
Przygotowywanie się

Czy obserwowałeś kiedyś jak powstaje obraz? Na początku artysta kreśli
ogólny zarys obrazu, na przykład: staw, ogrodzenie, starą stodołę. Po ja-
kimś czasie maluje nowe szczegóły: zachodzące słońce, trochę chmur, ZWI-

sający nad stawem konar itd Po pewnym czasie maluje końcowe szczegóły
i obraz odznacza się pełną gamą kolorów, jest dopracowany i ma przejrzys-
tą perspektywę Studiowanie Biblii jest czymś podobnym. Nie sposób opa-
nować żadnego tematu, przygotować kazania, ukończyć lekcji za jednym
razem. Nauka to gromadzenie: wszystko, czego się uczysz, dodane zostaje
do tego, czego się juz nauczyłeś A jeśli chodzi o Biblię, prawda jest taka, że
jej obraz w nas nigdy nie jest skończony Studiując Słowo będziesz wciąz
wracał do cytatów z Pisrna Świętego i za kazdym razem będziesz odkrywał
jakiś nowy szczegół i za kazdym razem obraz prawdy będzie stawał się dla
ciebie coraz pełniejszy.

W tej lekcji omówimy metody. które pomogą ci lepiej czytać i rozumieć
Biblię, gdy będziesz się przygotowywał do pracy duszpasterskiej, do usługi-
wania ludziom za pomocą głoszenia i nauczania Ewangelu.

plan lekcji
Zapoznanie się z tekstem
Zrozumienie tekstu Słowa
Stały rozwój własnej osobowości



Za każdym razem dochodzi HOl/Y szczegół, obraz praudv staje Się pełniejszy

cele lekcji
Gdy ukończysz tę lekcję, powirueneś umieć:

• Wyjaśnić potrzebę czytania Biblii z modlitwą.

• Właściwie posługiwać Się cytatami z Pisma Świętego.

• Uzasadnić potrzebę stałego rozwijania własnej osobowości.

czynności lekcyjne
1. Przestudiuj lekcję i odpowiedz na zawarte w niej pytania.

2. Zapozna) się ze znaczeniem nowych słów kluczowych.

3. Odpowiedz na pytania testowe znajdujące Się na końcu lekcji I sprawdź
swoje odpowiedzi z podanymi na końcu podręcznika

4. Proponuję, byś regularnie oceniał siebie posługując się metodą indywi-
dualnej oceny przedstawionej w tej lekcji Pomoże CI to stać się bardziej
zdyscyplinowanym chrześcijaninem.
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słowa kluczowe
analityczna metoda
analogia
kryzysy
orędowanie przez modlitwę

perspektywa
syntetyczna metoda
systema tyczny

treść lekcji
ZAPOZNANIE SIĘ Z TEKSTEM

Cel 1. Zrozumienie, dlaczego modlttuiv tndvundualue sq lak ważne UJ życiu
duszpasterza.

Bill Blase pracuje w dużej firmie w mieście I co rydzren prowadzi na-
uczarue biblijne dorosłych w jednym z nuejscowych kościołów Jego dzień
pracy zaczyna się o godz 800, ale w swym biurze Jest JUz o godz.7.15, by
spędzić czas na modlirwie. "Zaczynam - mówi - od modlitwy, a po ukoń-
czeniu czytania Biblii rozmyślam w skupiemu nad tym, co przeczytałem.
Czasem piszę coś w swym notatniku Ten czas, jaki spędzam każdego ranka
na modhtwre, pomaga właściwie rozpocząć dzieri"

Indywidualna modlitwa jest rzeczą ważną dla kazdego chrześcrjaruna,
a zwłaszcza dla tych, którzy słuzą innym. Modlitwa uświadamia nam obec-
ność Boga, Jego piękna, Jego dobroci, Jego natury. W miarę jak będziesz
rozwijał swoją społeczność z Bogiem, twoje spojrzerue na duszpasterstwo
i ludzkie potrzeby będzie stawało się coraz głębsze, gdyz twoim rozwojem
duchowym będzie kierował Duch Święty Pojmowarue związku, iakr zacho-
dZI między modlitwą a usługiwaniem, można przedstawić na przykładzie
prostej analogii ze ŚWIata zwierzęcego Rano krowa na pastwisku zjada tra-
wę. Potem znajduje wodę I następnie odpoczywa przez dłuzszy czas
w CIenIU Wreszcie, pod koniec drua, wraca z powrotem do obory, skubiąc
po drodze trawę. Przez cały ten czas nie troszczy Się o to, aby dawać mleko
Na pastwisku nie Jest po to, by dawać mleko Jest tam, by Jeść trawę, pić
wodę i odpoczywać. I tak tez jest z tobą, gdy się modlisz, czymsz to Ole
w celu przygotowania kazania lub lekcji, lecz dla własnego dobra, by czuć
Się szczęśliwym. Jednakze tylko wtedy, gdy będziesz dostarczał pokarm
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duchowej naturze, będziesz mógł wypełniać swe obowiązki duszpasterskie
I wzmacniać innych

Będąc duszpasterzem możesz dzielić się z Innymi posiadanymi darami
duchowymi. Gdy służysz innym, Słowo, które głosisz i którego nauczasz,
musi być dla ciebie czymś żywym i realnym. Kiedy Słowo pochodzi z głębi
serca i rozumu, ma ono błogosławiony wpływ na tych, którzy Je słyszą
Tylko wtedy, gdy znalazłeś głęboką społeczność z Bogiem, możesz innych
prowadzić do NIego. Kiedy Duch ŚWIęty prowadzi ciebie i daje ci siłę,
wówczas możesz pomagać innym w doświadczaniu tego samego, po nie-
waz tylko swoją społeczność mozesz dzielić z innyrru ludźmi. Duszpasterz
musi poszukiwać dla siebie zielonych pastwisk i czystych źródeł, z których
płynie Słowo Boze, a potem prowadzić innych do tych błogosławionych
miejsc. To, co posiadasz, mozesz dać innym (Dz 3, 6) i oni rozpoznają, iż
żyjesz w społeczności z Panem (Dz 4,13),

TlJ/kowtedlJ, fJdlJdostarczasz pokarm
swemu ŻlJciu duchowemu,

możesz potem ~jako duszpasterz
~ wzmacniać innlJch.

