, właściwe dla chrześcijańskiego życia,
przyjmuje się dzięki zazyłym stosunkom z ludźmi, którzy postępują zgodnie
z chrześcijańskimi wzorcami.

Celem procesu uczenia Się Jest pielęgnowarue nowego życia, które daje
nam]ezus. Życie to powinno rozwuać się aż do osiągnięoa dojrzałości i wyrażać
się we wszystkich dziedzinach Cel ten osiąga się poprzez przystosowanie
społeczne do tego procesu. W dzisiejszym chrześcijańskim wychowaniu należy
naśladować wzorzec nauczarua, pki stosował)ezus wobec dwunastu apostołów.

Musimy zrozumieć ogromne znaczerue oddziaływań wzajemnych między
nauczycielem a UCZnIem i musimy je wykorzystywać Możesz pomóc ludziom
w rozwoju duchowym, nawiązując z nimi zazyłe stosunki, podobnie jak to
uczynili Tesaloruczarne CITes 1,7).

5 Przeczytaj następujące fragmenty Brblir, 1Kor 11,1; Ef5,1, Flp 3,17; lTes 1,6;
Hbr 6,12. Zwróć uwagę na nacisk, jaki autorzy biblijni kładą na potrzebę
podążarua za dobrymi przykładami i naśladowania wzorców zachowań właś-
ciwych dla chrześcijańskiego życia. Zastanów Się poważnie nad znaczeniem
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tych wersetów i nad tym, jak mógłbyś zastosować je w swoim życiu. Swoje
wnioski wpisz do notesu.

6 Zakreśl literę pod każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Chrześcijańskiego życia uczymy się poprzez proces przystosowania spo-

łecznego.
b Proces przystosowania społecznego jest odpowiedni dla nauki zwyczajów,

lecz rue właściwy dla chrześcijańskiego wychowania
c Zażyłe stosunki między ludźmi to potęzny czynnik w chrześcijańskim wy-

chowaniu.
d Nowy Testament zachęca wierzących do naśladowania Bożych wzorców
e Jezus unikał wykorzystywania procesu przystosowania społecznego do

nauczania, woląc korzystać z duchowych środków.

WZOROWANIE SIĘ

Cel 6. Wvbrać stunerdzeiua urvjasntajqce, w jaki sposób tuorzv się zunazlei
oparte na wzorowaniu się.

Kiedy rodzimy się na nowo, zycie Jezusa w nas nie jest w pełni rozwinięte.
Zadaniem ludzi zajmujących się chrześcijańskim wychowaniem jest kul-
tywowanie nowego zycia, az do osiągnięcia duchowej dojrzałości

Jedną z naszych cech Jest dążenie do kompetencji. Zarówno we własnej
opinii jak I w opinii innych chcemy być kompetentni. W niektórych społe-
czeństwach wiele nacisku kładzie się na udowodnienie swej kompetencji jako
studenta W innych społeczeństwach można dowodzić swojej kompetencji jako
lekkoatlety, źywrciela rodziny, rodzica, sąsiada lub obywatela. Czy uświadomiłeś
sobie to, czy nie, chrześcijanie mają być kompetentni pko glosiciele Ewangelii
I słudzy Jezusa Chrystusa. Paweł, na przykład, mówi o swoich wysiłkach, by
być dobrym bojownikiem o wartości duchowe (IKar 9,24-27). Ten przykład
pokazuje, w jaki sposób pragnienie kompetencji sięga dziedziny spraw du-
chowych. W dążeniu do kompetencji często szukamy ludzi, których uważamy
za kompetentnych i dojrzałych I staramy się ich naśladować, przejmować ich
cechy, wartości I charakter.

Być może doświadczyłeś tego we własnym zyciu. Moze znasz kogoś, kto
ma jakąś umiejętność, którą cenisz. Możesz pragnąć stać się takim, jak ta osoba.
Czy słyszałeś muzyka, którego uważasz za bardzo dobrego i poczułeś, że
chciałbyś grać tak na Instrumencie, jak on? Może próbowałeś ćwiczyć technikę
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i styl tej osoby W pewnym sensie Jest to właściwe wzorowanie się. Staramy
się rówruez znaleźć ludzi, których zycie wydaje się nam idealne i godne
naśladowarua Następnie staramy się ich naśladować, by stać się takimi, jak oni.
Wzorowanie się to przede wszystkim osiąganie podobieństwa.

