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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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Ty isłużba

"Odczuwałem wstyd I gorycz klęski. Zrobiłem wszystko, co było w mo-
JeJ mocy, ale nikt nie był poruszony malm kazaniem. Gdy wierzący zaczęli
się modlić, klęknąłem w rogu i nie mogłem powstrzymać łez: kazanie ...
sposób wygłoszenia kazania zakończyły Się całkowitym ruepowodzeruem.
co gorsza, nikt nie wystąpił, by się nawrócić I Czyzby Bóg popełnił jakiś
błąd? Nie, to ja popełniłem błąd Rzecz w tym, ze Bóg mnie nie powołał. .
Nie zostałem powalany do głoszenia kazań. Nie powinienem [uz nigdy
głosić Słowa ...

Igdy tak pogrążałem się w rozpaczy, poczułem, że czyjaś ręka dotknęła
mego ramienia. "Bracie, czy pomożesz nam modlić się z tymi, którzy wyszli
do przodu?" Nie mogłem uwierzyć własnym oczom! Jedenastu ludzi wystą-
piło, by się modlić o zbawienie.

Autor tych słów stał się później dobrym pastorem i wspaniałym kazno-
dzieją. Słowa te napisał, gdy rozpoczynał swoją działalność kaznodziejską.
Jego doświadczenie wskazuje, ze ten, kto kocha ludzi, może głOSIĆewan-
gelię i pozyskiwać ich dla Pana.

Nalezysz do Wielkiej wspólnoty wierzących, którzy odpowiedzieli na
wezwanie Pana. Głoszenie i nauczanie słowa to metody, dzięki którym
możesz nieść zbawierue zgubionym i budować wierzących Kurs ten pomo-
ze ci nabyć umiejętności potrzebne, by skutecznie i pewnie przygotować
się do nauczania oraz głoszenia.

Ta lekcja pomoże ci zrozumieć, czego Pan oczekuje od ciebie, jakim
kwalifikacjom powinna odpowiadać osoba głosząca Słowo oraz do czego
Bóg Clę powołał.



plan lekcji
Koncepcja słuzby
Kwalifikacje potrzebne do wykonywarna służby
Dwie szczególne słuzby

cele lekcji
Gdy ukończysz tę lekcję powirueneś umleć:

• Opisać cechy nowotestamentowe) słuzby.

• Określić, Jak powinna wyglądać działalność usługującego Słowem Bozym.

• Rozwijać w swym zyciu cechy, które mają charakteryzować sługę Słowa
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czynności lekcyjne

1. Przeczytaj dokładnie wstęp do podręcznika Znajdziesz w rum przykłady
róznego rodzaju pytań i dowiesz się, jak należy na rue odpowiadać.

2. Zapoznaj się z planem I celami lekcji Pomoze ci to w trakcie nauki skon-
centrować się na najrstotniejszych sprawach

3. Zapoznaj się z kluczowymi słowami Jeśli nie będziesz rozumiał znacze-
nia któregoś z nich, skorzystaj ze slownika na końcu podręcznika.

4 Przeczytaj lekcję I odpowiedz na zawarte w niej pytania Odpowiedzi
zapisuj w tym podręczniku, w wydzielonych do tego miejscach Dłuższe
odpowiedzi zapisuj w notatniku. NIe zaglądaj do wykazu właściwych
odpowiedzi, zanim nie odpowiesz sam W ten sposób więcej się na-
uczysz.

5 Wykonaj zamieszczony sprawdzian na końcu lekcji. Uważnie sprawdź
swoje odpowiedzi porównując je z podanymi na końcu podręcznika
Przestudiuj raz jeszcze te z ruch, na które odpowiedziałeś nieprawi-
dłowo.

słowa kluczowe
Zrozumienie znaczenia kluczowych słów. które znajdują się na począt-

ku każdej lekcji, pomoże CI w nauce Kluczowe słowa do każdej lekcji
zostały umieszczone w porządku alfabetycznym i objaśnione w słowniku
na końcu podręcznika Jeśli masz wątpliwości, co oznacza jakieś słowo,
sprawdź jego znaczenie w słowniku, zanim przystąpisz do czytania lekcji.

autorytarny
doktryna
Imperatywny
instruktywny
interakcja
kulturowy
moralność
nadbudowa

niekonsekwencja

niemoralność
reputacja
tradycja
uczenie
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Treść lekcji
KONCEPCJA SŁUŻBY

Cel 1. Zapoznanie się z koncepcją. służby przedstawioną. UJ listach pasters-
kich.

Wzór biblijny

Czym jest usługa? Jak mam się uczyć skutecznego jej pełnienia? Co mam
czynić? Jakim człowiekrem mam być? Jak głosie? Jak nauczać?

Tego rodzaju pytania mogły zaprzątać umysł Tymoteusza, gdy po raz
pierwszy zrozumiał, ze powinien Się włączyć do usługi. Podobne pytania
musiał też zadawać sobie inny nowotestamentowy sługa - Tytus. Twoje
zainteresowanie tym kursem świadczy o tym, że jesteś zaangażowany lub
zamierzasz zaangażować się w wykonywanie jakiejś służby w kościele. Być
może i ty zadawałeś sobie wspomniane pytania. Jeśli tak, w odpowiedzi na
nie pomoze ci Pismo ŚWIęte. Listy pasterskie (l i 2 Tm i Tt) zostały napisane
przez Apostoła Pawła. Są one skierowane szczególnie do tych, którzy gło-
szą Słowo i nauczają. Powinieneś Je przeczytać bardzo uważnie. Będziesz
powracał do nich w przyszłości, służąc Panu, prawdopodobnie głosząc ka-
zania i nauczając. Listy te me zawierają wszystkiego, co Nowy Testament
mówi na temat kaznodziejstwa I nauczania. zawierają jednak podstawowe
prawdy na ten temat

1Trzy listy pasterskie to:

2 Przeczytaj dokładnie listy pasterskie celem zapoznania się z pouczeniami
danymi zaangażowanym w służbę. Zaznacz następnie (w wykropkowanym
miejscu), czy spełniłeś to zadanie . .

3 Zakreśl litery przed stwierdzeniami, które są PRAWDZIWE.
a Listy pasterskie zostały napisane przez Apostoła Pawła do dwóch mło-

dych mężczyzn zaangażowanych w służbę w kościołach. Listy te zawie-
rają wiele cennych pouczeń dla tych, którzy dązą do służby w kościele.

b Listy pasterskie, podając wymogi, jakie stawiane są usługującym Słowem
Bozym i opisując sposób ICh prowadzenia SIę, mają zniechęcać osoby
ŚWIeckie do angażowania się w służbę
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c Apostoł Paweł nie wymienia wszystkich wymogów, jakie wimen spełmć
sługa, ale rada, której udziela w listach pasterskich, obejmuje podstawo-
we prawdy biblijnej nauki na temat chrześcijańskiego przywództwa.

Paweł uwazał służbę za przywilej Pamiętał i załował tych dni, gdy prze-
śladował Kościół i przeciwstawiał się Panu jezusowi (lTm 1,12-14). Gdy
wyrruerua listę tego, z czego jest dumny, swoje własne osiągnięcia uznaje za
śmieci, które są bezwartościowe. On bowiem wszystko uznaje niczym wo-
bec sprawy poznanIa Chrystusa (FIP 3,8-11) Nawet doznawane cierpienia
i prześladowania dla ewangelii powodują jedynie skupienie, Jakim jest udział
w cierpieniach Chrystusa. Ponadto uważa swoją słabość fizyczną za sposob-
ność do uznania mocy Chrystusa Wyraża to w następujący sposób' "Dlate-
go mam upodobanie w słabościach, zrueuiagacb, w potrzebach, u' przes-
ladouianiacb, w uctseacb dla Chrystusa: albounem kiedy jestem słaby,
wtedy jestem mocny" (2Kor 12,10).W swych listach pasterskich skierowa-
nych do dwu młodych ludzi, swoich synów w wierze, Paweł pisał o przy-
wództwie w Kościele.

W następnej części lekcji dowiemy się, co powiedział Paweł Tymote-
uszowi i Tytusowi na temat tego, jakim czlowrekiern musi być ten, kto pełni
sluzbę ewangelii i na temat rodzaju pracy, do której został powołany.

4 Zakreśl litery przed zdaniami, które opisują koncepcję służby głoszenia
Słowa I nauczania przedstawioną przez Apostoła Pawła w listach paster-
skich. Apostoł Paweł widział tę słuzbę Jako
a) taką samą pracę, Jak każdą mną,
b) świętą wiarę,
c) przywilej,
d) sposobność do uzyskania pozycji i szacunku,
e) udział w cierpieniach Chrystusa, a nawet męczeństwo,
f) środek do uzyskania wysokich korZYŚCIfinansowych

Ogólne iszczególne rodzaje służb

Służba li' znaczetnic ogólnym

Cel 2. Zapoznanie się z koncepcja słuźbv li' znaczeniu ogólnym, to znaczy
jate jq traktował wczesny KOŚCIÓł.

Czym jest słuzba? Zadaliśmy to pytanie na wstępie tej lekcji Za odpo-
wiedź niech nam posłużą cytaty z Pisma Świętego. Wielu jest wezwanych,
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by sluzyć Kościołowi, lecz nie wszyscy Z nich są wezwani do kaznodziej-
stwa i nauczania. Czytamy o tym w l Trn 3,8-13. Pornocnicy (czasem nazy-
wani diakonami) nie pełnią takich służb, jakie są opisane w wersetach 1-7
Inną z kolei listę tych, którzy pelnią różne rodzaje słuzby, można znaleźć
w lKor 12,28 i w Ef 4,11-12. "JOn ustauounł jednych apostołami, drugich
prorokami, iunvcb ewangelistami, a uutvcb pasterzami i nauczycielami,
aby przygotować sunetvcb do dzieła posługiuianta, do budowania ciała Chry-
stusowego" Przykłady róznorodnych służb przedstawione są tez w KSIędze
Dziejów Apostolskich

W początkach swej działalności Kościół stanął przed problemem roz-
dzielema zapomóg dla wdów Wybrano siedmiu diakonów, którym Aposto-
łowie zlecili to zadanie po to, by sami mogli oddać się wyłącznie modlitwie
I słuzbie Słowa (Dz 6,1-4) Na przykład, Dorkas wspomagała wdowy w JoP-
pie, robiąc dla nich suknie i płaszcze (Dz 9, 36-41). Józef, który otrzymał
imię Barnaba, stanowił zachętę dla innych (Dz 4,36), bowiem wprowadził
w służbę Pawła a potem zaprowadził go do Apostołów i gminy w jerozoli-
mie (Dz 9, 26-27) Później udał Się do Tarsu, by odszukać Pawła I przypro-
wadził go do Antiochu, gdzie wraz z nim pracował w tamtejszym kościele
(Dz 11, 25-26) Barnaba był rówruez nauczycielem i prorokrem (Dz 13, 1),
a później został wraz z Pawłem wysłany przez kościół do pracy misyjnej
(Dz 13, 2). Praca chrześcijańska Jest służbą, a chrześcijanie nowotestamen-
tOWI znajdowali wiele sposobów, by słuzyć Panu. Jest również prawdą, ze
ruektórzy z nich zostali powołani do wykonania szczególnych słuzb



20 Głoszenie i nauczanie

5 Zakreśl literę przed zdaniem, które prawidłowo określa służbę w znacze-
niu ogólnym, zgodnie z pojęciem wczesnego Kościoła, w początkach jego
działalności.
a) Znaczenie, wartość i status osoby pełniącej służbę, były uwarunkowane

pozycją, jaką ta osoba zajmowała w hierarchii Kościoła.
b) Pojęcie służba oznaczało niewielką grupę ludzi, którzy kierowali życiem

duchowym kościoła poprzez głoszerue i nauczanie Słowa Bożego.
c) Słuzba była rozumiana jako służenie Panu tu na ziemi dla Jego ducho-

wego CIała, to jest Kościoła

Służba UJ znaczeniu szczególnym

Cel 3. Zapoznanie SIę z celem urvleouvuiania szczególnych służb w ciele
Chrystusa.