1 Zakreśl literę stojącą przed kazdym z poniższych zdań, które jest PRAW-
DZIWE.

a Modlitwa indywidualna służy przede wszystkim rozwojowi umiejętności
i wiedzy niezbędnej do słuzby

b Ktoś, kto wykonuje funkcje duszpasterskie, może prowadzić innych do
głębszych doświadczeń duchowych, przedstawiając im przykłady z Bi-
blii, z historii; przykłady tych, którzy stali się przywódcami duchowymi -
nawet wówczas, gdy sam nie rozwija się duchowo.

c Nie można przekazać doświadczeń innym.

d Aby skutecznie przewodzić innym, nalezy karmić się duchowo i pielęg-
nować swoją społeczność z Bogiem.
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Oto kilka sugestn dotyczących sposobów, Jak możesz samemu CZCIĆ

Boga. Wykształćw sobie zwyczaj codziennego oddawania się modlitwie
i rozmyślaniom. Znajdź czas na to, by przebywać samemu z Bogiem. Da-
niel modlił się codziennie, nawet wtedy, gdy groziła mu śmierć w jaskini
lwów (Dn 6,11). Kiedy Bóg uczynił jozuego przywódcą Izraela, obiecał mu
pomyślność i powodzenie, jeśli tylko będzie czytał i przestrzegał całe Prawo
Boze 00z 1,6-9). Twoja zdolność do wiernego wykonywania obowiązków
duszpasterskich, do których Bóg cię powołał, zależeć będzie w znacznej
mierze od twej społeczności z Bogiem i od tego, w jakim stopniu będziesz
słuchał jego Słowa. Twój dzień może być wypełniony wieloma obowiązka-
mi, ale musisz tez znaleźć czas na to, by przebywać sam na sam Z Panem

2 Przeczytaj Mateusza 26, 36-46; Marka 14, 32-42; Łukasza 22, 39-46. Czego
uczy nas to doświadczenie odnośnie do:
a Modlitwy

b Odpowiedzi ludzi na kryzysy duchowe (pokusy)

c Ducha i ciała

Rozpoczynaj swoją modlitwę od oddawania czci Bogu i złożema Mu
dziękczynienia Pielęgnuj w swym sercu tę potrzebę. Gdy składasz Mu dzię-
ki, myśl o jego miłosierdziu, dobroci, miłości,. Naucz się wyrażać słowami
swoje uczucia. Zwracaj SIę do Boga własnymi słowami, jak syn do ojca.

W modlitwie możesz otwarcie wyrażać swoje najgłębsze uczucia. Da-
wid w Psalmach dał właśnie wyraz uczuciom, czy to uskarżając SIę na swych
nieprzyjaciół (Ps 28,1-5), czy to składając Bogu dzięki (Ps 30,1-13) Poprzez
modlitwę wyzbądź SIę gniewu, złości, frustracji, a potem czekaj na jego
obecność, az wypełni Clę Swą łaską I dobrocią. jeżeh masz dobre myśli,
twoje życie będzie pomyślne (Prz 4, 23).
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3 Indywidualne modlitwy I dziękczvruenia powinny zawierać.
a) stałe prośby o spełnienie twych potrzeb i ewentuałnie potrzeb Kościoła

i wiernych,
b) wyznanie miłości i wyrażenie wdzięczności a takze nadziei, IZ Bóg od-

nowi twego ducha i wypełni cię Swoją łaską i dobrocią,
c) gorliwe przedstawienie Bogu próśb innych ludzi, problemów i skarg.

Biblia powinna być główną lekturą do studiowania i przedmiotem mo-
dlitw o właściwe jej zrozumierue Jeśli będziesz czytał trzy rozdziały w dni
powszednie i pięć w niedzielę, to przeczytasz całą BIblię w crągu roku.
Inny plan zakłada czytanie trzech rozdziałów ze Starego Testamentu i dwóch
z Nowego Testamentu każdego dnia. Obierz sobie jeden z tych planów lub
ustal swój własny i stosuj się do niego. Tym, czym jest pokarm dla twego
Ciała, tym jest Słowo dla twego ducha Możesz nie zjeść jakiegoś posiłku
i tak przeżyjesz, ale jeśli przestaniesz się w ogóle odżywiać - umrzesz. Tak
samo jest w twoim życiu duchowym, musisz mieć Słowo, by zyć. Nie znie-
chęcaj się, jeśli rue możesz czegoś zrozumieć lub zapamiętać. Pewien czło-
wiek powiedział kiedyś' "Czytam Biblię i nie pamiętam potem tego, co
przeczytałem. Po prostu me mogę". "Nie zrażaj się tym - odparł na to pastor
- Woda nie utrzyma się w koszu, ale przepływając przez niego oczyści go".

Gdy czytasz, pozwól, by Słowo przemawiało do ciebie Nie spiesz się
Czekaj cierpliwie, aż Bóg powie coś do ciebie. Spędzaj z Nim jakiś czas i nie
trać możliwośct, by przemawiał do Ciebie poprzez Słowo.

Możesz posługiwać się Słowem Bożym w modlitwie i dziękczynieniu.
Gdy trafisz na taki fragment Pisma Świętego, który wyraza twoje uczucia,
dziękuj za to Panu. Dla przykładu' Psalm 51 jest modlitwą o przebaczenie.
Fragment 15-23 z 1 rozdz. LIstu do Efezjan jest modlitwą Pawła za wiernych
w Efezie. Możesz czcić Boga posługując się Psalmem 66, jedną z wielu
pieśni dziękczynnych Dawida. Zapewne znajdziesz też i inne fragmenty,
które będą błogosławione dla ciebie i pomocne w twej modlitwie i dzięk-
czyrueruu.