Związek oparty na wzorowaniu SIę przynosi duze efekty Na przykład
bardziej dojrzała osoba udziela wsparcia i pomocy osobie mniej dojrzałej. Jest
to bardzo pomocny związek. Celem jego jest wspieranie słabszej lub mniej
dojrzałej osoby, az starue SIę kompetentna. W kategoriach chrześcijańskiego
życia oznacza to, ze nauczyciel pomaga uczniowi w osiągnięciu dojrzałości
i podobieństwa do Chrystusa.

Związek oparty na wzorowaniu się nie Jest jednak związkiem dominacji.
Wzorzec nie powinien przymuszać swego ucznia. NIe powinien decydować za
niego o wszystkim. W rzeczywistoścr, w takim związku nie powinno być żadnych
zobowiązań, które przeszkodziłyby w swobodnym rozwoju ucznia. Nie powinien
on odczuwać tego związku jako zastraszającego lub onieśmielającego. Powinien
natomiast szanować osobę będącą wzorcem i starać SIę być takim, jak ona,
poruewaz wykazuje ona prawdziwe podobieństwo do Chrystusa. Uczeń zoba-
czy, w jaki sposób Jego wzorzec reaguje na rózne sprawy, w jaki sposób
postępuje w różnych sytuacjach źyciowych będąc podobnym do Chrystusa,
a także przekona SIę, ze jego postępowarue jest zgodne z naturą chrześ-
cijańskrego zycia Uczeń będzie próbował stać się taki sam, jak on. Jest to
związek dobrowolny, oparty na wzorowym zyciu, które prowadzi jeden
człowiek, a które stara się naśladować drugt Człowiek będący wzorcem rea-
guje na biblijne wezwania, by pielęgnować duchowe życie osoby mrue] dojrza-
łej. Uczeń zaś potrzebuje rad, wskazówek, zachęty, zazyłych stosunków.

Budując związki oparte na wzorowaniu się, musimy starać się, by ucznio-
wie reagowali głębszym oddaniem Chrystusowi i służbą dla Niego W Istocie
istnieją różne poziomy reakcji w tego typu związkach Najniższy stopień, zwany
uległoscta, polega na tym, ze uczniowie wykonują pracę dla Pana tylko dlatego,
ze Ich o to prosimy. Po prostu podporządkowują SIę, chcą abyśmy ich za-
akceptowali. Robią bez osobistego zaangazowarua to, o co się Ich poprosi.
Istnieje również drugi poziom reakcji, zwany ideruvfileacjq. Z WIelkiego szacun-
ku dla przywódcy oraz pragnienia, aby stać SIę takimi jak on, uczniowie
wykonują swoją pracę bez specjalnego zaangazowania, numo ze identyfikacja
wynika ze szczerego podziwu dla WZOIca oraz pragnienia, by go zadowolić.
Nie Jest to Jednak prawdziwe oddanie się pracy. Najwyższy stopień reakcji
polega na tym, ze uczruowre przyjmują dązerua swego wzorca oraz chrześ-
cijańskie cele pko swoje własne. Nazywamy to iuternaltzacjq. Cel pracy
włączany Jest do właściwego systemu wartości. Uczniowie uważają pracę dla
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Pana za wyraz swojej miłości do Boga oraz możliwość do wykorzystania włas-
nych darów. Znajdują radość w naśladowaniu swojego wzorca, ale jednocześ-
nie wypełniając powołanie do pracy dla Mistrza, osiągają swoje własne
chrześcijańskie cele. Kiedy uczniowie reagują w ten sposób, możemy cieszyć
się owocami związku opartego na wzorowaniu się

Podsumowując, musimy powiedzieć, ze celem związku opartego na
wzorowaniu się jest bardziej "bycie", ruź "działarue". Ważniejsze Jest to, jaki jest
uczeń, niz to, co on robi Pozą danym rezultatem jest, by uczeń stawał się taki
Jak wzorzec, ruz zeby działa I tak jak on.