Pośród wielu sług kościoła Pan powołał i tych, którzy mają do spełnie-
nia szczególne zadanie. Paweł wyjaśnia to na przykładzie ciała ludzkiego.

Chrystus jest głową swego ciała, Kościoła (Ef 1,22-23). Każdy wierzący
jest częścią Jego ciała i wykonuje jakąś słuzbę (l Kor 12,4-6 ) Mimo IŻ

wszyscy wierni są wezwani do służenia w znaczeniu ogólnym, o czym już
była mowa, to niektórym dane jest wykonywać szczególne zadanie, szcze-
gólną słuzbę dla kościoła: "JOn ustanowił jeduvcb apostołami, drugich pro-
rokami, innych ewangelistami, a Innych pasterzami I nauczvctelami"
(Ef 4,11). Głoszenie i nauczanie Słowa to dwie szczególne słuzby dane
Kościołowi celem przysposobienia wszystkich WIernych do służby Bozej
i doprowadzenia całego kościoła do jedności i pełni (Ef 4,12-13). I to zagad-
nienie jest przedmiotem rozważań tego kursu.

6 Zakreśl literę przed zdaniem określającym cel, jaki ma spełnić wykonywa-
nie szczególnych słuzb w kościele Celem tym jest:
a) wyniesienie najbardziej utalentowanych ludzi na pozycje kierowrucze,
b) rozwój systemu administracyjnego, by Kościół mógł prowadzić działal-

ność w sposób efektywny i praktyczny,

c) powodowanie rozwoju duchowego i jedności wewnątrz Kościoła oraz
ewangelizowanie świata.
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KWALIFIKACJE POTRZEBNE DO WYKONYWANIA SŁUŻBY

Cel 4. Zapoznanie się z biblijnymi urvmogamt stawianymi usługujq.cym.

Przeczytaj w skupieniu cytaty Pisma Świętego wymienione poniżej
w lekcji. Zastanów się nad kazdym cytatem. Duch Święty pomoze ci zrozu-
mieć, co on znaczy i Jakie ma on dla ciebie znaczenie.

Niektóre z przymiotów nowotestamentowych przywódców podane zo-
stały w Hm 3,1-7. Wersety te mówią, jakim powinieneś być człowiekiem,
aby wykonywać służbę w Kościele Przeczytaj uwaznie ten fragment, zanim
przejdziesz do kolejnego. Zwróć uwagę na to, ze Paweł zaczyna od po-
chwały tych, którzy pragną służyć Panu, Pragnienie służenia jest jednym
z dowodów Bożego powołania. Jednakże pragnienie, a nawet samo powo-
łanie, to nie wszystko Bóg oczekuje od ciebie, byś spełnił Jego podstawo-
we wymagania

Najpierw musisz być takim, jakim On chce, a potem możesz robić to, co
On chce Powinieneś zatem zajrzeć w głąb swojego serca. Każdy kto chce
pełnić służbę, musi zadać sobie pytanie, dlaczego chce to czynić Dlaczego
chcesz mówić kazania, służyć? Sam odpowiedz sobie na te pytania, wobec
własnego sumienia i wobec Boga.

7 Przeczytaj raz jeszcze 1Tm 3,1-7, a potem uważnie oceń kazdy z powo-
dów, jakie podają ludzie pragnący służyć. Następnie zakreśl literę stojącą
przed zdaniem, w którym - według ciebre - wyrmenlony powód odpowiada
wymaganiom stawianym przez Pismo Święte.
a) Grzegorz jest od niedawna chrześcijaninem, posiada wiele wrodzonych

uzdolnień Widzi SIebie zawsze "na czele". Wydaje mu się, że ktoś, kto
pełru publiczną służbę, jest ważniejszy dla Boga niż ten, kto tego Ole
robi. Decyduje się więc zaangażować do słuzby.

b) Alfred jest chrześcijaninem od trzech lat. Uczęszcza regularnie do koś-
cioła, często studiuje Biblię i regularnie dzieli się ewangelią z tymi, któ-
rzy nie znają Pana. Czuje, że Pan oczekuje od niego, abyaktywmej
włączył się w słuzbę kościoła. Intensywnie studiuje Biblrę i modli się do
Pana, by dał mu możność wykonywania służby Powiedział starszym
kościoła, że gdy tylko zostanie poproszony, gotów Jest zawsze I wszę-
dzie wykonywać słuzbę

LIstę przymiotów, jakimi mają charakteryzować SIę usługujący, Paweł
rozpoczyna od stwierdzenia, że powinm być oni nienaganni. Nie oznacza
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to, ze wymaga od nich doskonałości. Oznacza to, że powinni dawać dobre
świadectwo, tak żeby nie można im było zarzucić niemoralnego prowadze-
nia się lub fałszywego doktrynerstwa Ktoś, kto pełni służbę, musi być zna-
ny ze swej uczciwości i czystości oraz prawości. Są to istotne cechy dobrego
chrześcijanina. Ten wymóg zostaje powtórzony dwa razy Tt l, 6-7. Przeczy-
taj ten fragment w Biblii.

W swym Pierwszym liście do Tymoteusza Paweł stawia konkretne wy-
magania dotyczące życia osoby usługującej w Kościele. Aby je spełnić, męz-
czyzna ma być mężem jednej żony i dobrze prowadzić rodzinę. Człowiek,
który pełni chrześcijańską służbę, powinien być zawsze w zyciu rodzinnym
przykładem chrześcijańskiej moralności Powinien więc zarządzać swoją ro-
dziną z taką miłością i praWOŚCIą, by Jej szacunek dla niego przeniósł Się
takze na jego przywództwo w kościele Apostoł Paweł wskazuje na podo-
bieństwo między zyciem kościoła. a życie m rodziny Człowiek, który nie
Jest zdolny opiekować się swoją rodziną, nie jest tez zdolny pracować dla
Kościoła Pan Jezus wyraził tę myśl słowarru: "Nad tym, co małe, bvłes uner-
ny, WIele cipounerze" (Mt 25,21).

Chrześcijański sługa musi być zatem człowiekiem prawym. dobrze uło-
zonym I opanowanym Nie powinno być nic grubiańskiego lub rueprzy-
zwouego w jego mowie i prowadzeniu Się, tak Jego sposób bYCIa, Jak
I wygląd powinny dobrze prezentować ewangelię, którą glosi

8 Zakreśl literę przed kazdym prawidłowym zakończeruem poruzszego zda-
nia Chrześcijański przywódca powinien
a) być przykładem doskonałości,
b) cieszyć się dobrą reputacją zarówno wśród chrześcijan, jak I niechrześ-

cijan,
c) być przykładem uczciwości I czystości, a także przykładnie kierować

swoją rodziną,
d) prezentować się jako człowiek dobrze wychowany; w sposobre ubiera-

nia się i prowadzenia być dobrym reprezentantem ewangelii

Co SIę zaś tyczy samej usługi, Paweł w swym liście do Tymoteusza
mówi o trzech rzeczach. Po pierwsze usługujący powinien być chętnie
przyjmowanym gościem. W czasach Tymoteusza zalecenie to miało istotne
znaczenie dla szerzenia ewangelu, poruewaz ci, którzy ją głosili, w swych
podróżach potrzebowali miejsc, w których by mogli Się zatrzymać. Przyczy-
niało się również do wzmacniania znaczenia tak waznego I powszechnego
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wśród narodów Wschodu zwyczaju gościnności. Otwarcie swego domu dla
innych, by w nim odpoczęli, zjedli posiłek, a nawet przenocowali - to były
znamiona gościnności.

Po drugie: Paweł powiada, że ten, kto usługuje, musi umieć nauczać,
jako że głównym jego zadaniem jest nauczanie innych rozurnierua Pisma
Świętego; powinien więc posiadać zdolności do nauczania.

Po trzecie: Paweł odradza nowo nawróconym podejmowanie natych-
miast służby Słowem Nowo nawrócony jest bowiem jak dopiero co zasiane
ziarno. Potrzeba czasu, by móc potwierdzać swoje cechy przywódcze, ja-
kich ruewątphwie wymaga kaznodziejstwo i nauczarue, NIe można wyko-
nywać skutecznie usługiwania Słowem, nie będąc najpierw uczniem. Oczy-
wiście, nie oznacza to, że nowo nawrócony rue może włączyć się w działal-
ność Kościoła, w znaczemu ogólnym, o czym juz wspominalIśmy.

9 Które z podanych poruze] przyrruotów usługujących są zgodne z Pismem
Świętym? Kaznodzieje i nauczyciele powinru
a) być gościnni,
b) rozwijać w sobie umiejętność uczerua innych,
c) mieć silną wolę,
d) posiadać wyzsze wykształcerue,
e) być dojrzałynu duchowo,
f) sprawować dyktatorską kontrolę.

CI, którzy służą Słowem, nie mogą ulegać rrułości do pieniędzy. Nic nie
jest tak haniebne, jak rozpoczynanie służby celem uzyskania korzyści mate-
rialnych. Bóg zamierza zaspokoić twe potrzeby, a ty musisz patrzeć na Nie-
go, by mógł tego dokonać Potępienie przychodzi szybko na tego, kto pełniąc
usługę, wykazuje pazerność na dobra materialne. Kaznodzieje i nauczyciele
powinni być cierphwr, nie mogą przebierać miary w piciu wina ani być
awanturnikami. Pijańsrwu, awanturnictwu I kłóthwości powinni przeciwsta-
wić uprzejmość, szlachetność, umiłowanie pokoju. Jest rzeczą wazną, by
pełniący słuzbę chrześcuarun Cieszył się poważaniem wśród tych, którzy nie
nalezą do społeczności kościoła Ucząc innych, jakimi mają być, trzeba sa-
memu być przykładem. Jeśli chrześcijański sługa postępuje w swym ŻyClU
w sposób rueuczciwy, jeśli jest mewremy lub ruekonsekwentny, traci wpływ
na tych, których prowadzi do Boga Inie ma znaczenia, jak nabożne, szcze-
re i poprawne Jest nabożeństwo, modlitwa lub kazanie - jeśli zyjemy
w zepsuciu, nasze wysiłki będą daremne
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10 Wybierz właściwe zakończenie następującego zdania. Takie cechy cha-
rakterystyczne usługującego Słowem, jak życzliwość, prawość, wyrozumia-
łość, powinny przejawiać się przede wszystkim w stosunku do
a) ludzi uczęszczających do kościoła,
b) ludzi, którzy nie są chrześcijanami,
c) wszystkich ludzi: członków wspólnoty chrześcijańskie], niechrześcijan

i członków rodziny.