Plan sIJstematIJcznej lekturIJ
uczuni Biblię tj/ówną inspiracją

do twoich modlitw.
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Staraj się zachować w pamięci ulubione cytaty jeśli masz okazję, wyko-
rzystaj je lub dziel się nimi z kimś innym. Wypełniając swój rozum i serce
Słowem Bożym nadajesz całemu swemu życiu (w tym swoim myślom
i czynom) nową wartość. Twoja postawa będzie dla każdego, kto zetknął
się z tobą, niczym ożywczy powiew. Osoba, która wiernie oddaje się mo-
dlitwie i która uczyniła Słowo Boze główną wartością w swym zyciu, doko-
nała waznego kroku w kierunku przygotowania siebie do tego tak istotnego
zadania, jakim Jest usługiwanie innym.

4 Być moze będzie dla ciebie pomocne przekona- Q) Q)c E 9 ;:: o
nie się, jak często korzystasz z możliwości modlenia c -'<: t>,

Q) ~ V) ('2 -o -o
N :J <l>' V) c-,; O()

się i studiowania Biblii. W odpowiedniej kolumnie N '" 2-o O() U N N

o Q) U o::
zaznacz to wstawiając literę X. u o::

Indywidualne modlitwy

Modlitwy w gronie rodzinnym

Składam dztękr przy posiłkach

Modlę Się w pracy

Modlę się lub medytuję idąc gdzieś lub skądś wracając

Modlę Się w porze do spania

Modlę się, gdy nie mogę zasnąć

Modlę się rano po przebudzeniu

Modlę się z kimś, kto czuje taką potrzebę

Modlę Się z tymi, którzy mnie odwiedzają

Modlę Się z tymi, których odwiedzam

Modlę się we wspólnocie

Czytam systematycznie Biblię

Uczę się na pamięć cytatów

Uczęszczam na serrunaria poświęcone Biblii

Rozmyślam nad Pismem Świętym

Oceniam uczynki według wzorców bibhjnych

Naśladuję przykłady biblijne

Korzystam z Biblu w usługiwaniu
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5 WypśnIJ, dlaczego mdywidualne modlitwy są tak ważne w życiu ducho-
wym. Odpowiedź napisz w swoim notatniku.

ZROZUMIENIE TEKSTU SŁOWA

Wyrobienie sobie ogólnego obrazu studiowanego tekstu

Cel 2 Zapoznanie ste z syntetycznq metodą studiouiania Biblii.

Trudno określić, w którym ITIleJSCUkończy się indywidualne przygoto-
wanie, a zaczyna przygotowanie do obowiązków duszpasterskich Być może
granica porruędzy Jednym a drugim nie Istnieje. Umownie ustalamy, że juz
czytarue Pisrna ŚWiętego jest początkiem przygotowania do pracy duszpa-
sterskier.

Każdy kto usługuje Słowem, głosi Go czy naucza, powinien robić to na
podstawie BIblii Aby dobrze zapoznać się z tym, co głosi całe Pismo ŚWIę-
te, aby poznać zawarte W Nim treści I zrozumieć płynące z Niego nauki -
nalezy czytać Je w całości. Aby zapoznać Się z jego treścią, czytanie powin-
no odbywać się regularnie, a me tylko wtedy, gdy istnieje konieczność
przygotowania lekcji lub kazania Usługa wynikająca z potrzeby serca I ro-
zumu oraz napełniona mocą, będzie zarówno błogosławieństwem dla słu-
chaczy jak I radosnym przezyciern dla ciebie

Aby móc w pełru poznać piękno obrazu, należy go oglądać dwa razy,
raz z dystansu, a drugi raz z bliska Można tez postępować na odwrót.
W obu jednak przypadkach WIększą wartość ma to, gdy patrzymy na obraz
pko na całość, a w innych, gdy oglądamy go w szczegółach. Podobnie ma
SIę rzecz z Bibhą MUSISZspojrzeć na NIą w dwojaki sposób Spojrzenie na
całość pozwalające poznać ogólny obraz nazywamy metodą syntetyczną
[ tak, dzięki te] metodzie, wyrobisz sobie ogólny obraz Ta metoda studio-
warna Bibln łączy WIele fragmentów w Jedną całość, a szczegóły widziane
są jako części całego objawrema. Ogólny obraz pozwala na zapoznarue SIę
z fragmentami BIblII I poznania Ich wzajemnych ZWiązków

6 Zakreśl literę stojącą przed kazdym PRAWDZIWYM stwrerdzeruern

a KIedy czytamy Biblię. celem zdobycia podstaw wiedzy, musimy to robić
regularnie, abyśmy mogli usługiwać znając w całOŚCIspojrzenie Biblii na
dane zagadruerue
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b Aby z lektury Biblii wynieść jak najwięcej, musimy spojrzeć na Słowo
zarówno z ogólnej perspektywy (by zobaczyć pełen obraz), jak I z bliska
(by dojrzeć szczegóły).

c Syntetyczna metoda studiowania Biblii pozwala nam dostrzec związek,
jaki zachodzi pomiędzy poszczególnymi jej fragmentami pod warun-
kiem, że czytamy ją w całości

7 Opisz na czym polega metoda syntetyczna studiowania Biblii. Odpo-
wiedź mo zesz napisać w swym notattuku.

Cel 3 Zrozumienie znaczenia metody syntetycznej l/l studiouianiu Biblii.

Chłopiec stał przyoknie i wsłuchiwał się w szalejącą na dworze burzę
z piorunami. Deszcz padał od Wielu godzin. Zarówno na zewnątrz Jak i w
domu było ciemno Nagle błyskawica przeszyła niebo i rozległ się potężny
grzmot, aż zadrżały w domu okna. W Jednej chwili chłopiec ujrzał obraz
rwących potoków deszczu, kałuże, pochylone od wiatru drzewa, wezbraną
rzekę - wszystko to w czarno - białych kolorach. Ten ogólny obraz wrył mu
SIę w pamięć. Podobnie jest, gdy po raz pierwszy czytasz całą księgę bibhj-
ną czy też jakąś jej część, lektura daje CIogólny obraz. (Tak wygląda metoda
syntetyczna w odniesieniu do jednej księgi lub do jej passusu) Czytanie
całego fragmentu bez dogłębnej analizy szczegółów pozwala na wyrobie-
nie sobie ogólnego poglądu na zagadnienie.

