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CYKL ICI "SŁUŻBA CHRZEŚCUAŃSKA«

Ninlejsza książka omawia jeden z 18 kursów składających się na
cykl -Słuzba chrześcijańska -. Symbol znajdujący SIę po lewe) stronie
wskazuje na kolejność kursów w cyklu, który dzieli SIę na trzy części
po sześć tematów. "Głoszenie l nauczanie" jest kursem 2 w części I
Studiując w proponowanej kolejności, osiągmesz największe korzyści
z nauki

Materiały dydaktyczne w cyklu ..Słuzba chrześcijańska ..zostały przy-
gotowane w formie samouczka I przeznaczone są głównie dla pra-
cowników chrześcijańskich. Kurs pozwala studentowi zdobyć WIedzę
biblijną i umiejętności potrzebne do praktyczne) słuzby chrześcijan-
skiej. Kurs ten można przerabiać dla własnego wzrostu duchowego a
także w celu osiągnięcia zahczenia potrzebnego do otrzymania świa-
dectwa Instytutu ICr.

UWAGA

Proszę bardzo dokładrue zapoznać się z wprowadzeruem do kur-
su Jeżeli chcesz osiągnąć cele kursu i właściwie przygotować SIę do
sprawdzianu, powrrueneś ściśle stosować SIę do mstrukcji

Wszelką korespondencję dotyczącą kursu wysyła) na adres ICr.

Instytut Korespondencyjny
'''llniwersytet ter
Skrytka poczt. 6
43-400 CIESZYN



Wprowadzenie
do kursu

Zamierzasz studiować niezwykle ważny przedmiot: jak skutecznie prze-
kazywać Słowo Boze przez głoszenie" i nauczanie. Te dwie biblijne metody
przekazywarna Słowa Bozego są pod wieloma względami do siebie podob-
ne. jednakze histona Kościoła chrześcijariskiego wskazuje, ze cechują je
pewne elementy, które odróżniają Je od siebie Posługując SIę tymi dworna
metodami możesz głosić ewangelię zgubionym I przyczynić się do rozwoju
duchowego tych, którym słuzysz

Kurs składa SIę z trzech części W pierwszej części poznasz charakter
słuzby, jej duchowe wymogi Zapoznasz się także z definicjami kaznodziej-
stwa i nauczania. Nauczysz SIę, jak przygotowywać się do służby, biorąc
pod uwagę ludzkie potrzeby. Poznasz tez praktyczne sposoby przygotowa-
rua się zarówno do głoszerua kazań jak i naUCZ3nIa Słowa DZIęki rum
będziesz mógł właściwie rozumieć Słowo Prawdy.

W części drugie] kursu omawiane jest kaznodziejstwo. Studiując ją za-
poznasz się z szerszym znaczeniem terminu "kaznodziejstwo", zrozumjesz
potrzebę głoszenia Słowa i zapoznasz się z przykładarni kazań. Będziesz
mógł zastanowić się nad treścią kazań i głoszonych w ruch przesłań. Na-
uczysz się zbierać I porządkować materiały do kazań I mozliwie jak najsku-
teczniej komurnkować te przesiania.

Część trzecia kursu poświęcona jest racjonalnemu nauczaniu i omówie-
niu Jego znaczerua, a takze zawiera przykłady nauczania zaczerpnięte
z Biblii Będziesz mógł zapoznać SIę z regułą sugerującą charakter usługi
nauczającej oraz ze wskazówkami, które pomogą ci wpływać na rozwój
i osiągnięcie dojrzałości duchowej tych, którym służysz Poznasz, jakie zna-
czenie ma określenie celów pracy nauczyciela i jak ważną rzeczą jest zbie-

• Słowo "głoszenie" rozumiane jest w podręczniku Jako głoszenie kazań lub kazno-
dziejsuro (przyp red)
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rarue, porządkowa me i skuteczne przekazywanie matenałów lekcyjnych
Rozwazysz potrzebę wyznaczarna celów długotermmowych i wreszcie po-
trzebę zachowania równowagi pomiędzy kaznodziejstwem a nauczaniem

Lekcje te mają na celu instruowanie i inspirowarue Clę, abyś obrał meto-
dy I przyjął postawę oraz charakter, który sprawi, ze twoje usługiwanie
starue Się skutecznym środkiem przekazywania Słowa Bożego, zgodrue
z wolą twego Mistrza.