Zajmując się chrześcijańskim wychowaniem, nawiązujemy z ludźmi relacje,
umożliwtając im obserwację naszego życia, tak aby mogli nas naśladować.
Wymaga to od nas stosowania Słowa do życiowych sytuacji, korzystanie
z chrześcijańskich przywilejów i wykonywanie obowiązków, starania się, by
poznać i wykonywać wolę Bożą. Ponadto musimy stanowić przykład w roz-
mowie, zachowaniu, wykorzystywaniu czasu, talentów, zasobów, tak aby
pokazać, ze Chrystus stanowi centrum naszego życia Aby zatem przygotować
się do tej roli, powinieneś "być" takim, jakiego inni pragnęliby naśladować,
zycie Chrystusa w tobie powinno znajdować taki wyraz, by mni zrozumieh, że
naśladując ciebie, osiągną duchową dojrzałość i pełnię. Oznacza to, ze ty rów-
ruez powinieneś dążyć do osiągruęcia podobierisrwa do Chrystusa

Świadomość, ze pełni się rolę wzorca, powinna skłamać do pokory Fakt,
ze inni starają się na nas wzorować, nie powinien unosić nas w dumę. Odpo-
wiedzialność za duchowe wychowanie chrześcijan jest wielka I z tego właśnie
powodu jakub ostrzega I, że nauczyciele będą sądzeru surowiej Ok 3,1)

7 Dopasuj poziom reakcji (po prawej) do odpowiedniego opisu (po lewej).
.... a "Diter zdaje się nigdy rue wkładać serca w to,

co robi. Po prostu spełnia nasze prośby"
.... b "Z powodu wielkiego podziwu dla swojego

nauczyciela, Raymond wykonuje zadania zwią-
zane ze swoją pracą jednakze nie wydaje się
być naprawdę zaangażowany w pracę dla
Pana" .

1) Internalizacja
2) Identyfikacja
3) Podporządkowanie

.... c "Mona zdaje SIę być odbiciem swojej nauczy-
cielki. Angażuje się w zadania, które przyjmuje
jej nauczycielka. Rozumie bowiem, ze jest to
praca dla Pana jest bardzo zadowolona ze
swojej pracy. Kiedy wykonuje zadarua wyz-
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naczone przez nauczycielkę, osiąga jedno-
cześnie swoje własne cele Daje jej to dużą
satysfakcję" .

.... d "Ktoś powiedział: - Pójdę, - ale nie zrobił tego.
Później jednak wyraził skruchę i poszedł" .

.... e "Uczniowie Jezusa chętnie wykonywali to, co
im nakazywał. Jednakze początkowo nie
rozumieli ani nie doceniali Jego dzieła oraz
związanych z nim kosztów.

8 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
a W naszym dążeniu do osiągnięcia dojrzałości duchowej pomoze nam spo-

łeczność z osobami, których zycie jest świadectwem ich podobieństwa do
Chrystusa.

b ZWiązek oparty na wzorowaniu SIę z samej swojej natury powinien być
trwały.

c Celem związków opartych na wzorowaniu się Jest udzielerue wsparcia
i pomocy przez ludzi bardziej dojrzałych ludziom mniej dojrzałym.

d Związek oparty na wzorowaniu Się nie polega na dominacji. Uczeń powinien
mieć swobodną okazję naśladowania zachowań, które zaobserwował LI swego
wzorca.

e Podstawowym celem uczrun Jest postępować tak, jak jego wzorzec, gdyz
najwazniejszq sprawą jest dzrałarue, a nie istnienie

f Rozwijając się duchowo, człowiek powiruen dązyć do tego, by stać się takim,
aby ludzie pragnęli go naśladować. Powinien wykazać podobieństwo do
Chrystusa, tak aby ludzie widzreli, ze rnozna osiągnąć prawdziwą chrześci-
jańską pełnię

WSPÓLNOTA I PODOBIEŃSTWO

Cel 7. Zapoznać się Z czterema podstauourvmi czvunileami zunazleoui opar-
tvcb na uizorotuarnu SIę.

W Jaki sposób poznajemy kogoś na tyle dobrze, by stał się dla nas wzorcem?
Lub też, w jaki sposób nawiązujemy stosunki, aby inna osoba poznała nas na
tyle dobrze, aby zapragnęła Się wzorować na nas'

Aby osiągnąć to musiehbyśmy często przebywać ze sobą w różnych
sytuacjach, przez długi czas. Wspólnota taka powinna rozwijać się w warun-
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kach codziennego życia. Wzorzec powinien odsłaniać przed uczniem swoje
wewnętrzne życie. Postępowarue wzorca musiałoby być pociągające, a dzieje
się tak wówczas, gdy żyjemy zgodnie z ideałami biblijnymi, tak aby nie powsta-
ła sprzeczność między tym, czego "nauczamy" i co "praktykujemy". Uczeń
powinien również mieć okazję naśladowania tego, co obserwuje. Wymienio-
ne wyżej zasady można dostrzec w tym, czego Się już wcześniej dowiedzie-
liśmy. Możemy to podsumować, podając cztery czynniki związków opartych
na wzorowaniu się: 1) wzajemne oddziaływanie, 2) zażyłość, 3) identyfikacja
i 4) naśladowanie.