Wymogi stawiane przez Boga pełniącym służbę mogą wydać się suro-
we, a nawet trudne. To samo Pismo Święte, które honoruje osobę powoła-
ną do wykonywania świętej służby, jednocześnie wymaga od niej zachowania
wysokich norm moralnych. Chrześcijański sługa musi być zawsze świado-
my, że kieruje innymi dzięki temu, jakim jest, a nie tylko przez to, co mówi.
Odpowiedzialność jest ogromna, ponieważ ogromny jest przywilej. Jezus
powiedział: "Komu wiele dano, od tego wiele bedzte S1ę zadać" CŁk 12,48).

11 Inna lista przymiotów, Jakimi powinni odznaczać się usługujący, podana
jest w Tt 1,6-9. Przeczytaj tę listę i porównaj z listą podaną w lTm 3,1-7.
Następnie wykonaj ponizsze ćwiczenie.

a Wymień pięć przymiotów osób usługujących, które podane są w tych
fragmentach.

b Dwa przymioty wymienione w obu fragmentach są podobne. Jakie?

c Jedno z napomnień w Liście do Tytusa odnosi się szczególnie do kazno-
dziejstwa i nauczania, a nie jest wymienione w Liście do Tymoteusza
Jakie?

d Co mówi się w Liście do Tytusa na temat dzieci przywódców kościoła,
a czego nie ma w LIście do Tymoteusza?
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e Wymień z Listu do Tytusa pozostałe przymioty, jakimi powInIen się
odznaczać służący Słowem, a które me zostały podane W 1 Liście do
Tymoteusza.

12 Z podane) porużej listy przyrruotów i kwalifikacji, jakimi powinni odzna-
czać się usługujący Słowem, wybierz te, które pochodzą z Pisma Świętego
(w miejsce kropek wstaw l) i te, o których Pismo nie wspomina (w miejsce
kropek wstaw 2).

· a Powinru być nienaganni.

· b Powinni mieć jedną zonę

· c Powinni posiadać zgodę władz kościelnych.

· d Powinni być gościnni.

· e Powinni spełniać edukacyjno-szkolne wymagania władz kościelnych

· f Powinni być łagodni, zdyscyplmowani i mieć spokojne usposobienie.

· g Powinni umieć kierować swoją rodziną, sprawując właściwe przy-
wództwo duchowe w swym domu

Kwalifikacje ogólne

Studietoanie

Cel 5. Zrozumienie leoiuecznosci studiowania Biblii przez pełniqcycb służbe

Cel 6. Zapoznanie SIf! z rolq. Ducha Świf!tego UJ procesie studtouiania Biblit.

Wszyscy odpowiedzialni za wykonywanie służby Pańskiej powinni stu-
diować Biblię Jeśli wygłaszasz kazarue lub nauczasz, musisz być dobrze
obeznany z fundamentem, którym jest Pismo. Każdy powołany do usługi-
wania Słowem jest również zobligowany do studiowania go, poniewaz
o rum naucza. jeśli uczysz czytać, musisz sam umieć czytać. Co byś pomyś-
lał o nauczycielu muzyki, który się nie zna na muzyce? Czyż nie pomyślał-
byś tego samego o nauczycielu Biblii, który nie zna Bibhi? Studiowanie to
cena, jaką musisz płacić za wiedzę, którą zdobywasz. A jeśli chcesz skutecz-
nie głOSIĆewangelię lub nauczać Słowa - cenę tę musisz zapłacić. Zasta-
nówmy Się teraz nad kilkoma wskazówkami dotyczącymi studiowarna Bibhi
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Musisz rozwijać w sobie nawyk codziennego studiowania i systema-
tycznie go pielęgnować. W czasie studiowania należy koncentrować się na
Słowie i unikać wszystkiego, co może nas rozpraszać. Studiując Biblię nale-
ży używać notatnika i inne pomoce.

Dobrze mieć ustalony stały czas na studiowanie oraz stałe miejsce. To
miejsce powinno być zawsze dostępne dla ciebie w godzinach, które prze-
znaczyłeś na studiowanie.

13 Przeczytaj 1P 3,15 i porównaj go z 2Tm 2,15. Na podstawie tych cytatów
wyjaśnij, jakie ma znaczenie studiowanie Biblii dla wszystkich chrześcijan,
a zwłaszcza pełniących służbę. Odpowiedź napisz w swym notatniku.

14 Przeczytaj poniższe zdania, które wyjaśniają, jakie znaczenie dla studio-
wania BIblii ma wyznaczenie sobie stałych godzin i stałego miejsca.
a Pomyśl o swojej sytuacji i zaznacz w odpowiednim miejscu, czy jest ona

zadowalająca (Z), czy też wymaga polepszenia (N).

Z N
Wytwarza we mnie właściwe nastawienie do studiowania

Ułatwia mi podejście do studiowania w sposób zdyscyplinowany.

Mam dostęp do wszystkich niezbędnych mi materiałów po-
mocniczych.

Mam spokój potrzebny do skoncentrowania się na studium.

Uzmysławia innym, że w określonych godzinach będę zajęty.

Pomaga mi w ustaleniu planów dotyczących studiowania Biblir.

Miejsce, które sobie wybrałem, ma odpowiednie oświetlenie
i umeblowanie potrzebne do efektywnej pracy.

b Napisz w swym notatniku, co mógłbyś zrobić, by ulepszyć miejsce, któ-
re wybrałeś do studiowania i jak możesz zaplanować czas celem zapew-
nienia sobie stałych godzin na studiowanie.

Parnięta], że studiowanie Pisma jest czymś więcej niż studiowanie zwy-
kłych książek. Twoim głównym celem jest zrozumienie, co mówi Biblia
I Jakie to ma znaczenie. Głównym źródłem pomocy dla ciebie jest Duch
Święty Jezus powledział- "Leczgdy przyjdzie On, Duch Prawdy, uprowadzi
was we wszelkąprawdę" (] 16,13)
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Pisma są objawieniem Bożej prawdy Dlatego też, studiując Biblię, mu-
simy zdać się na pomoc Ducha Świętego, który ma nas doprowadzić do
wszelkiej prawdy. Istnieją dwa powody, dla których musimy być uczeni
przez Ducha Świętego. Po pierwsze: jedynie Duch wie wszystko o Bogu.
Po drugie: jedynie Duch moze odkryć przed nami sprawy Boże.

15 Przeczytaj lKor 2,9-15. Na podstawie tego fragmentu wyjaśnij, dlaczego
jest dla nas tak ważne, abyśmy w dwojaki sposób byli nauczani przez Du-
cha. Odpowiedzi napisz w swym notatniku.

a Jak Duch może znać zamysły Boga?
b Jak zostajemy oświeceni prawdą Słowa Bożego?

Istnieją pomoce do studiowania, z których korzystamy, gdy tylko są
nam potrzebne jednocześnie otrzymujemy szczególną pomoc od Ducha
Świętego. Przeczytaj w Mt 16,13-17 o tym, jak Piotr zrozumiał, że jezus jest
Chrystusem. Zwrócisz wówczas uwagę, że prawdę tę pojął przez objawie-
nie Ojca, a nie na drodze ludzkiego rozumowania lub doświadczenia.

16 Usługa Ducha Świętego podczas studiowania Biblii może być najlepiej
określona jako
a) wskazywanie każdemu właściwej drogi niezależnie od Pisma Świętego,

b) danie wglądu w Słowo, objawienie oraz wskazanie, jaki związek ma
ono z czyimś osobisrym zycie m i służbą,

c) stanowienie okazjonalnego źródła inspiracji dla studiującego Słowo.

Miłość

Cel 7. W.yjaśnienie, dlaczego miłość winna być naczelnym motywem usługi.

Każdy usługujący Słowem powinien przede wszystkim kierować się
miłością Chrystusową. Paweł powiedział: "Bo miłość Chrystusowa ogarnia
nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł;
a zatem wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie
dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzo-
ny" (2Kor 5,14-15).

Żaden motyw usługi nie jest dostatecznie dobry lub silny bez miłości
Chrystusa przydającej mu znaczenia i mocy. Prawnik, lekarz czy kupiec
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mogą służyć ludziom, kierując się zwykłymi pobudkami, ale pełniący słuz-
bę chrześcijańską musi być powodowany miłością Chrystusa

Pewien młody kaznodzieja powiedział kiedyś starszemu: "Kocham wy-
głaszać kazania". Starszy zaś odparł na to: "Tak, a czy kochasz ludzi?" "Mi-
łość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam
jest dany" (Rz 5,5), I tobą, podobnie jak i Pawłem, może kierować miłość.

17 Przeczytaj 1Kor 13,1-13. Zwróć szczególną uwagę na wersety 1-2 i wy-
jaśnij, dlaczego miłość powinna być naczelnym motywem usługi.

Postaua

Cel 8. Wymienienie, na podstawie czterech "listówpasterskich" Pisma Świę-
tego, wspólnych cech charakteryzujących zarówno dobrego usługują-
cego Słowem, jak i dobrego duszpasterza.

Zapoznaj się ze wskazówkami Protra dotyczącymi właściwej postawy
usługującego OP 5,1-7). Piotr porównuje jego pracę z pracą pasterza.
Z porównaniem tym zapoznał go Chrystus po swoim zmartwychwstaniu
Q 21,15-19). Przedtem Piotr zaparł Się, że jest uczniem Chrystusa. Potem
Pan ponownie przywiódł go do społeczności, trzykrotnie pytał go o miłość
do siebie i za każdym razem przypominał mu, aby dbał o trzodę. Pełna
odpowiedzialność za trzodę oznaczała zapewnienie jej pokarmu i zaspoko-
jenie wszystkich potrzeb, zarówno jagniąt, jak i dojrzałych owiec. O to wła-
śnie stara się dobry pasterz.

18 Przeczytaj Hbr 5,11-6,3; 1P 2,2 i lKor 3,1-3. Odpowiedz na następujące
pytania (zakreśl literę stojącą przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem):

a Owieczki potrzebują mleka, które podtrzymuje ich życie duchowe
w pierwszym okresie po nawróceniu.

b Mleko nie jest właściwe dla dojrzałych owiec; one potrzebują stałego
pokarmu, który pomaga im osiągnąć dojrzałość duchową.

c Pasterz musi być wrażliwy zarówno na potrzeby duchowych niemowląt
jak i dojrzałych chrześcijan, i pod kątem tych potrzeb oraz zgodnie ze
wskazaniami Ducha Świętego, powinien wykonywać swoją służbę.
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d Owieczki są często bezradne i mają tendencję do oddalania się od paste-
rza. Udzielenie im pomocy w przejściu przez stan duchowego niemow-
lęctwa jest głównym zadaniem usługującego.

CECHY DUCHOWEGO PASTERZA

Psalm 23, 1-6

Pasterz zapewnia owieczkom

- wszystko, czego potrzebują - po-
zywienie, wodę, odpoczynek, by
mogły rosnąć i rozwijać Się.

- prowadzenie po właściwych ścież-
kach.

- ochronę I poprawianie, wobec cze-
go rugdy się me bOF!' gdyż]ego kij
I laska dają im poczucie bezpie-
czeństwa.

- zaspokojenie aktualnych potrzeb,
nawet gdy zagraża im nieprzyjaciel.

- meskończoną miłość, dobroć I łas-
kawość.

Jan 10,16

Dobry pasterz

- umozlrwia swym owcom zbawie-
nie.

- zna swoje owce, a one znają jego
i ufają mu.

- prowadzi swoje owce po właści-
wych ścieżkach, karm! je, chroni
i otacza opieką.