Charakterystyka kursu

"Głoszeme i nauczanie" jest podstawowym źródłem informacji na te-
mat dwóch biblijnych metod przekazywania Słowa Bożego Studenci mogą
zapoznać SIę I opanować praktyczne sposoby przygotowania i głoszerua
kazań I nauk zawartych w Piśrrue Świętym

Cele kursu

Po ukończeniu kursu powinieneś.

1. Rozumieć, Jakie wymogi powinno spełruć kaznodziejstwo i nauczanie
2 Umleć rozpoznać cechy wybitnych kaznodziejów i nauczycieli, o któ-

łych mówi Biblia
3. Rozwijać w sobie cechy, które mieli wybitni kaznodzieje i nauczyciele

opisani w Bibln
4. Rozumieć i stosować metody wlaścrwe do studiowarua Biblu oraz przy-

gotowania kazań i nauk
5. Umieć przygotować w oparciu o Pisrno kazanie i nauczanie odpowied-

me do określonej sytuacji.

Podręczniki

Kurs opracowany jest przy wykorzystaniu podręcznika W Ernesta
Pettry'ego pt.: "Głoszenie i nauczanie". Podręcznik ten przeznaczony Jest
do indywidualnego toku studiów. Spelrua również rolę przewodnika. Pod-
stawowym materiałem, z którego nalezy korzystać, Jest Biblia Większość
cytatów z Pisma Świętego pochodzi z Biblii Towarzystwa Biblijnego
W kilku jednak przypadkach posłuzyliśmy SIę cytatami z Biblu Tysiąclecia
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(BT), gdyz - jak się wydaje - wersja ta zawiera niekredy bardziej przejrzyste
tłumaczenie oryginalnego tekstu hebrajskiego lub greckiego, w których to
językach została napisana Biblia.

Czas na uczenie się

Ile czasu potrzeba CI na przerobierue poszczególnych lekcji? Zależy to
od twojej znajomości przedmiotu, a po CZęŚCIod twoich umiejętności ucze-
nia SIę Czas, który SpędZISZ, zależy tez od tego, w jakim stopniu będziesz
stosował SIę do wskazówek I jakie posiadasz umiejętności samodzielnego
uczerua się Powirueneś ułożyć sobre taki plan pracy, abyś miał dość czasu
na osiągmęcie celów, jakie stawia przed tobą autor tego podręcznika, oraz
celów, które wyznaczyłeś sobie sam

Przebieg lekcji i sposób uczenia się

Każda lekcja zawiera. (I) Tytuł, (2) wprowadzenie, (3) plan lekcji,
(4) cele lekcji, (S) zadania, (6) kluczowe słowa, (7) rozwinięcie lekcji wraz
z pytaruarru, (8) sprawdzian I (9) odpowiedzi na pytania zawarte w lekcji.

Plan i cele lekcu przedstawiają ogólny zarys tematu, pomagają skupić
uwagę na najw azmejszych punktach i informują, czego powinieneś się na-
uczyć

Na większość pytań nauczających w tekście lekcji można odpowiedzieć
wpisując Je w odpowiednim miejscu w podręczniku. Dłuzsze odpowiedzi
należy zapisać W zeszycie. Zapisując odpowiedzi w zeszycie, nie zapornruj
zaznaczyć numer I temat lekcji Pomoze CI to w przygotowaruu SIę do koń-
cowego sprawdzianu

Nie szukaj odpowiedzi w ksrązce zarurn me napiszesz własnej Swoją
odpowiedź zapamiętasz lepiej Po udzieleniu odpowiedzi na pytania na-
uczające, porównaj je z odpowiedzranu znajdującymi SIę na końcu lekcji.
Następrue popraw błędne odpowiedz: Odpowiedzi na pytania nie są po-
dane we właściwej kolejności, byś przypadkowo przedwcześnie nie do-
strzegł odpowredzi na własne pytanie

Pytarua nauczające są bardzo ważne. Pornagają zapamiętać najwaźniej-
sze myśli przedstawione w lekcn I zastosować poznane zasady.
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Jak odpowiadać na pytania

W tym podręczniku znajdują Się rózne rodzaje pytań nauczających
i kontrolnych Poniżej podajemy przykłady pytań I odpowiedzi Jeśli wystą-
pią inne rodzaje pytań, towarzyszyć Im będzie odpowiednia instrukcja.

Pytanie. WIELORAKI WYBÓR polega na wyborze jednej odpowiedzi
z wielu przytoczonych.

Przvłeład

1 Biblia posiada ogółem

a) 100 ksiąg,

b) 66 ksiąg,

c) 27 ksiąg.