8 Przeczytaj Mateusza 14, 22-33; przeczytaj ten passus w sposób przeglądo-
wy, celem wyrobienia sobie ogólnego wrażenia Następnie zamknij Biblię
i opisz swoje ogólne wrażenie w jednym lub dwu zdaniach.

9 Które z ponizszych zdań prawidłowo wyjaśnia znaczenie metody synte-
tycznej studiowania Biblii? Metoda syntetyczna jest wazna, poniewaz

a) pozwala poznać Istotne szczegóły potrzebne do pełnego zrozumienia
Biblii lub jednej z Jej ksiąg, już przy pierwsze] lekturze.

b) daje ci ogólne pojęcie i ogólny zarys całości
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c) pozwala natychmiast odczuć ducha I nastrój Bibhi i "wychwycić" ogólny
Jej sens.

Zrozumienie znaczenia tekstu

Cel 4. Zapoznanie się z metoda analityczna studiowania Biblii.

Następnego dnia chłopiec stanął przy tym samym oknie i patrzył na
wschód słońca i bezchmurne niebo Widział teraz, z wyjątkiem deszczu, te
same rzeczy, ale oprócz nich dużo szczegółów. Obraz, który teraz miał
przed oczyma był pełniejszy, przybyły nowe obiekty i barwy.

To samo dzieje SIę z tobą, gdy po raz drugi lub trzeci czytasz jakiś
fragment z Pisma Świętego. Ogólny obraz, jaki został ci po pierwszej lektu-
rze, zostaje teraz wypełniony nowymi szczegółami, które dostrzegłeś pod-
czas drugiej lektury; nabiera barwy. Czasem będziesz zapewne musiał wracać
do jakiegoś fragmentu po kilka razy, mm zdołasz poznać wszystkie szcze-
góły, ale wtedy właśnie ów fragment zacznie w większym stopniu oddziały-
wać na twoje serce l rozum I w tym oto momencie zaczniesz odczuwać nie
tylko treść Pisma Świętego, ale i rozumieć Jego znaczenie

10 Zakreśl litery stojące przed zdaniami, które są PRAWDZIWE
a Czytając Bibhę celem zrozumienia Jej znaczenia, chcemy dostrzec do-

datkowe szczegóły i dlatego robimy to pobieżnie, by uzyskać ponowny
przeglądowy obraz całości.

b Celem zrozurruerua znaczenia lektury czytamy ją dokładniej; staramy
się wówczas skoncentrować na najważniejszych szczegółach, które do-
dają znaczenia ogólnemu obrazowi, jaki wynieśltśmy z pierwszego prze-
glądowego zapoznawania lektury

c Czytanie, celem zrozurnierua znaczenia, oznacza, że ten sam matenał
jest czytany kilka razy po to, by utkwił nam w pamięci, abyśmy zapamię-
tali jego treść i zrozumieli jego sens.

Metoda analityczna polega na uważnym studiowaniu I czytaniu poszcze-
gólnych fragmentów Biblii. Pomaga ona wyodrębnić i analizować szczegó-
łowo oraz dzielić fragmenty tekstu na części po to, by odkryć w Olch coraz
to głębsze znaczenie Dzięki tej metodzie można też dostrzec, jak poszcze-
gólne części są ze sobą związane i Jak są związane z całością. Czytając
Biblię w ten sposób, księgę za księgą, rozdział za rozdziałem, wiersz za
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wierszem, będziesz mógł zdobyć szczegółową wiedzę i głęboko zrozumieć
Pismo. Oczywiście, ten sposób studiowania wiąże się z latami pracy, a może
nawet i całym życiem, ale zdobycie gruntownej wiedzy na temat Słowa
Bożego z pewnością warte jest tego wysiłku. Systematyczna, uważna i do-
kładna lektura stanowi nieodłączny element przygotowania siebie do usłu-
grwarua, do głoszenia i nauczania Słowa.

11 Przeczytaj uważnie, przynajmniej dwa razy, Mateusza 14, 22-33 Następ-
nie OpiSZ w swoim notatniku wrażenie, jakie wywarła na tobie ta lektura.

12 Opisz metodę analityczną studiowarna Biblii Równiez i w tym wypadku
posłuz się notatnikiem.

STAŁY ROZWÓJ WłASNEJ OSOBOWOŚCI

Cel 5 Zrozumienie, dlaczego ktoś, kto wykonuje obounqzlet duszpasterskie
powinien stale rozwijać lufasną osobowość.

To, co zyje, rozwija sięl Rozwija się i rodzi owoce TWOJa społeczność
z Bogiem Jest przezyciem duchowym. I tutaj równiez powiruen następować
wzrost, rozwój i ostągmęcie dojrzałości. Piotr wzywa nas: "Wzrastajcie zaś
li' łasce I poznaniu Pana naszego i Zbaunctela, fezusa Chrvstusa!" (2P 3.18).
Niewątpliwie, powodem tego wezwania jest nasza naturalna skłonność do
"spoczywama na laurach".