Wzajemne oddziałvuianie polega na wpływie jednej osoby na zycie dru-
giej. Gdzie przeżycia wiążą się wzajemnie, tam następuje oddziaływanie na
siebie. Kiedy spotykasz Się z innym człowiekrem, mozecie oddziałowywać na
siebie wzajemnie, wówczas gdy między wami zachodzi proces porozumiewa-
nia się i gdy wywarliście na siebie wpływ. Wzajemne oddziaływarue uważać
można za pielwszy krok w rozwoju relacji. Oddziaływanie jest początkowo
powierzchowne, lecz z czasem moze Się pogłębiać i intensyfikować. Wzajem-
ne oddziaływante sprawia, że przestajemy się skupiać wyłącznie na sobie,
a zaczynamy zwracać uwagę na innego człowieka i jego punkt widzenia. Styka-
jąc Się z innymi, uczymy się ich cenić jako osoby. Stajemy Się świadomi ICh
wartości, a jednocześnie modyfikujemy poczucie własnej wartości.

Stosunki mające charakter wzajemnego oddziaływania często pogłębiają
Się i przeradzają w zazyłość. Oznacza ona bliskość i poufałość. Cechują ją głę-
bokie emocjonalne więzi przyjaźni, które rozwijają Się przez bliskie relacje.
Zażyłość sugeruje rueformalność i Ciepło rruędzy osobami, które łączą bliskie
relacje. Ich związek jest tego rodzaju, ze czują się ze sobą bezpieczrue, chętnie
wyznają swoje najskrytsze myśli, znajdują satysfakcję w tej poufałości, Wzo-
rowanie się jest najskuteczniejsze. kiedy między osobami panują zażyłe relacje.
To właśnie dzięki dobrej znajornośo drugiej osoby można obserwować jej
prawdziwe "ja", dostrzegając Jej kompetencję i pragnąc się do rue] upodobnić.

Jeśli chodzi o społeczność chrześcijańską, zażyłość w naturalny sposób
wynika ze wspólnoty zycia. Ludzie prowadzący chrześcijańskie życie mają coś
wspólnego, co wiąże ich mocno ze sobą. Należą do siebie tak, jak rózne członki
CIała Ta wspólnota w Jezusie Chrystusie jest podstawą duchowej miłości,
najgłębszym wyrazem zazyłości.

Ideutvfieacja oznacza, że dostrzegamy w jakiejś osobie coś, do czego chce-
my się upodobnić. Identyfikacja zakłada, że człowiek wiąże się emocjonalnie
z innym człowiekiem I chce się stać podobnym do niego. Znałem kiedyś małego
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chłopca, który zidenryfikował się tak bardzo z pewną gwiazdą sportu, że poprosił
matkę, żeby nazywała go jej imieniem

Nasladoiranie to bhskie związanie się z jakąś osobą, tak że dąży się do
tego, by stać SIę podobnym do niej. To próba upodobnienia się do innej osoby.
Jest to jednak coś więcej, niż tylko dążenie, by zachowywać się tak samo jak ta
osoba lub robić to samo, co ona To dążenie, by stać się takim jak ona. Oznacza
to, że jest się pod wpływem innej osoby, ze przyjmuje się jej cechy, podejście
do życia, sposób myślenia, odczucia oraz sposób postępowania. Wtedy robisz
to, co ona robi, nie aby ją zadowolić, ale dlatego, ze pragniesz być taki, jak ona.
W rezultacie przejmujesz Jejwartości oraz styl życia, tak ze zaczynasz je uważać
za swoje. Takie obcowanie ze sobą prowadzi do wzajemnego podobieństwa.
Stosunki wzajemne rozwijają się zatem od wzajemnego oddziaływania, poprzez
zażyłość, identyfikację az do naśladowania.