- jest dla owiec wzorem a one z uf-
nośerą stosują Się do jego wskazó-
wek.

- troszczy się o swe owce i jest go-
tów oddać za nie życie.

- troszczy się o wszystkie owce, gdyż
ma serce pasterza.

Eukasz 15, 4- 7

Pasterz

- pozostawia owce w bezpiecznym
miejscu i idzie odszukać zagubio-
ną.

- szuka zagubionej tak długo, aż ją
znajdzie.

- przyprowadza odnalezioną owcę
do owczarni.

- cieszy SIę z powrotu zagubionej
owcy

l Piotra 5, 1-7
Pasterz

- chętnie opiekuje się owcami.
- służy, ponieważ kocha owce, a nie

dlatego, że jest to tylko jego praca.
- służy z troskliwością i pokorą.
- jest łagodnym przewodnikiem a nie

surowym kontrolerem.
- jest dobrym przykładem dla idą-

cych za nim.
- słucha starszych pasterzy
- służąc swym owcom nie przejawia

mepokoju , ponieważ pokłada uf-
ność w Najwyższym Pasterzu.
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19 W oparciu o tabelę znajdującą się na poprzedniej stronie, wykonaj
w swoim notatniku poniższe polecenia
a Pasterz przynajmniej w trojaki sposób opiekuje się swoimi owcami: pro-

wadzi, poszukuje, gdy zbłądzą i zapewnia pożywienie.
Używając tych słów jako nagłówków, sporządź trzy listy w swym notat-
niku. Pod odpowiednim nagłówkiem wypisz z każdego z tych fragmen-
tów słowa określające troskę pasterza o swoje owce.

b Która z tych list jest najdłuzsza? Co sugeruje CI to na temat twej usługi
jako pasterza ludzi nalezących do Boga?

c Czy jako pasterz ludzi Bożych powinieneś troszczyć się o los zagubio-
nych owiec? Uzasadnij swoją odpowiedź opierając się na jednym z wy-
mieruonych na następnej stronie fragmentów Pisma.

d Czy SądZISZ,że można wykonywać jakąś usługę podobną do usługi pas-
terskiej I nie być pasterzem kościoła?

e Ten, kto nie ma serca pasterza (tj nie troszczy SIę o potrzeby owiec) jest
w J 10, 12-13 porównany do najemnika Czy taki sługa moze rzeczywiś-
cie zapewnić ludziom rozwój duchowy?

Przymioty duchowe

Cel 9. ~vmienienie dwóch cech duchowych niezbędnych do usługurania
innym.

By być skutecznym sługą Bożym, powinieneś mieć w sobre zarówno
duchową siłę, jak i duchowe zrozumienie Życie duchowe, jakie otrzyma-
łeś, gdy dostąpiłeś zbawienia, musi być piełęgnowane jak młoda i czuła
roślina. Codzienna lektura Biblii i modlitwa są potrzebne do tego, by to
nowe życie rozwijało się i dojrzewało. Gdy zaczynasz usługę, masz przede
wszystkim z duchowych zasobów zaspokajać duchowe potrzeby. Paweł
mówi nam, że otrzymaliśmy Ducha, który Jest z Boga, dla poznania darów
Bozych CI Kor 2, 9-12). Gdy owe dary zostaną zrozumiane, można nimi
usługiwać mocą Ducha. Uczniowie znali fakty związane z narodzinarru,
życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, a mimo to On kazał im cze-
kać w Jerozolimie, aby zostali napełnieni Duchem, zanim zaczną dawać
świadectwo. Obiecał, że ci, którzy będą czekać, otrzymają moc Ducha
(Dz 1, 4-8). Czyż moglibyśmy zrobić mnie] niż oni, przygotowując się do
służenia innym?
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Mozna również wymienić inne przymioty potrzebne do wykonywania
służby. Niektóre są wyrmeruone w Piśmie Świętym, inne należą do kulturo-
wych lub tradycyjnych, a jeszcze inne mają charakter społeczny. Prawa
świeckie powinny być przestrzegane dopóty, dopóki nie są sprzeczne
z jakąś zasadą czy przykazaniem, które głosi Pismo. To, w Jakim stopniu
masz się stosować do wymogów narzuconych przez tradycję lub kulturę,
jest sprawą, nad którą powinieneś się zastanowić. Modlitwa, studiowanie
Biblii i prowadzenie cię przez Ducha Świętego pomogą ci wyrobić sobie
własny pogląd na tę sprawę

20 Wymień dwa przymioty duchowe konieczne do skutecznego wykony-
wania służby.

DWIE SZCZEGÓLNE SLUŻBY

Kaznodziejstwo

Cel 10. Zapoznanie SIę z definicją kaznodziejstwa omówioną w niniejszym
rozdziale.

Przypomnijmy sobie, co mówiliśmy na temat usługi Usługa to inaczej
służenie. Tak jak wiele Jest sposobów, by służyć czemuś lub komuś, tak jest
wiele sposobów usługrwania. Istnieją jednak konkretne słuzby w ciele Chrys-
tusowym, na przykład te, które wykonują ewangeltści, pasterze I nauczycie-
le. Zajmujemy się teraz słuzbą głoszenia i nauczania Słowa Jako dwiema
biblijrryrru metodami przekazywania Słowa Bozego.

Czym Jest leaznodziejsttoo?

W słowniku znajdujemy taką oto definicję: "Kaznodziejsttoo jest to pu-
bliczne głoszenie, celem uzyskania akceptacji lub odrzucenia jakiejś idei lub
kierunku działania" (tj. rozszerzonego ujęcia myśli na określony temat).
(Definicja ta wywodzi SIę z koncepcji kaznodziejstwa prezentowanej
w Nowym Testamencie, będziemy o niej mówić w dalszej części.) Opierając
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Się na tej definicji możemy stwierdzić, ze kaznodziejstwo polega na publicz-
nym, oficjalnym głoszeniu przez usługującego kazań skierowanych do zgro-
madzenia. Treścią kazania jest Jezus Chrystus jako Pan. Kazanie ma przede
wszystkim na celu głoszenie ewangelii zagubionym, spowodowanie ich
nawrócenia, uwierzenia i oddania się Panu. Jest jednocześnie środkiem, za
pomocą którego chrześcijanie otrzymują pokarm duchowy, co umozllwta
Im dojrzewanie w wierze.

Nakaz głoszenia ewangehi był dany przez Pana, gdy powiedział: "Idąc
na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu" (Mk 16, 15) Paweł
dwa razy nakazywał Tymoteuszowi głoszenie Słowa: "Głoś słowo, bądź
UJ pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. karć, grom, napomi-
naj z wszelką cierpliwością i pouczaniem" (2Tym 4, 2) W innym miejscu
powiedział: "... bądź czujny we wszystkim, cierp, ioveotuq pracę euiangeli-
sty, pełnij rzetelnie służbę swoją" (2 Tym 4, 5). Kaznodziejstwo to jedna
z metod wybranych przez Boga, by ewangelia dotarła do wszystkich ludzi.

21 Wstaw 1 przed zdaniami, które defmiują usługę głoszenia Słowa, a 2
przed tymi, które nie stanowią jej definicji.

· ... a Publiczna proklamacja wobec zgromadzenia, wypowiadana przez
kaznodzieję w sposób ciągły.

· b Dyskurs będący pewną formą wykładu z pytaniami i odpowiedziami.

· c Rozbudowana, przekonywująca nauka przekazywana w sposób ciąg-
ły grupie ludzi celem uzyskania ich akceptacji, uformowania ich
poglądów lub pobudzenia do działania.
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.... d Nieoficjalne spotkanie na którym ktoś uczy uczestników poprzez
przedstawianie im zasad, doświadczeń i przykładów; może ono być
przerywane stosownie do biezących reakcji słuchaczy.

Nauczanie

Cel 11. Określenie, czym jest usługa nauczania.

Nakaz nauczania był dany przez Pana, gdy powiedział: "Idźcie tedy
t cz.V1icteuczniami wszystkie narody / .Iucząc ich przestrzegać wszystkie-
go, co wamprzykazałem"(Mt 28,19-20). Paweł powiedział Tymoteuszowi:
"W:vkażbłąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliuosciq, ilekroć nauczasz"
(2Tym 4,2; BT). W opisie dobrego sługi Jezusa Chrystusa daje taki oto na-
kaz: "Togłoś i tego nauczaj" (l Tym 4, 11). Nauczanie to inna wazna meto-
da, jaką wybrał Bóg, by ewangelia dotarła do wszystkich ludzi.

Czym jest nauczanie?

Nauczać, to sprawiać, by inni Się uczyli lub pomagać innym w zdobyciu
wiedzy lub umiejętności Jest to szczegółowe wyjaśnienie tego, co było
głoszone i zostało przyjęte przez wiarę Nauczyciel to ten, kto prowadzi
uczniów przez doświadczenie uczenia się. Z jednej strony nauczanie to
uporządkowane, formalne i zazwyczaj rozszerzone Ujęcie myśli na określo-
ny temat. Z drugiej zaś strony to dyskusja na temat określonych poglądów,
dyskusja między uczącymi się i nauczycielem. Nauczanie wymaga przygo-
towania sobie odpowiednich pomocy naukowych I zapewruerue odpowied-
nich warunków do uczenia się. Pewna część nauczania odbywa się w salach
lekcyjnych, inna zaś poza nimi.

Nakaz Jezusa, by nauczać, zawiera ideę podązania za Nim i uczynienia
Jego nauki regułą Życia (Mt 28, 19-20). Paweł dziękował Bogu za to, ze
chrześcijanie rzymscy usłuchali nauki, którą im przekazano (Rz 6,17). Gdy
Piotr skończył przemawiać do tłumu w Jerozolimie, ludzie zapytali go, co
mają czynić, a on dał im dalsze wskazówki (Dz 2, 36-42). Treścią chrzęści-
jariskiego nauczania Jest Biblia. W niej jest zawarty apel o zrozumienie na-
uki i stosowanie jej w praktyce. Celem tego jest osiągnięcie dojrzałości
chrześcijańskiej.
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22 Zakreśl literę stojącą przed zdaniem prawidłowo określającym służbę
nauczania.

a) Nauczanie to rozszerzona proklamacja lub zwiastowanie ewangelu przez
nauczyciela wobec zgromadzenia, które bez przygotowania wysłuchuje
przekazywanej nauki.

b) Nauczanie to powodowanie tego, by inni nabywali wiedzę lub umiejęt-
ności za pomocą przedstawiania im przykładów, zasad lub doświad-
czeń; w trakcie tej prezentacji dochodzi zazwyczaj do pewnej formy
dyskusji między nauczycielem a uczniami

c) Nauczanie to dawanie wykładów (lekcji) w salach wykładowych (kla-
sach) na określony temat. Studenci (uczniowie) uczą SIę słuchając tego,
co ma do powiedzenia nauczyciel.

Pytania kontrolne

Po powtórzeniu lekcji odpowiedz na pytania testowe. Następnie po-
równaj swoje odpowiedzi z podanymi na końcu podręcznika. Przejrzyj raz
jeszcze materiał odnoszący się do pytań, na które udzieliłeś nieprawidło-
wych odpowiedzi.