Czasem ta skłonność widoczna jest u niektórych usługujących JUz na
początku ich działalności, NIektórzy przejawiają ją z chwilą. gdy zaczynają
otrzymywać pierwsze dowody uznania Inni, gdy dana jest im możliwość
regularnego głoszenia i nauczania Ewangelii Są tez i tacy duszpasterze,
którzy wzrastają I rozwijają się w pierwszych latach swe) pracy, a później
tracą zainteresowanie do dalszego doskonalenia się Być może "spoczywają
na laurach", bo czują, ze osiągnęli JUżswój cel i uzyskali dostateczne dowo-
dy uznania Być moze czują, że nie są JUZzdolni do osrągruęcia wyzszych
poziomów. W zyciu chrześcijanina nie ma miejsca na taką postawę,
a juz z pewnością nie może jej reprezentować ktoś, kto wykonuje obowiąż-
ki duszpasterskie. Każdy stopień rozwoju ma swoją cenę, ale choćby nie
wiadomo jak wysoki stopień SIę osiągnęło, nigdy rue powinno się być
w pełni zadowolonym Zawsze będą do osiągnięcia wyższe poziomy, po-
ruewaz łaska I poznanie Pana Jezusa Chrystusa są niewyczerpalne. KIlka
dziedzin twego życia wymaga od ciebie stałe) uwagi po to, byś osiągnął
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pełną harmonii dojrzałość Słowo i Duch wytyczają granice, do których po-
winieneś zmierzać, by osiągnąć równowagę, dojrzałość i by stać się czło-
wiekiem pozytecznym. Zastanówmy się nad Intelektualną, duchową,
społeczną i fizyczną stroną zycia ludzkiego, dla których Jezus ustanowił
wzór wzrostu i rozwoju CŁk2,40)

13 WypŚnij, dlaczego duszpasterz powinien stale rozwijać swą osobowość.

Strona intelektualna

Cel 6. Zrozumienie potrzeby stałego rozuoju intelektualnego u kogoś, kto
wykonuje obowiązki duszpasterskie

Nigdy nie mozesz twierdzić, iz zdobyłeś pełną wiedzę na temat Pisma
Świętego. Słowo Boże jest bowiem ruewyczerpanyrn źródłem prawdy, In-
spiracji I nauk. Studiując Je uwaznie, doświadczysz za każdym razem cze-
goś nowego. Dązenie do coraz głębszego poznania Jezusa Chrystusa
przyniesie ci radość, będzie dla ciebie niczym ozywczy powiew.

Dobrze byłoby porównać twoją potrzebę rozwoju intelektualnego do
doświadczenia szkolnego. Dla przykładu: gdy twoje dziecko rozpoczyna
naukę w szkole i uczy Się rzeczy podstawowych - jesteś tym bardzo przeję-
ty. Lecz gdyby Jego chęć poznania, umiejętność myślenia, predyspozycje
przestały się rozwijać - czyż nie byłbyś zatroskany? Oczywiście, że taki
A gdyby twoje dążenia do poznania rzeczy duchowych zanikły - czyz ci,
którzy ciebie słuchają nie byliby tym zatroskani? Ktoś kto służy innym, po-
trzebuje z pewnością stałego pokarmu dla swego rozwoju Intelektualnego

Jeżeli masz możliwość, korzystaj z podręczników pomocniczych, zaczy-
nając od dobrych konkordancji i słowników biblijnych. Możesz też wziąć
pod uwagę wykorzystanie różnych przekładów Pisma Świętego Skonsultuj
z osobą, której zdanie sobie cenisz, jakie materiały mogłyby być dla ciebie
pozyteczne Poproś ją o to, by zasugerowała ci, jakie książki i materiały
pomocnicze byłyby dla ciebie najbardziej wskazane.

Rozwijając SIę i wzrastając intelektualnie, mo zesz korzystać z róznych
kursów korespondencyjnych. W kazdym wypadku ważne dla ciebie jest,



52 Głoszenie i nauczanie

byś stale wzrastał i rozwijał się w poznawaniu i rozumieniu Biblii. Wielu
tych, którzy poświęcili się pracy duszpasterskiej, czyta interesujące biografie
wybitnych chrześcijan. Te książki mogą poszerzyć twoja wiedzę o ludziach,
którzy poświęcili się Chrystusowi i którzy wzrastali w wierze. Ich świadec-
two łaski Bożej stanowić będzie dla ciebie źródło inspiracji i piękną ilustra-
cję dla twych przyszłych lekcji I kazań

14 Zakreśl literę przed kazdym zdaniem prawidłowo przedstawiającym
potrzebę stałego rozwoju intelektualnego tych, którzy wykonują obowiązki
duszpasterskie.
a) Rozwój intelektualny daje osobiste zadowolenie, inspirację do działania

i doskonali umiejętność wykonywania usługi Słowem Bozym.
b) Zgodnie z tym, co mówi Biblia, ci, którzy przygotowują Się do pracy

duszpasterskiej, powinni przede wszystkim dbać o swój rozwój intelek-
tualny.

c) Wzrastanie w poznaniu jest jedną z cech właściwego zycra duchowego.
d) Ktoś, kto pragnie rozwijać w sobie zdolność skutecznego wykonywania

usługi Słowem, nie powinien lekceważyć strony intelektualnej. Innymi
słowy, rozumienie prawd duchowych jest równie wazne, jak ich głoszenie.

Strona duchowa

Cel 7. Zrozumtenie potrzeby stałego rozuioju duchowego osób, które wyko-
nują obowiązki duszpasterskie.

ROZWÓJduchowy jest procesem ciągłym. Słuząc innym, przyjmujesz na
siebie pewną odpowiedzialność za innych, poniewaz oczekują oni od cie-
bie rad i wskazówek. Wzrastając duchowo stajesz się coraz bardziej zdolny
do otaczania innych opieką, jakiej potrzebują. Naszym celem duchowym
jest upodabnianie się do Chrystusa. Wolą Bozą jest także, byśmy byli prze-
kształcani na wzór obrazu Chrystusa (Rz 8,29). Mając duchową społeczność
z naszym Panem i wzrastając w poznaniu Jego Słowa, stajemy się coraz
bardziej podobni do Niego.

Należy stale wzrastać w łasce i poznam u Pana jezusa (2P 3,18). Apostoł
Paweł gorliwie pragnął osiągnąć ten cel. Po latach pracy duszpasterskiej
powiedział: "Wszystko, czego pragnę, topoznanie Chrystusa, zarówno mocy
lego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że
upodabniając się do Jego śmierci dostąpię zmartwychwstania" (Flp 3, la).
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Przeżycia z Chrystusem będą pogłębiać twoją wiedzę o Nim, a to z kolei
będzie rozwijać twoje pozytywne cechy duchowe Będziesz więc wzrastał
w miłosierdziu i w zrozumieniu dla ludzkich słabości, wypełniony coraz
bardziej Jego miłością. Jest to proces, dzięki któremu Bóg rozwija w nas
postawę dobrego pasterza.