Prawidłową odpowiedzią Jest b) 66 ksiąg W swym podręczniku należy
zakreślić b) jak to pokazano poniżej-

1 Biblia posiada ogółem

a) 100 ksiąg,

@66 ksiąg,

c) 27 ksiąg.

W niektórych takich pytaniach prawidłowa może być więcej ruz jedna
odpowiedź. W takim przypadku należy zakreślić prawidłowe odpowiedzi

PYTANIE PRAWDA - NIEPRAWDA polega na wyborze tych przytoczo-
nych zdań czy stwierdzeń, które są prawdziwe.

Przykład

2 Które z ponizszych zdań jest prawdziwe?

a Biblia posiada ogółem 120 ksiąg.

® Biblia jest przekazem wiadomości adresowanym do dzisiejszych wyznaw-
ców

c Wszyscy autorzy Biblii pisali w języku hebrajskim.

@) Duch ŚWięty inspirował piszących Biblię.

Zdania b I d są prawdziwe Trzeba zakreślić te dwie litery dla zaznacze-
nia swego wyboru, tak jak pokazano wyżej
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PYTANIE - KOJARZENIE polega na skojarzeniu rzeczy, które występują
razem. Są to np. skojarzenia imion z opisem, lub ksiąg Biblii z ich autorami.

Przykład

3 Proszę napisać liczbę odpowiadającą imieniu przywódcy na początku
każdego zdania, które opisuje jego czyn .

.t.. a Otrzymał Prawo na Górze Synaj 1) Mojżesz
a.... b Przeprowadził Izraelitów przez Jordan. 2) jozue

.~. c Maszerował wokół Jerycha

.t.. d Zył na dworze faraona

Wypowiedzi a l d odnoszą się do Mojzesza a wypowiedzi b i c do
Iozuego. Należy napisać zatem 1 przy a l d, oraz 2 przy b l c, tak jak to
pokazano powyżej.

Sposoby uczenia się

Jeśli sam studiujesz kurs ICI, całą naukę mozesz prowadzić korespon-
dencyjnie. ChOCIaż niniejszy kurs został przygotowany do samodzielnej na-
uki, mozna go przerabiać takze w grupie lub klasie. W takim przypadku
nauczyciel moze zadawać dodatkową pracę oprócz podane) w kursie. Pro-
szę stosować Się do Jego poleceń

Można także używać kursu do nauki w czasie grupy domowej, wykła-
dów w zborze albo w zborowej szkole biblijnej. Treść kursu jak I metody są
przystosowane do tego celu.

Sprawdzian

Jeśli uczysz się sarnodzielme, w grupie albo w klasie, na końcu ksiażki
zawarty jest osobny zeszyt ze sprawdzianem. Należy udzielić odpowiedzi
według mstrukcji znajdujących Się w podręczniku i zeszycie. Wypełniony
arkusz odpowiedzi należy wysłać do ICI, gdzie dokonana zostanie korekta
i udzielone wskazówki dotyczących uczenia się.

Świadectwo

Po skończeniu kursu i uzyskaniu oceny końcowej ze sprawdzianu
z Instytutu leI, otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.
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o autorze

Ernest Pettry jest pastorem w południowo - wschodniej części Stanów.
Obowiązki pastora pełni od dwudziestu lat, a od dziewięcru lat jest tez
nauczycielem. Jego duze doświadczenie w głoszeniu I nauczaniu Słowa
sprawia, iż Jest cenionym mówcą na obozach młodzieżowych, konferen-
cjach pastorów odbywających się poza granicami USA I seminariach szkole-
ruowych dla pracowników chrześcijańskich. Po ukończeniu z wyróźrueniern
South Eastern College (Lakeland, Floryda), Ernest Pettry kontynuował stu-
dia w Southern College (Lakeland, Floryda) i otrzymał tytuł magistra Jest
rnęzem Idell Eades z Birmingham (Alabama) i ojcem czworga dzieci.

Instytut Korespondencyjny "Uniwersytet leI"

Instytut Korespondencyjny Jest gotowy pomóc CI. Jeśli masz pytania
dotyczące kursu albo sprawdzianu, mozesz je skierować do Instytutu. jeżeli
kilka osób chce studiować ten kurs razem, postarajcie się o dalsze kursy
z ICI

iechaj Bóg cię błogosławi, gdy rozpoczynasz studium -Głoszeme 1 na-
uczante «. NIech wzbogaci ono twoje życie I pomoze CI efektywniej wypeł-
niać twoje zadania w Ciele Chrystusa.
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