Pojęcie to znajduje szczególne zastosowanie w chrześcijańskim wychowaniu,
gdzie celem staje się osiągnięcie podobieństwa do Chrystusa. Największym
pragnieniem bardziej dojrzałych chrześcijan powinno być, aby znajdujące SIę
w nich źycie Chrystusa rozwinęło się tak, że całkowicie się z NIm zidentyfikują
i staną się żywym wyrazem jego zycia W ten sposób mm ludzie dostrzegą je
w nas i zapragną zidentyfikować się z naszym Panern Ponieważ Jesteś częścią
ciała Chrystusa, podobrue jak wszyscy chrześcijanie, twoje życie staje się żywym
wyrazem życia Chrystusa - wzorcem, który powinni naśladować inni. Kiedy
będą Clę naśladować, zaczną rozwijać się i stawać także podobnymi do Chrystu-
sa. Cóż to za trudny, a jednak wspaniały obowiązek i przywilej

9 Zakreśl literę przed kazdyrn PRA\X'DZIWYM stwierdzeruern.
a W związku opaltym na wzorowaniu się jedna osoba staje się taka, jak druga
b Oddziaływanie wzajemne to narwyższy poziom stosunków międzyludzkich.
c Oddziaływanie wzajemne to wpływ jednej osoby na życie drugiej
d Zażyłość charakteryzuje SIę głębokrmi więzarm emocjonalnymi.
e Zażyłość to chronienie SIę przed Inną osobą
f Identyfikacja to znajdowanie własnej tożsamości poza związkami z innymi

ludżrru
g Identyfikacja to utożsamianie się z jakimś wzorcem osobowości.
h Naśladowanie polega na tym, że Jedna osoba wiąże SIę z drugą tak blisko, że

staje się taka, jak ona.
i Naśladowanie oznacza, ze człowiek przejmuje zachowanie drugiej osoby

Koncepcję wzorowania się trudno Jest zastosować w chrześcijańskim
wychowaniu
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WłAŚCIWE WZORCE

Cel 8. Zapoznać się z ułasctuvmi wzorcami cbrzescijaiiskiego życia.

Wzorowanie się jest potężnym środkiem pomagającym w duchowym
rozwoju dla osiągnięcia podobieństwa do Chrystusa. Z kim mogą związać się
nowo nawróceni, na kim Się wzorować? Kto jest odpowiednim wzorcem
chrześcijańskiego zycia?

Rodzice połączeni są z dziećmi więzami opartymi na wzorowaruu Się. Więzy
między wrazliwymi, podatnymi dziećmi a ICh rodzicami istnieją w naturalny
sposób. W normalnych relacjach rodzinnych pow inny być obecne wszystkie
podstawowe czynniki niezbędne dla wzorowania się - bliskość, okazje do
obserwowania, przywiqzarue i miłość. Wszystko to powinno być obecne w sto-
sunkach między rodzicarm i dziećmi

Biblia potwierdza, że między rodzicami i dzrećmi powinny Istnieć stosunki
oparte na wzorowaniu się. W istocie, Bóg nakazał rodzicom, aby byli wzorcami
posłuszeństwa wobec Jego przykazań i sądów.

10 Przeczytaj 5Moj 6,1-9 Po przeczytaniu tych wersetów i zastanowieniu się
nad nimi, wpisz do notesu odpowiedzi na następujące pytania.

a Co sądzisz o przesłaniu tego fragmentu?

b Do kogo adresowany jest ten fragment?

c Wymień wskazówki podane w wersetach 5-9

d Co oznaczały te polecenia dla tych, którzy je pierwotnie otrzymali?

e Porównaj Ef 5,1 z 5MoJ 6,1-9 i wyjaśnij, dlaczego dano te polecenia.

11 Przeczytaj Sdz 2,10-15, a następnie zakreśl literę przed najlepszym uzu-
pełnieniem następującego zdania' Pokolenia Izraela, które wyrosły, nie znając
Pana ijego czynów, świadczą o

a) niepowodzeniu Izmela we włączemu kultury regionu do swego własnego
systemu wartości,

b) pragnieniu Izraela, by być liberalnym w interpretowaniu Bozych praw.

c) upadku domów rodzinnych i nie przekazywania wartości duchowych.

d) załamaniu systemu edukacji publicznej, który jest odpowiedzialny za prze-
kazywanie duchowych I moralnych wartości.
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Mam nadzieję, ze dzręki fragmentowi 5Mojżeszowej rozumiesz lepiej,
dlaczego Mojżesz uczyl rodziców izraelskich, by Ich zycie stanowiło wzorzec
dla ich dzieci.