1 Jednym z podstawowych przymiotów niezbędnych do przewodzenia in-
nymi jest
a) pragnienie chrześcijanina, by kierować innymi chrześcijanami,
b) uświadomienie sobie, ze istnieje potrzeba przywództwa w ciele Chrystusa,
c) przekonanie, że wszyscy chrześcijanie są wezwani do usługiwania

2 Zakreśl literę stojącą przed zdaniem, które nie stanowi cechy wymaganej
od usługującego. Ten, który wykonuje służbę powinien
a) cieszyć się dobrą reputacją dzięki swemu postępowaniu i swojej nauce,
b) być istotą doskonałą,
c) być prawdomówny, uczciwy, czysty I prawy
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3 W swym życiu rodzinnym jak i osobistym przywódca powinien
a) być mężem jednej zony,
b) zarządzać swym domem,
c) być zdyscyplinowany, dobrze ułożony i przykładny w słowie, czynie

i ubiorze,
d) spełniać wszystkie powyzsze wymogi.

4 Zakreśl literę stojącą przed kazdym zdaniem, które określa wymogi, jakie
powinien spełniać ten, kto pragnie pełnić służbę Pańską. Człowiek taki
powinien
a) być gościnny,
b) kierować się miłością do Boga i ludzi,
c) okazywać cierpliwość, łagodność i opanowanie,
d) tuszować jakiekolwiek wady osobiste poprzez udoskonalanie swojej

usługi Słowem.

5 Wymagania, jakie Biblia stawia usługującym są wysokie, ponieważ
a) odpowiedzialna funkcja przywódcy zobowiązuje go do lepszego postę-

powania od tych, którzy nie przewodzą,
b) ludzie, którzy się przekonują, że wymogi stawiane przywódcom są więk-

sze niż wobec innych, zniechęcą się w swych dążeniach do przewodze-
nia innym,

c) ludzie zawsze chcą dążyć do wyższych celów, nawet jeśli są one dla
nich nieosiągalne

6 Wyszczególnij cechy, które charakteryzują nowotestamentową usługę ka-
znodziejstwa wstawiając w miejsce kropek 1 i te, które charakteryzują usłu-
gę nauczania wstawiając w miejsce kropek 2.
· a Proklamacja Słowa przez usługującego grupie ludzi.
· b Prowadzenie ludzi w procesie uczenia się i poznawania.
· c Rozsiewanie "ziaren" na polu.
· d Sadzenie pojedynczych roślin w ogrodzie.

7 Służba głoszenia i nauczania przypomina pracę pasterza, ponieważ ..

8 Nakaz, by być gościnnym jest istotny, ponieważ ..
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9 Ten, kto wykonuje posługę nauczania i głoszenia powinien studiować

Słowo, ponieważ , .

10 Działanie pod inspiracją Ducha Świętego Jest nakazem dla tych, którzy

usługują Słowem, poruewaz On zapewnia .

Odpowiedzi na pytania nauczające

Odpowiedzi na pytania nie są podane w zwykłym porządku, byś nie
mógł przedwcześnie zobaczyć odpowiedzi na kolejne pytania. Staraj się
patrzeć tylko na ten numer, którego potrzebujesz w danej chwili.

12 a 1) z Pisma.
b 1) z Pisma.
c 2) me z Pisma
d 1) z Pisma.

e 2) nie z Pisma
f 1) z Pisma.
g 1) z Pisma.

l 1 List do Tymoteusza, 2 List do Tymoteusza i LIst do Tytusa.

13 Usługujący sam powinien studiować Słowo Boze, by móc się rozwijać
duchowo. Taka jest jego duchowa słuzba. Studiowanie Biblii pomoże
mu w udzieleniu właściwych odpowiedzi tym, którzy stawiają pytania
na temat wiary chrześcijańskiej i nadziei, jaką ona daje.

2 Postawienie znaczka świadczy o tym, IŻ spełniłeś to polecenie.

14 a Twoja własna odpowiedź.
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b Mam nadzieję, że podchodzisz do tego poważnie i robisz wszystko,
by ulepszyć miejsce twojej nauki i ze mozesz również ustalić regular-
ne godziny studiowania.

3 a Prawda.
b Nieprawda.
c Prawda.

15 a Duch przenika wszystko, nawet naj głębsze zamysły Boga. On zna
zarówno wolę Boga, jak i nasze potrzeby. Ponieważ modlimy się
w Duchu Świętym, Duch odpowiada zgodnie z wolą Bożą.

b Gdy podczas studiowania, modlitwy i rozmyślania zwracamy się do
Boga, Duch poucza nas za pomocą Słowa. Jedynym warunkiem jest
to, by Duch w nas zamieszkiwał. Prawda duchowa i jej zastosowanie
w naszym życiu oraz zyciu tych, z którymi się nią dzielimy, dostępna
jest jedynie wtedy, gdy szczerze podążamy za Duchem Świętym.

4 b) świętą wiarę
c) przywilej.
e) udział w cierpieniach Chrystusa, a nawet męczeństwo.

16 b) danie wglądu w Słowo, objawienie oraz wskazanie, jaki związek ma
ono z czyimś osobistym życiem i służbą.

5 c) Służba była rozumiana jako służenie Panu tu na ziemi dla Jego du-
chowego ciała, to jest Kościoła.

17 Twoja odpowiedź Sądzę, że nawet jeśli będziemy rozwijać wszelkie
umiejętności potrzebne do przygotowywania i wygłaszania kazań,
a obowiązki duszpasterskie wykonywać w sposób jak najbardziej na-
maszczony, to jeśli nie będzie w nas miłości, która by nadała naszym
słowom prawdziwą wartość, nasze wysiłki okażą się bezskuteczne.

6 c) powodowanie rozwoju duchowego i jedności wewnątrz Kościoła oraz
ewangelizowanie świata.

18 Wszystkie zdania są prawdziwe. Będąc czułym na potrzeby wszystkich
owiec, pasterz może otaczać Je niezbędną opieką, by rozwijały się
i osiągały dojrzałość duchową.

7 b) Alfred jest chrześcijaninem od trzech lat...
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19 a On zapewnia On poszukuje

Łukasza 15
_ nawrócenie tych, które - łagodnie kontro-

zbłądziły. luje je
- radość z powodu po-

wrotu zagubionej owcy.

Psalm 23
- wszystko czego owce _

potrzebują do życia, by
mogły rosnąć i rozwijać
się,
kierunek.
odpoczynek, radość.
właściwe towarzystwo,
gdy są w potrzebie.
bezpieczeństwo.

Jana 10
- wszystko czego potrze

bują do życia, rozwoju.
- pełną miłości opiekę.

poczucie bezpieczeń-
stwa i gotów jest Ich
bronić, a nawet umrzeć
za nie.

1 Piotra 5
- pełną opiekę owcom.
- poczucie bezpieczeństwa

On prowadzi

po właściwych
ścieżkach.

- by nawrócić du-
szę, która zbłądzi-
ła.

- innych owiec.

- tak długo aż znaj-
dzie zagubioną
owcę.

- na pastwiska po
właściwych ścież-
kach.

b Pierwsza lista jest najdłuższa. Wniosek z tego, iz zapewnienie owcom
tego wszystkiego, co jest im potrzebne, jest najważruejszym zada-
ruern.

e Tak. W Ewangelii św. Jana (l O, 16) widzimy, że pasterzowi zależy
także na innych owcach, które nie należą do stada.

d Tak. Sądzę, że troska o potrzeby innych jest zadaniem nas wszyst-
kich, którzy jesteśmy częścią wspólnoty Bożej. Jako "owce" znamy
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dobrze potrzeby innych owiec I wiemy, ze przy pomocy Najwyższe-
go Pasterza mozna rozwiązać kazdy problem

e Twoja odpowiedź. Ja mówię "Nie!" Taka osoba kieruje się w gruncie
rzeczy własnym interesem, a nie dobrem swej trzody Dlatego właś-
nie napisaliśmy wcześniej, iż powinieneś zadać sobie pytanie, dla-
czego chcesz poświęcić SIę pracy duszpasterskiej.

8 b) cieszyć się dobrą reputacją..
c) być przykładem uczciwości i czystości ..
d) prezentować się jako człowiek dobrze wychowany.

20 Musimy mieć w sobie zrozumienie dla spraw duchowych. Osiągamy to
poprzez czytanie Słowa I rozrnyślarue nad NIm, a takze poprzez modlit-
wę. Następnie potrzebujemy siły i wskazówek Ducha Świętego, by prze-
zwyciężyć wewnętrzne obawy i zewnętrzne trudności. Tylko w ten
sposób, napełnieni mocą Ducha, będziemy mogli podołać Służbie Bożej.

9 a) być gościnni.
b) rozwijać w sobre umiejętność uczerua innych.
e) być dojrzałymi duchowo

21 a 1) Przykład właściwy
b 2) Przykład niewłaściwy.

c 1) Przykład właściwy.
d 2) Przykład niewłaściwy

10 c) wszystkich ludzi. ..

22 b) Nauczanie to powodowanie tego, by inni nabywali wiedzę.

11 a Być bez wad, mleć jedną żonę, być opanowanymi, nie być pijakami
ani awanturnikami

b 1) NIe moze rum powodować miłość do pieniędzy - nie ma być
pazernym na pieniądze.

2) Powinru być otwarci dla obcych przybyszów - powinni być goś-
cinru.

c Powinru postępować zgodnie z naukami, które głoszą.
d Ich dzieci muszą być wierzące i nie mogą być niegrzeczne lub

krnąbrne
e Nie mogą być aroganccy, porywczy, powinru miłować dobro, być

sprawiedliwi, świątobliwi i zdyscyplinowani



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



48 Głoszenie i nauczanie

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,
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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.
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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.



Przygotowywanie
materiałów

W pierwszej części tego podręcznika przedstawiliśmy ogólnie pracę
kaznodziejską i nauczyciela. Zdefiniowaliśmy równiez usługę głoszenia
i nauczania Słowa W poprzedniej lekcji zastanawialiśmy SIę nad osobisrym
przygotowaniem do wykonywania obowiązków usługującego Natomiast
w tej lekcji będziemy mówić o przygotowaniu matenałów do kazań l na-
uczania.

Biblia jest przesłaniem Boga do ludzi i stąd tez stanowi, w usłudze gło-
szenia i nauczania Słowa, podstawowy materiał źródłowy Głosząc Ewan-
gelię I nauczając jej, pamiętaj o słowach Pawła skierowanych do Tymoteusza,
a dotyczących słuzenia: "Dołoz starania, byś sam stanął przed Bogiem, Jako
godny uznania pracownik, który nie przynosi ustvdu, trzvmajqc się prostej
linii prawdy" (2Tm 2,15), Ta lekcja ma na celu zapoznanie studiujących
z dwoma istotnymi aspektami odnoszącymi się do interpretacji Pisma Świę-
tego:

1) wykorzystaruern kontekstu,
2) znaczeniem języka: literalnym i przenośnym.

Zrozumienie tych zagadnień pomoże ci we właściwym przygotowaniu
kazań i nauczania oraz w skutecznym przekazywaniu innym prawdy Bożej.
Końcowa część lekcji zawiera kilka praktycznych rad odnoszących się do
systematycznego zbierania i organizowania materiałów.

plan lekcji
Wykorzystanie kontekstu
Pytania mspirujące do myślenia
Język literalny i przenośny
Zbieranie i przygotowywanie materiałów



Bthlia jest podstauoutvm ma-
teriałem zrodiouwm 11' gło-
SZe11l1l I nauczaniu Siou-a

cele lekcji
Gdy ukończysz tę lekcję, powinieneś umieć:

• Posługiwać się kontekstem, celem właściwej mterpretacji Pisma Świętego.