Przezycia apostoła Pawła stanowią wspaniały przykład rozwoju ducho-
wego. W początkach swej działalności misyjnej prezentował on bardzo su-
rowy pogląd na temat moralności chrześcijańskiej Kiedy Jan Marek opuścił
Pawła I Barnabę, podczas ich pierwszej podróży misyjnej, uznał to za ucieczkę
i nie chciał ponownie wziąć go w podróż misyjną. Jednakże w miarę jak
Paweł uczył się żyć według Ducha (Rz 8,4-11), stawał się łagodniejszy
i bardziej wyrozumiały dla innych. Duch odmieniał go, jego dawna posta-
wa, kontrolowana przez ludzką naturę została zastąpiona nową, inspirowa-
ną przez niego. Ta zmiana, Jaką powodował w nim rozwój duchowy,
uwidacznia się w zmianie stosunku do Jana Marka, gdy w późniejszym
okresie poleca Tymoteuszowi: "Weź Marka i przyprowadź ze sobą. jest mi
bowiem przydatny do posługiwania" (2Tm 4,11).

Jak widzimy, nasze dawne postawy, uprzedzenia i wartości zmieniają
się, gdy kieruje nami Duch Święty; wówczas uświadamiamy sobie, że zmia-
ny, które On spowodował, sprawiają, ze rozwijamy się duchowo.

Będąc już nawet dojrzałym chrześcijaninem, doświadczonym aposto-
łem i wiarygodnym sługą Bożym, Paweł odczuwał pilną potrzebę dalszego
dążenia do ostatecznego celu (Flp 3,12-14). Ostrzegał przed zaniedbywa-
niem się w tym dążeniu, przed zmniejszaniem wysiłku OKor 9,24-27), mó-
wiąc o sobie tymi oto słowami: "Leczposkramiam moje ciało i biorę Je
w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany
za niezdarnego" (w.27). Gniew Boży skieruje się przeciwko każdemu, kto
nie będzie żyć z wiary, kto cofnie się (Hbr 10,38-39).

Ciężkie doświadczenia często wpływają na rozwój duchowy. Sprawy,
które przeżywasz, mogą służyć innym jako przykład, jeżeli znalazłeś w Bogu
pocieszenie. Trudne przezycia, próby prowadzą do wzmocnienia wiary:
ciężkie chwile przynoszą wiele cennych doświadczeń.

Bóg wyznaczył kazdemu, kto Jest częścią ciała Chrystusowego, jakąś
służbę do spełnienia. Gdy będziesz ją wypełniał, to zauwazysz stałe jej
udoskonalanie SIę. Jeśli zaniedbasz, stracisz możliwość rozwoju. Pielęgno-
wany zaś rozwój duchowy będzie prowadził do wzrostu twojego autorytetu
i skuteczności twojego usługiwania.
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15 Wyjaśnij potrzebę stałego rozwoju duchowego

Sfera społeczna

Cel 8. Uświadomienie sobie licznych zalet, Jakie przynosi zaangażowa-
nie społeczne.

Jezus był towarzyski: brał udział w uroczystościach ślubnych, obiadach
i innych spotkaniach. Odwiedzał rybaków nad morzem, chodził po mias-
tach, głosił Ewangelię w synagogach I nauczał nad brzegiem morza. Tłumy
szły za Nim w góry i do różnych miejscowości, by usłyszeć Jego słowa
I błogosławieństwa Wszędzie tam, gdzie byli ludzie, był Jezus. Wszędzie
tam, gdzie był]ezus, byli ludzie. Jezus powiedział. "RoląJestsunat" (Mt 13, 38).
John Wesley, jeden z wielkich angielskich kaznodziei przebudzeniowych,
powiedział: "Świat jest moją parafią". Powinno to być dla nas pewną wska-
zówką, co do potrzeby przyjęcia zaangażowanej postawy w społeczności,
w której żyjemy

Mając kontakt z ludźmi, możesz Im służyć. Nauki i kazania, będące
rezultatem kontaktów osobistych, wychodzą naprzeciw ludzkim potrzebom.
Jezus słuzył jednostkom; niektóre ze Swych najgłębszych prawd przekazał
jednej osobie Ludzie otwierają niekiedy serce i wyjawiają pragnienia tylko
podczas kontaktów osobistych.

Możliwości służenia innym są wszędzie. Każdy człowiek potrzebuje
miłości l opieki. Staraj się, aby ludzie czuh się lepiej po spotkaniu z tobą
Każdy kontakt osobisty stwarza możhwość do usługiwania. Chcąc skutecz-
nie oddziaływać na innych, musisz też służyć innym. Jesteśmy częścią ciała
Chrystusowego, Kościoła i musimy uczyć się współdziałania ze sobą Kazdy
człowiek potrzebuje drugiego człowieka, nikt z nas me jest niezalezny.

Niektóre możliwoset służenia innym pojawiają się wtedy, gdy będziesz
angażował się w zycie swojej społeczności. ]ezeli jesteś zaangazowany,
możesz okazywać swoje zatroskanie stroną moralną i duchową zycia ludzi,
z którymi przyszło ci żyć.

Ludzie mogą krytykować twoje zaangażowanie społeczne, tak jak kry-
rykowali kiedyś Chrystusa (Mt 11,19) On jednak słuzył ludziom w ten spo-
sób i ty rówrueż możesz tak czynić Parmętaj. ze chrześcijarue są solą tej
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ziemi l aby Ich działalność była skuteczna, muszą "mieszać" Się ze wszystki-
mi ludźmi, szukać kontaktu z każdym Ten kontakt ma jednak na celu usłu-
giwanie ludzkim potrzebom po to, by ludzie mogli poznać Chrystusa i radość
zbawienia.