Rodzice mieli kochać Boga całym sercem, aby być przykładem godnym
naśladowania Mieli pamiętać o Bozych przykazaniach, aby cenić wartości
duchowe. Przez stawiarue spraw duchowych na pierwszym rruejscu mieh uczyć
dzieci, ze te sprawy są priorytetowyml. Ich domy miały być centrum religijnego
nauczania. Chrześcijańscy rodzice mieli być wzorcami chrześcijańskiego życia.

Kolejnym przykładem blrskich ZWIązków I oddziaływań wzajemnych na
jedncstki Jest grupa najbhzszych przyjaciół W skład tej grupy mogą wchodzić
członkowie rodziny, sąsiedzi, przyjaciele rodziny Wielu z tych ludzi moze
stanowić właściwe wzorce Pomyśl o osobach, z któryrm utrzymujesz bliskie
kontakty. Mogłyby one być dla ciebie wzorcami, jeśh są bardziej dojrzałe od
ciebre, lub ty mógłbyś być dla nich wzorcem, jeśli nie są one równie dojrzałe
jak ty.

Być może już odkryłeś, ze Bóg wyznaczył w kościele pewnych ludzi, by
słuzyli jako nauczyciele. We wszystkich fragmentach Pisma ŚWIętego, doty-
czących darów, mowa Jest o nauczycielach Ludzie spełniający w kościele rolę
nauczycieli mają szczególny obowiązek prowadzenia zycia godnego na-
śladowania. NaUCZYCIelemają bibhjny obowiązek prowadzenia takiego życia,
aby poprzez swoje postępowanie, wartości, styl życia i postawy uczyli prawd
Słowa ClTm 4,12)

Z samej natury kościoła chrześcijańskiego wynika, ze kazdy wierzący
powinien być dla rnnych wzorcem do naśladowania. Paweł powiedzlal do
Koryntian, że są żywymi listami, czytanyrru przez wszystkich ludzi (2Kor 3,1-3)
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Powiedział, ze jest tak, jakby Słowo Boże zostało zapisane w ich sercach. Oz-
nacza to, że ich życie miało być żywym wyrazem podobieństwa do Chrystusa,
które wszyscy mogliby widzieć. Dzięki naturze ciała Chrystusowego, w natural-
ny sposób istnieją w nim relacje wynikające z wzorowania się. W niektórych
przypadkach inni mogą ujrzeć w tobie duchowe życie, które pragną doś-
wiadczać i będą starali się upodobnić do CIebie, choć ty nie będziesz nawet
o tym wiedział Co wazniejsze jednak, powinieneś świadomie dążyć do
nawiązywania z ludżrru zazyłych stosunków, sprzyjających identyfikacji
Inaśladowaniu.

12 Zakreśl literę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem

a Relacje rodzinne mogą stwarzać warunki niezbędne do wzorowania się.
b Ponieważ chrześcijanie powinni wzorować się na Jezusie, przykład, jaki

stanowią, nie jest tak wazny dla innych.

c Biblia nakazuje rodzicom, aby stanowili duchowy przykład dla sWOIChdzieci.

d Dobrzy przyjaciele mogą być odpowiednimi wzorcami do naśladowania.

e Nauczyciele powinni więcej troszczyć się Oto, co mówią, a nie jest istotnym
jak żyją.

C Nauczyciele w kościele są szczególnie odpowiedzialni za prowadzenie
wartościowego i godnego życia.

g Wszyscy chrześcijanie powinni żyć zyciem na podobieństwo życia
Chrystusowego, tak aby ludzie mogli to dostrzegać.

Powinniśmy pamiętać o stwierdzeniu Jezusa' "NaleŻYCIe bedzte przvgo-
touianv każdy, gdv będzie Jak jego m istrz, "Chrześcip nie I chrześcijańskie wy-
chowanie, pomagając ludziom w osiągnięciu dojrzałości i podobieństwa do
Chrystusa, wypelruają swoje zadarue takze poprzez proces przystosowania spo-
łecznego. Oznacza to tworzenie związków opartych na wzorowaniu się
i prowadzi to do upodabniania się ucznia do nauczyciela. Relacje między
członkami ciała Chrystusowego powinny być środkiem sprzyjającym wzoro-
waniu się i duchowemu rozwojowi.
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Pytania kontrolne

Zakreśl literę przed prawidłową odpowiedzią na każde z poniższych pytań.