• Rozróżnić język literalny od Języka przenośnego w Piśmie Świętym.

• Przygotować sobie materiały do kazań i nauczania.

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

2. Zapozna) SIę ze znaczeniem nowych słów kluczowych.

3. Odpowiedz na pytania zawarte na końcu lekcji i sprawdź swoje odpo-
wiedzi z podanymi na końcu podręcznika. Przejrzyj raz jeszcze te pozy-
cje, na które odpowiedziałeś nieprawidłowo.

4. Uważnie przejrzyj część I ( Lekcje 1-3 ), a następnie napisz sprawdzian
i prześlij go do Instytutu l'Cl.
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słowa kluczowe
kontekst
literalny

treść lekcji

WYKORZYSTANIE KONTEKSTU

Cel 1. Zapoznanie się z definicją kontekstu.

Kontekstem danego fragmentu Pisma Świętego jest tekst, który go
otacza. Wersety, ustępy, rozdziały znajdujące się przed i po wersecie, two-
rzą jego bezpośredni kontekst. Rozszerzony kontekst składa się z takiego
fragmentu Pisma Świętego, który jest związany z danym passusem i który
może obejmować fragmenty, rozdziały lub nawet całą księgę Pisma Święte-
go Posługiwanie się kontekstem, celem interpretacji Pisma Świętego, po-
może ci w przygotowaniu nauczania 1 kazania zgodnego z prawdą biblijną.
Błędy w doktrynie i praktyce następują wtedy, gdy Jakiś pojedynczy werset
zostaje wyrwany z kontekstu i gdy nadaje SIę mu przez to nieprawidłowe
znaczenie. Tak zwane "teksty korektorskie" to często fragmenty Pisma Świę-
tego wybrane w taki sposób, by udowodnić coś, w co ktoś zamierza wie-
rzyć. Biblia ostrzega przed ludźmi niedoświadczonymi i mało utwierdzonymi,
którzy opacznie tłumaczą Pismo Święte (2P 3,16) I zachęca, by szukać Boga
"trzymając się prostej linii prawdy" (2Tm 2,15 ).

1Kontekst Biblijny mo zna najlepiej określić jako:
a) próbę nadania określonego znaczenia danemu fragmentowi Pisma Świę-

tego, w oparciu o czyjeś własne poglądy na Biblię.
b) oczywiste znaczenie treści pewnego wersetu.

c) fragment Pisma Świętego obejmujący wersety, ustępy i rozdziały znajdu-
jące się przed i po nim.
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Przykład kontekstu

Cel 2. Nauczenie SIęumiejętnego urvleorzystvioarua kontekstu, celem określe-
nia znaczenta danego passusu Ptsma Sunetego.

Tak jak pojedyncza nitka nie moze pokazać całego wzoru gobelinu, tak
pojedynczy werset Pisma Świętego nie może oddać pełnego znaczenia praw-
dy. jednakże, podobnie jak w wypadku gobelinu, pełen wzór prawdy wi-
dać, gdy wszystkie "nitki" Pisma ŚWiętego są właściwie splecione ze sobą.
Gdy posługujesz się kontekstem, Biblia jest najlepszym Interpretatorem włas-
nych prawd. Spójrzmy, w jaki sposób mozna posługiwać się kontekstem
celem interpretacji Pisma Świętego.

Przeczytaj Ew. Mateusza 13,24-30 - "Podobieństwo o pszenicy i kąko-
lu". Zwróć uwagę na to, ze gdy tłumy odeszły, jezus wyjaśnił tę przypo-
wieść swoim uczniom. Przeczytaj teraz kontekst (Mt 13,36-43) zawierający
interpretację tej przypowieści daną przez jezusa. jeśli zwracasz baczną uwa-
gę na kontekst, większość przypowieści możesz właściwie zrozumieć.

2 Przeczytaj Łukasza 11,5-10 i odpowiedz na następujące pytania.

a) Głównym tematem tego passusu jest .

b) Za pomocą tej przypowieścr jezus naucza nas, że .

Ew. Św. jana 7,10-39 zawiera szczegółowy opis przybycia jezusa do
Jerozolimy na Święto Namiotów. W ostatnim dniu święta jezus zawołał
donośnym głosem. 'Jak paunada Pismo: strumienie wody żywej popłyną
z jego wnętrza" (w 38) Słowa te znajdują wyjaśnienie w kontekście' "Apo-
wiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący UJ Niego Duch bo-
wiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został Jeszcze uwielbiony"
(w.39) WyjaśnIenie za pomocą tego kontekstu jest prawidłową interpreta-
cją, ponieważ autor stwierdza to bezpośrednio w Piśmie Świętym.

3 Przeczytaj Ew jana 2,13-20 I odpowiedz na następujące pytania, by wy-
kazać się, czy rozumiesz, na czym polega właściwe wykorzystanie konteks-
tu Gdy jezus powiedział do Żydów: "Zburzcie tę ŚWiąZV111ę,a Ja w trzech
dniach WZ1110SęJąna nowo", rruał na myśli:
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a) cud, którego Jest zdolny dokonać. by pokazać Jego moc twórczą.
b) zburzenie świątyni przez Rzymian i to, ze musi minąć trzy tysiące lat,

nim będzie mógł ją odbudować.
c) Swoje ciało, Jego zmartwychwstanie po trzech dniach

Słowa określone za pomocą kontekstu

Cel 3 Nauczenie SIę, Jak urvłeorzvstvuiac kontekst, celem zrozumteina zna-
czenia słów.

Kontekst jest przydatny, aby właściwie zrozumieć znaczenie słów. Mu-
simy być uważru w tym, by za pomocą kontekstu, w którym uzyte zostało
Jakieś słowo, określić jego sens i znaczenie, poniewaz kontekst, w którym
to słowo występuje, precyzuje jego znaczenie I me daje możhwości dowol-
nej interpretacjr. Marek 02,18) mówi coś o wierzeruach saduceuszów. "Po-
tem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmart-
urvcbu.stanta H. A Dzieje Apostolskie (23.8) rozszerzają tę Informację
I zawierają wzmiankę na temat wierzeń faryzeuszów

4 Przeczytaj poniższe cytaty z Pisma ŚWIętego i podaj znaczenie kazdego
słowa wydrukowanego kursywą wynikające z kontekstu.
a W Ew. Mateusza 1,23 słowo Emmanuel oznacza .

b W Ew Mateusza 1,21 słowo Iezus cncaczx

c W Ew Mateusza 27,33 słowo Golgotaoznacza .

d W Ew Marka 3,17 słowo Boanerges oznacza.. . , 0 0 •• 0 ••
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PYTANIA INSpmUJĄCE DO MYŚLENIA

Co to jest osnowa?

Cel 4. Zdobycie umiejemoset posługiwania się osnową, celem interpretacji
passusów biblijnych.

Lepiej zrozumiesz dany passus, jeśli będziesz wiedział, z czym się on
wiąże, jaka Jest jego osnowa. Niemal każda wypowiedź Jezusa związana
Jest z konkretną sytuacją. Jego nauka na temat narodzenia się na nowo
związana była z głęboką potrzebą człowieka religijnego (j 3,1-21). Swoje
słowa o Życiodajne] Wodzie wypowiedział Jezus przy studni Jakuba
(j 4,1-30). Gdy uczniowie powrócrli z miasteczka samarytańskiego, Jezus od
razu pouczył ich na temat pokarmu i woli Bożej (j 4,31-35) i na temat
potrzeb zniwiarzy i siewców podczas źruw (j 4,36-38). W każdym wypad-
ku, dla pełnego zrozumienia sensu nauk, ważna jest osnowa.

5 Przeczytaj następujące fragmenty z Pisma ŚWiętego i opisz w swym notat-
niku, jaka jest Ich osnowa.

a Jan 6,35-40 ........

b Mateusz 19,27

Nauki Jezusa dotyczące rzeczy zagubionych (zagubionej owcy, drach-
my, syna marnotrawnego) w Ew. Łukasza 15,4-32 mozna głębiej zrozumieć,
jeśli zna się okoliczności, w jakich zostały one wypowiedziane. Łukasz przed-
stawił Jego naukę mówiąc: "Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy igrzeszni-
cy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze iuczeni w Piśmie: Tenprzyjmuje
grzeszników ijada z nimi! Opounedział im wtedy następującą przypowieść"
(Łk 15,1-3) Postawy: pasterza, kobiety i ojca pozostają w całkowitej sprzecz-
ności z postawą faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Podobnie gniew starszego
syna wobec brata, któremu przebaczono, jest typowym przykładem posta-
wy faryzeuszów wobec grzeszników, którym Jezus przebaczył.

6 Przypowieść "Miłosierny Samarytanin" (Łk 10,30-37) została przytoczona:
a) w odpowiedzi na pytanie uczonego: "A kto jest moim bliźnim?"
b) ponieważ pytanie. "Jak miłować bliźniego?" zostało postawione przez

dwunastu.
c) prawnikowi, który nie rozumiał potrzeby odpowiedzialności za innych.
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Wazną rzeczą jest znajomość okoliczności, w jakich powstały księgi bi-
blijne. I tak, Paweł napisał List do Rzymian, ponieważ pragnął odwiedzić
Kościół w Rzymie, którego dobro leżało mu głęboko na sercu (Rz 1,8-15).
Listy do Koryntian zostały napisane pod wpływem informacji na temat po-
trzeb i problemów Kościoła w Koryncie (IKor 1,11, 7,1,25; 8,1; 12,1).

Słowa lub zdania w tekście zapowiadają czasem w księdze wazny zwrot
w rozwoju wypadków. Dla przykładu: w Cezarei Filipowej Jezus rozpoczął
nowy etap Swej działalności (Mt 16,21) Co spowodowało tę wazną zmianę
odzwierciedlającą się tez w Jego nauczaniu? Odpowiedź znajdujemy w kon-
tekście (Mt 16,13-20), gdy Szymon Piotr mówi' "Tyjesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego" Pamiętajmy, że Jezus często uczył swoich uczniów, że jest Mesja-
szem, gdy prawda ta dotarła do nich, natychmiast zaczął ich uczyć, ze Mes-
jasz musi cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. Wiedząc o tym ważnym zwrocie
w rozwoju wypadków, rozumiemy, dlaczego Mateusz w kolejnych rozdzia-
łach, tak podkreśla Jego śmierć.

Czasem ważne sprawy zostają "uwypuklone" za pomocą powtórzenia
pewnych zwrotów lub słów. Dla przykładu: 1Kor 7,1; 7,25; 8,1; 12,1

Powtarzanie pewnych słów lub zwrotów nadaje znaczenie passusom,
które czytasz. Jednym z takich powtórzeń zawartych w Ew Mateusza jest
zwrot. "A stało się to wszystko, aby się urvpełntło Słouo Pariskie powiedziane
przez Proroka". Ten zwrot zostaje powtórzony w rozdziałach' 1 (w 22);
2 (w.15); 2 (w. 23) rtd

Zwracaj uwagę na osnowę Pism. Zadawaj sobre takie np. pytania: Jakie
były okoliczności? Jaki był powód, dla którego zostało to dokonane lub
powiedziane? Dlaczego te słowa się powtarzają? Do kogo się to odnosi? Dla
kogo zostało to napisane i dlaczego? Odpowiedzi szukaj w kontekście. Poz-
woli ci to głębiej zrozumieć dany passus i da ci przykłady, które będziesz
mógł potem wykorzystać w kazaniach i nauczaniu.