16 Zakreśl litery stojące przed zdaniami, które prawidłowo przedstawiają
pożytek, jaki przynosi czyjeś zaangazowanie społeczne Zaangażowanie
społeczne
a) stawia człowieka w centrum działalności danej społeczności, dzięki cze-

mu moze on nawiązywać osobiste kontakty, które stwarzają mu okazję
do usługiwania,

b) jest naj Istotniejsze dla usługiwania, Jest celem KOŚCiOła,

c) przenosi w sferę duchową i moralną społeczności ozywczy wpływ chrześ-
cijaństwa

Sfera fizyczna

Cel 9. Wyjaśnienie, dlaczego duszpasterze lub kaznodzieje pounnnt także
troszczyć sie o swoją leondvcje fizyczna

Paweł, w swym 1Liście do Tymoteusza (4,8), pisze. "Bo ĆWIczenie ciele-
sne me ua WIele SIę przyda, poboznosć zaś przydatna jest do toszystletego,
majqc zapeumtentc życia obecnego i tego, które ma uadejsć" Pisma w spo-
sób jasny nauczają, IZ Ciało nie jest ważniejsze od ducha. jednakże Biblia
w sposób równie jasny uczy, IŻ ciało jest świątynią, w której zamieszkuje
Duch ŚWięty (l Kor 3,16) Jest więc oczywiste, ze każdy z nas powinien
troszczyć Się o swoją kondycję fizyczną. Zachowanie odpowiednie] kondy-
cji fizycznej, zdrowych nawyków, uprawianie ćwiczeń fizycznych jest ko-
nieczne w życiu kazdego chrześcijanina. Dbając o swoje ciało, dbasz
jednocześnie o świątynię Boga. Jeśli zaniedbujesz lub niszczysz swoje ciało,
fizyczne prawa zycia kazą ci za to w pełni zapłacić. Tak tutaj, Jak i w Innych
sprawach, potrzebne Jest zachowanie równowagi Nie możesz zmuszać więc
swego ciała do nadmiernego wysiłku, jak rówruez pozwalać na to, by twoje
mięśnie wiotczały z powodu braku ćwiczeń i aktywności. Przekonasz Się,
że jeśli będziesz utrzymywał swoje ciało w dobrej kondycn, będziesz czuł
Się lepiej, twój umysł będzie jaśniejszy, a twoja postawa wobec życia I wo-
bec usługiwania będzie "wzbogacać Się"
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17 Własnymi słowami opisz, dlaczego konieczny jest nam rozwój fizyczny
i ćwiczenia cielesne. Odpowiedź napisz w swym notatniku.

Każda z opisanych powyżej dziedzin rozwoju jest ważna dla zachowa-
nia odpowiedniej równowagi zarówno w zyciu, jak i pracy duszpasterskiej
Jednakże nie powinieneś kierować przesadne) uwagi na sam rozwój; powi-
nien on odbywać się w sposób naturalny. Dziecko moze wykopać ziarno,
by zobaczyć, czy kiełkuje. Farmer jednak sieje ziarna i zabiega, by się roz-
winęły; w końcu zbiera plony

pytania kontrolne

1 Potrzeba modlitwy indywidualnej w zyciu osoby, która wykonuje obo-
wiązki duszpasterskie wynika z konieczności:
a) utrzymania społeczności z Bogiem.
b) przygotowania kazań i nauk w trakcie modlitwy
c) tworzenie dobrego wzoru odpowiedzialności za pracę.

2 Przykład czytania Biblii i oddarue się modlitwom indywidualnym (w zy-
CIU osoby wykonującej obowiązki duszpasterskie) jest najtrafniej porówna-
ny do
a) społeczności z innymi ludźmi o podobnej wierze
b) pokrzepienia ducha.
c) codziennego przyjmowania pokarmu

3 Jeśli ktoś wypełnia swój umysł Słowem Bożym I niezmiennie prowadzi
pobozny tryb życia, będzie wykazywał
a) bystrość umysłu, umiejętność szybkiego udzielenia odpowiedzi, a także

doskonałe opanowanie spraw duchowych
b) łagodność, zdrową postawę, będzie miał prawe myśli i będzie prawy

w swym postępowaruu, co będzie miało ozywczy wpływ na innych.
c) coraz większe wyobcowanie ze społeczności, w której żyje

4 Jeśli ktoś czyta Biblię po to, by uzyskać ogólny obraz, to jakiej metody
wtedy używa?
J) Analitycznej?
b) Syntetycznej?
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5 Metoda uwaznego czytania Bibln, a więc ta, która pomaga w dokonywa-
niu analizy i w lepszym rozurrueniu szczegółów, to metoda:
a) Syntetyczna
b) Analityczna

6 Pisma uczą nas, ze Jezus "rósł t nabierał mocy, napełniając się mądrością,
a łaska Boża spoczywała na Nim" (Łk 2,40). Piotr mówi, iż Chrystus "zosta-
wił nam wzór" po to, abyśmy "szli za nim Jego śladami" OP 2,21) Z tych
wersetów wnioskujemy, ze wolą Bożą jest, abyśmy
a) przyjęli zbawienie, jako ostateczne doświadczenie l nie dązyli do dalsze-

go rozwoju, gdyz Jezus uczynił już wszystko.
b) rozwijah SIę w sensie intelektualnym, fizycznym, duchowym i społecz-

nym
c) oczekiwali, iz życie duchowe raz rozpoczęte będzie się samorzutnie roz-

wijało

7 Jednym z powodów, dla których Piotr wzywa chrześcijan, by wzrastali
w łasce I poznaniu Pana, Jest nasza naturalna skłonność do
a) odczuwania, iż dostępując zbawierua, otrzymaliśmy już wszystko.
b) zadowolenia się doświadczeruern zbawienia l świadomością, iz jest się

chrześcijaninem.
c) zaniedbywania SIę w wysiłkach powodujących wzrost i rozwój naszej

osobowości.