1 Wszystkie zdarua, oprócz jednego, określają powody, dla których biblijne
nauczanie jest podstawą wiary Który z powodów NIE jest wymieniony
w naszej lekcji.
a) Biblijne fakty są fundamentem wiedzy na temat wiary.
b) Biblijne fakty są źródłem wiedzy, która przyczyrua się do wzrostu wiary.
c) Biblijne fakty są również przedstawiane jako pojęcia, inne jako zasady,

a jeszcze inne jako koncepcje.
d) Biblijne fakty przedstawiono przy pomocy bezosobowego, spisanego

objawienia.

2 Według lekcn biblijnych faktów naucza SIę jako podstawy wiary, ponieważ
a) nie ma alternatywnej metody zaszczepierua moralnych i etycznych wartości.
b) Bóg przekazał nam Je jako prawdy, które można zaakceptować lub odrzucić.
c) Kościół przywiązuje do Olch duzą wagę.
d) jest to metoda nauczania ustanowiona przez apostołów.

3 Fakty biblijne oraz przykłady chrześcijańskiego życia potrzebne są w programie
chrześcijańskiego wychowarun. Naucza się ich najskuteczniej poprzez
a) metody formalne i nieformalne.
b) samodzielną naukę
c) kościelne programy edukacji.
d) wpływy społeczne 1 kulturowe.

4 Powodem, dla którego wykorzystujemy proces przystosowania społecznego
do chrześcijańskiego wychowania, jest
a) fakt, że jest to najłatwiejsza metoda nauczania i nie wymaga formalnych

struktur
b) to, że zapewnia najszybsze rezultaty w porównaniu z wkładem pracy.
c) to, ze kształtowanie wzorca chrześcijańskiego życia Jest dla ludzi najłatwiejszą

i najbardziej naturalną rzeczą.
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d) to, że odpowiednie wartości, postawy, motywy i zachowania chrześcijań-
skiego życia przejmuje się poprzez społeczność z tymi, którzy są jego
wzorcami.

5 Wszystkie poruższe zdania, dotyczące przystosowania społecznego, są, oprócz
jednego, prawdziwe. Które zdanie Jest FAŁSZYWE'
a) Chrześcijańskiego życia uczymy się poprzez proces przystosowania spo-

łecznego
b) Nowy Testament zachęca wierzących do naśladowania właściwych wzorców.
c) Przystosowarue społeczne jest użyteczne przy uczeniu się zwyczajów, ale

nie jest odpowiednie do kształtowania chrześcijańskiego rozwoju.
d) Jezus, kiedy nauczał Dwunastu, wykorzystywał proces przystosowania spo-

łecznego.

6 ZWIązki oparte na wzorowaniu się są uzyteczne w chrześcijańskim wy-
chowaniu, porilewaz z natury dązą do wyrobienia w sobie kompetencji i gdy
staramy się naśladować kompetentne osoby Dlatego tez czlowiek
a) czuje, że naturalne jest wzorowanie swojego zycia duchowego na życiu

kogoś, kto wykazuje podobieństwo do Chrystusa.
b) wierzy, że związek oparty na wzorowaniu się pozwoli się mu rozwinąć.
c) uważa, że mając duchowy wzorzec i naśladując jego postępowanie wy-

elirrunuje wiele trudności duchowego rozwoju.
d) naśladuje swój wzorzec ze wszystkich wyrniemonych powodów: a), b) i c).
e) rozwija stosunki oparte na wzorowaniu SIę, z powodów wymteruonych

w a) i b).

7 Wzorowanie się to skuteczna metoda przekazywarna wartości i strategii
duchowego rozwoju Które z poruższych stwierdzeń ruewłaściwie określa
charakter tej metody?
a) Stosunki oparte na wzorowaniu SIę są pomocne: silni pomagają słabszym,

wspierając IChaż do osiągnięcia przez nich duchowej kompetencji.
b) Człowiek będący wzorcem musi starać się prowadzić chrześcijańskie zycie,

które sprawi, że uczniowie bardziej poświęcą się Chrystusowi i pracy dla
Niego.

c) Człowiek będący wzorem musi sprawować całkowitą kontrolę, dopóki uczeń
nie osiągnie chrześcijańskiej dojrzałości i kompetencji we wszystkich du-
chowych sprawach.