7 Wyjaśmj, w jaki sposób osnowa Pisma Świętego pomaga nam w interpre-
tacji passusów biblijnych.
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Czyje to słowa?

Cel 5. Wyjaśnienie, dlaczego tak uiażnq rzeczq jest wiedzieć, kto wypowia-
da dane słowa, wjakimkolwiek wybranym fragmencie Pisma Świętego.

"Złorzecz Bogu i umrzyj" (Jb 2,9). Jeśli te słowa brzmią dziwnie jak na
BIblię, to dzieje się tak dlatego, ze nie wiesz, kto i w jakich okolicznościach
je wypowiada. Te słowa wyszły z ust żony Hioba, gdy zobaczyła swego
męża w strasznym stanie, gdy stracił wszystko, z wyjątkiem życia. Kontekst
pokazuje, iż Hiob odrzucił jej słowa i nadal ufał Bogu Kontekst umożliwia
właściwą interpretację Słowa. Znaczącym jest świadomość, kto i w jakich
okolicznościach dane słowa wypowiada Pozwala to także określić wypo-
wiadającego się, jako człowieka poboznego lub niegodziwego. W Biblii są
rówrueż zawarte słowa szatana (l Moj 3,1-5), (Mt 4,1-11) oraz słowa ludzi
opętanych przez złego ducha, jak król Nabuchodonozor (Dn 4,27) czy Ha-
man (Est 3,8-9). Oczywiście, inaczej powinieneś interpretować słowa wy-
powiedziane przez ludzi bogobojnych, a inaczej te, które wyszły z ust ludzi
niegodziwych. Całe Pismo Święte Jest inspirowane przez Boga, ale nie wszyscy
ludzie, o których mówi Biblia, mają być przykładami godnymi naśladowa-
nia. Idlatego tak ważną rzeczą jest wiedzieć, kto wypowiada dane słowa.

8 Porównaj fragment 1,1-2 Księgi Kaznodziei z fragmentem 13,26 KSIęgI
Nehemiasza I odpowiedz na następujące pytania:

a Kto mówi w Księdze Kaznodziei 1,1-2?

b W jakich okolicznościach wypowiadane są te poglądy w Księdze Kazno-

dziei? .

c Z jakich powodów Nehemiasz powołuje się na przykład upadku Salo-
mona?
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Słowa nabierają właściwego znaczenia, jeśli znasz okoliczności, w ja-
kich są wypowiadane i wiesz, kto je wypowiada. Dla przykładu: słowa
Piotra wypowiedziane do Zydów, w obronie głoszenia Ewangelu poganom
(Dz 11,1-18) są jasne dla nas, gdy uświadomimy sobie, jak bardzo sam Piotr
przeciwstawiał się widzeniu. które dał mu Bóg (Dz 10,8-21), zanim poszedł
do domu poganina Korneliusza, by tam głosić Ewangelię. Z kolei słowa
Pawia, iz "temu undzentu z nieba nie mógł się przeciwstawić" (Dz 26,19)
stają się jeszcze bardziej zrozumiale, gdy zdamy sobie sprawę z tego, jak
bardzo musiał cierpieć, będąc posłuszny temu widzeniu (2Kor 11,22-30).
Po latach pisał do kościoła w Filippi, iż nauczył się radować we wszyst-
kich okolicznościach (FIp 4,12-13), będąc nawet osadzonym w więzieniu
(Flp 1,12-14). Istotnym jest znajomość charakteru osoby, która wypowiada
dane słowa. Kontekst WYjaśnia te zagadnienia

9 Z podanych poniżej zdań wybierz takie, które najlepiej wyjaśnia dlaczego
powinniśmy wiedzieć kto wypowiada dane słowa, gdy rozwazamy passusy
biblijne.
a Przy interpretacji Pisma rzeczą pomocną jest wiedzieć, kto wypowiada

dane słowa, poniewaz dzięki temu mozemy OSądZIĆ,czy mamy do czy-
nienia ze zdaniem prawdziwym, czy nie.

b Jest sprawą ważną wiedzieć, kto I w jakich okolicznościach wypowiada
dane słowa, ponieważ pomoze nam to w stwierdzeniu, czy mamy do
czyruenia z nakazem, który musimy przestrzegać, czy tez ze zwykłym
stwierdzeniem, które nie odnosi SIę do naszej społeczności z Bogiem.

c Istotne jest wiedzieć, kto wypowiedział dane słowa i w jakich okolicz-
nościach. ze względu na uzyskanie ogólnego obrazu, a rue celem oceny
ich wartości.

.JĘZVK. LITERALNY I PRZENOŚNY

Cel 6. Zapoznanie się z przveładami Języka literalnego iprzenośnego UJ Biblii.

Język literalny to dosłowne uzywanie słów i zwrotów, w Ich ścisłym
znaczemu Wtedy, gdy język w sposób oczywisty nie ma znaczenia dosłow-
nego, powinieneś rozumieć go w sposób przenośny. Wiadomo, że Eden,
Adam i Ewa, Noe, jonasz, Izrael, kościół lub jerozolima to dosłowne nazwy
postaci, miejsc, rzeczy. język literalny Biblii nie jest trudny do zrozumienia
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Język przenośny ma na celu przedstawienie Jakiejś sprawy za pomocą
kategorii powszechnie używanych i zrozumiałych. I tak w Biblii Bóg przed-
stawiany jest jako skała, twierdza I tarcza. W odniesieniu do Izraela używa
się określenia - winnica; człowiek dobry to np. drzewo rosnące nad rzeką,
a diabeł zostaje przyrównany do ryczącego lwa, wychodzącego na żer. Ję-
zyk przenośny jest w kazdej kulturze powszechnym środkiem komuniko-
wania SIę, mającym na celu lepsze zrozumienie. BIblia, w swych naukach,
posługuje się językiem obrazowym; przykładami nieraz zaczerpniętymi
z zycia wiejskiego lub rodzmnego. Umozlrwia to odruesrerue Słowa do zwy-
kłych ludzkich spraw. Stąd tez prawda biblijna działa na nas przekonywują-
co i łatwo ją zapamiętać.

Zwroty retoryczne rozsiane są w całej Biblii i rue zawsze można je łatwo
wykryć i zrozumieć. W Jaki sposób możemy stwierdzić, czy dany passus
nalezy rozumieć w sposób dosłowny, czy przenośny? Oto prosta zasada:

Pismo Święte nateżlj. brać dosłownie tam}
fJdzie jest to tlj.tko możliwe, a W sposób

przenośnlj. tlj.tko W takich
przlj.padkach, fJdlj.jęzlj.k nie może

zostać uznanlj. za dos/ownlj..

Kontekst i zdrowy rozsądek pomogą ci zdecydować, czy dany passus
należy rozumieć w sensie dosłownym, czy tez przenośnym. Nawet język
przenośny przekazuje zwykłe prawdy. Aby zrozumieć język przenośny,
powinniśmy zbadać sposób, w jaki jest używany w Piśmie Świętym. Musi-
my tez zapoznać się z tłem historycznym Starego i Nowego Testamentu.
W ten sposób możemy zrozumieć zwroty retoryczne występujące w Biblii.

Jednym z najczęściej używanych zwrotów retorycznych Jest porówna-
nie. Przeczytaj dla przykładu Psalrn 103,13-16 i Księgę Przypowieści 26,14.

10 Wskaż, które z podanych poniżej zdań należy rozumieć dosłownie
(w miejsce kropek wstaw 1), a które w sensie przenośnym (w miejsce kro-
pek wstaw 2) .
. . . . a Jakub odszedł stamtąd I zamieszkał w Betelu .
. . . . b Jak jagnię prowadzone na rzeź ... On nigdy nie powiedział słowa.
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.... c Wszystkie bramy niebios zostały otworzone .

. . . . d Dawno temu, w czasach, gdy Izrael nie miał jeszcze króla, ziemia
dotknięta była klęską nieurodzaju.

Język obrazowy

Cel 7. Zapoznanie się z praundłouiq interpretacjo przykładów przedstawio-
nych językiem przeuosnvm

Nikodem był zdziwiony, gdy Jezus powiedział, iz człowiek musi się
narodzić powtórnie, by ujrzeć Królestwo Boże (J 3,1-8). Jego pytanie brzmiało:
'Jakże może się człowiek narodzić powtórnie? .. Czy może powtórnie wejść
do łona swej matki i narodzić się?" (w 4). Jezus użył przenośni, tymczasem
Nikodem zrozumiał ją dosłownie. Podobnie rzecz SIę miała z samarytanką,
która sądziła, że Jezus ma na myśli wodę ze studni Jakuba, podczas gdy On
mówił o wodzie żywej (J 4,7-15),

Ludzie mają czasem problemy, biorąc język przenośny w sposób do-
słowny. Gdy Jezus mówił o Swoim ciele, jako chlebie, Żydzi zaczęli się
spierać między sobą (J 6,48-52). 'Jak On może nam dać swoje ciało do
spożycia?" - zapytali (w. 52). Jezus odparł na to, iz Jego ciało Jest prawdzi-
wym pokarmem, a Jego krew prawdziwym napojem. W tym momencie
wielu uczniów przestało nadążać za tokiem Jego rozumowania, gdyz to, co
mówił, było trudne do zrozumienia (J 6,60-66). Zdrowy rozsądek podpo-
wiada, że Jezus nie mówił tego w sensie dosłownym. Zrozumiał to Piotr.
Gdy tłumy rozeszły się, Szymon Piotr powiedział z przekonaniem, IŻ Jezus
mówi "słotoa zvcia wieczllego"(J 6,66-69). Nawet dziś nie ma wśród pewnej
części wiernych zgodności w tej sprawie. Niektórzy wierzą, iz chleb i wino
podczas Komunii stają się dosłownie krwią i ciałem Pana Jezusa.

11 Przeczytaj Mateusza 26,26-28 i IKar 11,23-29, a następnie dokończ nas-
tępujące zdania.

a Gdy Jezus powiedział o chlebie: "Tojest Ciało moje" - miał na myśli, iż

ów złamany chleb jest........ . .

b Gdy Jezus wziął kielich i powiedział "Ten kielich jest Nowym Przymie-
rzem we Krun mojej" - miał na myśli to, że .
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W języku przenośnym jezus wykorzystywał też rzeczywiste wydarze-
nia, by nauczać prawd duchowych. Dla przykładu: jan 7,37-39 - o źródle
wody zywej, jan 9,1-41- o uzdrowieniu niewidomego; jan 11,1-27- o śmier-
ci Łazarza Czy łatwo przyszło CI rozdzielić rzeczywiste wydarzenia od języ-
ka przenośnego, gdy czytałeś te fragmenty?

INTERPRETACJA l
LITERALNA '----------

r INTERPRET~CJA l
-------' PRZENOSNA --

12 Czasem nie Jest sprawą prostą powiedzieć, czy dany fragment należy
rozumieć w sensie dosłownym, czy przenośnym. Zwróć uwagę na następu-
jące passusy biblijne Mateusz 19,16-26; Marek 10,17-27, Łukasz 18,18-27
I przeczytaj słowa jezusa o wielbłądzie przechodzącym przez ucho igielne.

a Czy jest to język literalny, czy przenośny?

b Czy mozesz to ustalić posługując się kontekstem lub kierując się zdro
wym rozsądkiem, albo Jednym I drugim?

c Jaką naukę zawiera ten przykład, bez względu na to, czy został użyty
w sensie przenośnym, czy dosłownym?