8 Ten, kto wykonuje obowiązki duszpasterskie, powinien wzrastać w po-
znaniu Słowa, poruewaz:
a) bogactwo, jakle Ono zawiera jest niewyczerpalne, każda lektura przyno-

SI bowiem coś nowego, coraz głębsze prawdy
b) jest nakazem Pana i pogłębia nasze poznanie' im dłużej Je studiujemy,

tym staje się Ono dla nas blizsze
c) zarówno a), jak I b)

9 W kategoriach rozwoju duchowego faktem jest, iż Jeśli ktoś nie ćwiczy się
i nie rozwija w swym usługiwaniu, to:
a) może być Oleefektywny w spełnianiu nakazu Chrystusa.
b) zmarnuje Boze powołanie.
c) może w końcu, w późniejszych latach, stać się nieefektywnym.

10 Rozwój w sferze społecznej ma podstawowe znaczenie, ponieważ:
a) zostaliśmy wezwaru, by ratować świat za pomocą działalności społecznej.
b) chrześcnarue zostali powołani do tego, by pracować wśród ludzi, którzy

tworzą społeczeństwo l dawać im ŚWIadectwo.



58 Głoszenie i nauczanie

c) gdy jesteśmy zaangażowani społecznie, stajemy się popularni wśród spo-
łeczności, w której żyjemy.

Odpowiedzi na pytania nauczające

9 b) daje ci ogólne pojęcie i ogólny zarys całości.

1 a Prawda. c Prawda.
b Nieprawda d Prawda.

10 a Nieprawda.
b Prawda.
c Prawda

2 a Modlitwa ma zasadnicze znaczenie, gdyz przygotowuje nas I wzmac-
nia wobec problemów, które musimy pokonać. Wymaga też od nas
wysiłku fizycznego. Przykład jezusa stanowi wzór dla nas wszyst-
kich. jeśli mamy naprawdę przyjąć na siebie ciężar zgubionego świa-
ta, musimy to uczynić na naszych kolanach.

b Większość z nas, podobnie jak uczniowie, nie od razu rozumie pilną
potrzebę orędowania przez modlitwę. Niewielu modli się w istocie
tak jak powinno. Parniętaj. uczniowie nie powiedzieli jezusowi: "Na-
ucz nas, jak się modlić", lecz "Naucz nas modlić się"

c Duch ludzki szybko lubi wypowiadać: "Tak, będę się modlił" Kiedy
jednak przychodzi czas modlitwy, musimy podporządkować ciało
i czynić wysiłki, aby być skoncentrowanym

11 Twoja odpowiedź jest zapewne bardziej szczegółowa niż ta, której udzie-
liłeś na pytanie 8. Zapewne wskazałeś na fakt, IZ jezus wysłał uczniów
na drugi brzeg. Odprawił tłum i poszedł sam na górę, aby się modlić.
W tym czasie uczniowie napotkali na gwałtowne fale l przeciwny wiatr.
Wczesnym rankiem ujrzeli Go kroczącego po wodzie i w pierwszej
chwili przestraszyli się, ale potem jezus przemówił do nich. Piotr, wi-
dząc ze to jezus, próbował pójść do Niego, lecz ogromne fale sprawiły,
iż stracił Go z oczu. Wtedy zląkł się i zaczął tonąć. jezus uratowawszy
go, zganił za brak silnej wiary.

3 b) wyznanie miłości I wyrażenie wdzięczności a także nadziel, IŻ Bóg
odnowi twego ducha i wypełni cię Swoją łaską i dobrocią
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12 Jest to metoda studiowarna Bibhi, za pomocą której rozważamy każdą
część, by pojąć jej znaczerue Dzięki uważnemu i dogłębnemu studio-
waniu każdej części, lepiej rozumiemy znaczenie zagadnień przedsta-
wionych w Piśmie ŚWIętym.

4 Mam szczerą nadzieję, IŻ mogłeś zakreślić wiele pozycji pod nagłów-
kiem "codziennie". Jeśli nie, zacznij dążyć do poprawy w tych ważnych
dziedzinach życia duchowego.

13 Twoja odpowiedź. Ja zanotowałem, iż żaden z nas nigdy nie dochodzi
do takiego miejsca, z którego me można by już iść jeszcze dalej. Zosta-
liśmy wezwani, by stale wzrastać w Słowie. Tylko wtedy, gdy rozwija-
my się duchowo, upodabniamy się do obrazu Chrystusa.

5 Modlitwy indywidualne słuzą rozwijaniu podstawowych więzi ducho-
wych między Panem a tym, kto wykonuje obowiązki usługującego.
W miarę, jak umacnia się ten związek, coraz głębsze staje się poznanie
Pana i coraz bardziej rozwija się umiejętność służenia ludziom. Nie można
prowadzić innych przez coraz głębsze doświadczenia, jeśli samemu się
ich nie przeżyło Modląc się l oddając cześć Bogu, powierzasz Mu swoje
troski I zostajesz wypełniony Jego łaską. Studiując Biblię zostajesz oświe-
cony wolą Bożą, jak również oczyszczony i przygotowany do usługi-
wania.

14 Odpowiedzi prawidłowe: a), c) i d).

6 Wszystkie zdania są prawdziwe.

15 Naszym największym pragnieniem jest poznanie Jezusa, upodabnianie
się do Niego. Czyrumy to mając z Nim społeczność w modlitwie i całko-
wicie oddając Mu zycie.

7 Metoda syntetyczna polega na poznawaniu ogólnego obrazu i związ-
ków, Jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi fragmentami Biblii.
Ta metoda potwierdza spójność poszczególnych fragmentów Biblii i ich
powiązanie z całym objawieniem.

16 Powinniśmy zakreślić zdania a) i c).

8 Twoja odpowiedź. Apostołowie zmagają się na morzu w czasie sztor-
mu. Kiedy Jezus pojawia się na wodzie, Piotr próbuje iść do Niego.

17 Twoja odpowiedź. Ponieważ twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego,
musisz odpowiednio troszczyć się o nie. Twoje ciało najlepiej funkcjo-
nuje, gdy dobrze się odżywiasz, gdy dostatecznie odpoczywasz i gdy
regularnie ćwiczysz je. To, jak się fizycznie czujesz, ma duży wpływ na
twoją psychikę I postawę duchową.