d) Związek oparty na wzorowaniu się, to związek dobrowolny, oparty na życiu,
które prowadzi człowiek będący wzorem I które obserwuje uczeń
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8 Jeśli związek oparty jest na wzorowaniu SIę I ma odrueść sukces, uczniowie
muszą
a) działać dokładnie, tak jak ich wzorce.
b) utrzymywać stale wzajemne relacje i podporządkowywać się ludziom bę-

dącym wzorcami.
c) skoncentrować się bardzie] na działaniach niż na innych aspektach zycia.
d) rrueć okazję do zastosowarua tego, czego SIę nauczyli, do zademonstrowania

zachowań, które zaobserwowali u swoich wzorców.

9 W tej lekcji omówiliśmy cztery podstawowe składniki skutecznych związków
opaltych na wzorowaniu się. Stosunki te rozwijają się w następującym porządku:
a) naśladowanie, Identyfikacja, zażyłość, oddziaływanie wzajemne.
b) oddziaływanie wzajemne, zażyłość, identyfikacja, naśladowanie.
c) identyfikacja, oddziaływanie wzajemne, zażyłość, naśladowanie.
d) zazyłość, oddziaływame wzajemne, naśladowanie, Identyfikacja.

10 Wzorce, które kazdy powinien naśladować, to, zgodnie z tą lekcją
a) wielcy ewangeliści, pasterze, apostołowie, biblijni bohaterowie
b) ludzie, którzy dla duchowego rozwoju trzymają się z dala od społeczeństwa,

żyją w odosobnieniu
c) dobrzy przyjaciele, członkowie rodźmy, nauczyciele, a w istocie wszyscy

chrześcijarue.
d) starsze pokolenie dojrzałych ludzi, którzy zwyciężyli złe moce.
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Odpowiedzi na pytania nauczające
7 a 3) Podporządkowanie

b 2) Identyfikacja
e 1) Internalizacja.
d 3) Podporządkowanie.
e 2) Identyfikacja.

1 a Fałsz.
b Prawda.
e Prawda.
d Fałsz.
e Prawda.
f Prawda.

8 a Prawda.
b Fałsz.
e Prawda.
d Prawda.
e Fałsz.
f Prawda.

2 b) zrozumienie pewnego porządku społecznego ...

9 a Prawda.
b Fałsz.
e Prawda.
d Prawda.
e Fałsz.
f Fałsz.
g Prawda.
h Prawda.

Prawda
Fałsz

3 Twoja odpowiedź. Mogłeś wynueruć, między innymi, rzeczy, które można
J których nie można jeść, akceptowane zachowania oraz zachowania nie
do przyjęcia, właściwe cele życiowe, odpowiednie wartości, społeczne
zasady, których należy przestrzegać.

10 a Twoja odpowiedź. Według mnie, kochający Bóg mówi swoim dzieciom,
ze ich przyszłość będzie błogosławiona, jeśh będą kultywowały spo-
łeczność z Nim.
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b Adresowany jest do rodziców w narodzie Izraela.
e Kochać Boga całym sercem, słuchać Jego przykazań, uczyć ich swoje

dzieci oraz naśladować wzorce.
d Przyjęli oni te przykazania pko święte i ważne obowiązki. Przyszłe

błogosławierisrwa zależały od posłuszeństwa wobec nich.
e Polecania te miały charakter warunkowy, ich celem było wezwanie

Izraelitów do podążania za Panern i dzięki temu, cieszenia się Jego
błogosławieństwami, m.m, długim życie m i dobrami materialnymi.

4 a Przystosowanie społeczne dokonuje SIę na bazie wspólnych doś-
wradczeri życiowych.

b Uczenie się w procesie przystosowania to uczenie się poprzez naśla-
dowanie.

e Rozwijanie zażyłych stosunków z Innymi ludźmi jest formą procesu
przystosowania społecznego.

d Proces przystosowarue społecznego wymaga, aby uczeń miał okazje do
naśladowania swojego wzorca.

11 c) upadku domów rodzinnych i nie przekazywaniu wartości duchowych.

5 Twoja odpowiedź.

12 a Prawda
b Fałsz.
e Prawda.
d Prawda
e Fałsz.
e Prawda.
g Prawda.

6 a Prawda
b Fałsz.
e Prawda.
d Prawda
e Fałsz.