ZBIERANIE I PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW

Jak założyć "Zbiór do kazań"?

Cel 8. Zapoznanie się ze sposobem i uznanie konieczności założenia zbioru
do leazati.

Materiały do kazań i nauczania powinny być gromadzone i posegrego-
wane w nalezytym porządku, tak aby w kazdej chwili można z nich było
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skorzystać Tak, jak gromadzi się żywność, by przygotować posiłek, tak tez
należy gromadzić materiały, by przygotować kazanie i nauczanie. Jest waż-
nym, aby w razie potrzeby mieć szybki dostęp do owych materiałów. Nie-
zbędny więc jest system przechowywania informacji.

Może to być prosty system składający się ze skoroszytów i tekturowego
lub drewnianego pojemnika ze skorowidzem. Znakomita byłaby metalowa,
przenośna kartoteka lub mała szafka.

Większość kazań wyrasta z ziaren myśli lub z Pisrn. Materiały pochodzą-
ce z lektury, obserwacji, doświadczeń itd. także powinny być przechowy-
wane i wykorzystywane do kazań. W dalszej części dowiesz się, w jaki
sposób mozna organizować sobie zbiór do kazań, by służył on do przygo-
towywania kazań, począwszy od wstępnej CZęŚCIkazania, a skończywszy
na jej pełnym rozwinlęciu. Zbiór materiałów do kazań Jest podobny do
ogrodu, w którym się sieje i uprawia rośliny.

13 Powodem, dla którego chcemy systematycznie zbierać, porządkować
i rozszerzać materiały do kazań lub inaczej sporządzić "zbiór" podobny do
ogrodu jest to, że
a) kaznodziejstwo i nauczanie przypominają uprawę ogrodu.
b) różnorodność w tematach kazań przypomina w duzym stopniu uprawę

ogrodu.
c) większość kazań "rośnie", "rozwija się" i "dojrzewa", podobnie jak rośli-

ny w ogrodzie.

Krok 1. Na jednym ze skoroszytów umieść napis "Koncepcje". Będziesz
w nim zbierał idee do kazań. Miej w kieszeni i przy łózku notes, abyś mógł
w każdej chwili zapisać ideę, jaka wpadnie ci do głowy. Później napisz ją
na małym arkuszu i schowaj go do skoroszytu. Taki jest właśnie początek
powstania kazań. Niektóre z pomysłów wykorzystasz, mne odrzucisz. Pa-
miętaj jednak, iż kazdy z nich powinien być zachowany i rozwazony.

Krok 2. Na innym skoroszycie umieść napis "Rozważania". Gdy kon-
cepcje zaczynają się rozwijać, swoje zapiski wkładasz do tego skoroszytu.
W miarę bowiem jak przybywa ci materiału i jak rozwija się wstępna Idea,
dojrzewa - staje się ona rozważaniem potrzebnym do kazania. Jeśli pracu-
jesz jednocześnie nad więcej niż jednym kazaniem, mo zesz mieć do kazde-
go z nich odrębne skoroszyty.
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Krok 3 Na kolejnym skoroszycie umieść napis "Kazania". Ten skoroszyt
będzie zawierał gotowe lub prawie gotowe kazania. Będzie to owoc twojej
pracy Pomysł rozwinął się, z ziarna wyrosła roślina.

Możesz używać tego samego pojemnika na skoroszyty do gromadzenia
i rejestrowania informacji l przykładów przydatnych w przygotowaniu ka-
zań. Potrzebne ci będą do tego celu rózne skoroszyty, przeznaczone mię-
dzy innymi do następujących tematów: "Zbawienie", "Pojednanie", "Uświę-
cenie" I "Nadzieja". Zajmiemy się nimi w lekcji piątej Przykłady i informacje
mogą być nagromadzone l zarejestrowane w jednym ze skoroszytów.

Przygotowując kazanie. będziesz czasem korzystał z tych źródeł Od-
dzielna kartoteka potrzebna CI tez będzie do opisu kazań, które juz wygło-
siłeś. Umieść na mej napis "Wygłoszone kazania" Będziesz w niej prze-
chowywał karty z następującymi inforrnacjarru: numer kazania, temat, tekst
bibluny, data i miejsce wygłoszenia kazania. Przechowuj zapiski w porząd-
ku numerycznym, tak zebyś w razie potrzeby mógł z ruch szybko skorzy-
stać. Po wygłoszeniu 50-100 kazań lub po roku pracy załóż nową kartotekę.

Jest to prosty system, który mozna modyfikować lub rozwijać. Mozesz
stosować go, zmieruać lub obrać własną metodę. Parmętaj jednak, że już
teraz powinieneś zacząć, w sposób systematyczny, zbierać i rejestrować
pomysły I rnatenaly W ten sposób twoje przygotowarua do nauczania
i kaznodziejstwa będą łatwiejsze i bardziej efektywne.

14 Wyjaśnij, jak i dlaczego powinieneś stworzyć "Zbiór materiałów".

_-----'-r KONCEPCJE l=r ROZWAŻANIA l ----
------~rKAZANIA L
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pytania kontrolne

PRAWDA - NIEPRAWDA Umieść literę P przed zdaruarru, które są prawdzi-
we i literę N przed zdaruami, które są nieprawdziwe.

· 1 Kontekstem Pisma ŚWIętego Jest tekst otaczający dany fragment.

· 2 Błędy w doktrynie i w praktyce powstają wtedy, gdy jakiś pojedyn-
czy werset zostaje wyrwany z kontekstu i gdy nadaje mu SIę przez
to błędne znaczenie

· ... 3 Pelny wzór prawdy mozemy poznać, gdy dowolnie połączymy kil-
ka wątków Pisrna ŚWIętego

· ... 4 Większość przypowieści mowa dość łatwo wyjaśruć pod warun-
kiem, ze zwraca się baczną uwagę na kontekst

· ... 5 Kontekst jest pomocny dIJ zrozurmerua znaczenia passusów Pisma
ŚWiętego, lecz na ruewiele SIę zdaje, gdy chcemy zrozurrueć zna-
czerue pojedynczych słów.

· ... 6 O WIele łatwiej Jest nam zrozumieć znaczenie danego passusu PIS-
ma Świętego, gdy wrerny, W jakich okolicznośerach został napisany,
wypowiedziany nd.

· ... 7 Księgt biblijne poświęcone są tak uniwersalnym tematom, ze w grun-
Cle rzeczy nasza WIedza na temat warunków, w jakich powstały, Jest
mało przydatna

· ... 8 Powtarzanie pewnych słów lub zwrotów często sygnalizuje temat
lub słuzy jego podkreśleniu

... 9 Przy studiowaniu BibIJI nie musimy wcale Interesować Się, kto I w
jakich okolicznościach wypowiada dane słowa

· ... 10 WybIerając cytaty z Pisma ŚWIętego, które mają stanowić o sensie
naszej wiary i o regułach naszego postępowania, powinniśmy wie-
dzieć, co nam Bóg przekazał, aby nas prowadzić.

· ... 11 Ogólna wskazówka, dotycząca tego czy Pismo ŚWIęte należy Inter-
pretować w sposób dosłowny lub przenośny jest taka' Pismo Świę-
te nalezy brać dosłownie, chyba że jakiś passus z całą pewnością
rue moze być wzięty za dosłowny.

· ... 12 Gdy Pismo ŚWIęte mÓWI' "WlęC zaatakuję ciebie niczym wściekły
lew", rozumiemy, ze jest to powiedziane w sposób dosłowny.
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· 13 Język przenośny inozna określić pko Język syrnbohczny

· 14 Jednym z podstawowych powodów, dla których powinniśmy zało-
zyć "Zbiór materiałów" jest to, ze często pewne myśli i koncepcje
przychodzą nam do głowy nawet wówczas, gdy rue mamy czasu,
by móc Je w pełni rozwinąć.

· ... 15 Tworzenie "Zbioru materiałów" umożliwia systematyczne I dogłęb-
ne rozwijanie materiałów do pracy kaznodziejskre] i nauczającej.

Zanim przejdziesz do lekcji czwartej, wypełnij zestaw
pytań do CZęŚCII I prześlij go do Instytutu ICI
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odpowiedzi na pytania zawarte w lekcji

8 a Salomon.

b Aczkolwiek był on kiedyś wspaniałym I bogobojnym królem, po-
padł w grzech i tę bardzo pesymistyczną postawę życia później
prezentował

c Posluguje się tym przykładem, aby ostrzec nawróconych wygnań-
ców przed popełnieniem błędu Salomona.

1 c) fragment Pisma Świętego obejmujący wersety, ustępy rozdziały
znajdujące się przed i po nim.

9 b) Jest sprawą ważną. ..

2 a modlitwa.

b gdy ktoś modli się, musi być wytrwały (patrz List Jakuba 5,17, Eliasz
modlił Się gorliwie).

10 a 1) Język literalny

b 2) Język przenośny.

c 2) Język przenośny.

d 1) Język literalny.

3 c) Swoje ciało i Jego zmartwychwstanie po trzech dniach (Ta prawda
wynika z wersetów 21 i 22).

11 a symbolem Jego Ciała, które będzie złamane dla nas Izajasz mówi
"Lecz On byłprzybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a Ul Jego ranach Jest nasze
zdrowie" Gz 53,5).

b wino to symbol Jego Krwi, która będzie oddana w ofierze, celem
wymazania grzechów całego rodzaju ludzkiego.

4 a Bóg z nami.

b On zbawi Swój lud od jego grzechu.

c Miejsce zwane Trupią Czaszką.

d Synów gromu.
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12 a Przenośny.

b Kontekstem.
c Tym, którzy kochają bogactwa ciężko przychodzi poświęcić swoje

życie i dobra dla królestwa Bożego.

5 a Jezus udzielił tej nauki, gdy tłumy zeszły się do Niego, pragnąc uj-
rzeć cud, który sprawił, gdy 5 000 ludzi zostało nakarmionych przez
rozmnożenie chleba.

b Uczniowie usłyszeli właśnie, jak Jezus zwrócił się do pewnego boga-
tego człowieka, by sprzedał wszystkie swe posiadłości i zaczął pos-
tępować zgodnie z Jego naukami Gdy ów człowiek odszedł, Jezus
powiedział, że trudno będzie bogatemu wejść do Królestwa niebies-
kiego. Wtedy Piotr rzekł do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko,
cóż więc otrzymamy?"

13 c) większość kazań "rośnie", "rozwija się" "dojrzewa" podobnie jak
rośliny w ogrodzie.

6 a) w odpowiedzi na pytanie uczonego: "A kto jest moim bliźnim?".

14 Używając kilku skoroszytów można oddzielić "Koncepcje", które mają
rozwinąć się później i przechowywać je w oddzielnym miejscu i w
należytym porządku. Gdy owe "Koncepcje" zaczną się rozwijać prze-
niesiesz je do skoroszytów z napisem "Rozwiązania". I wreszcie, gdy
kazanie stanie się juz "dojrzałe", umieszczasz je w skoroszycie z napi-
sem "Kazania" W przyszłości będziesz mógł je wykorzystać. Ta prakty-
ka umożliwi stałe gromadzenie rezerwy materiałów do kazań, które
wykorzystamy, gdy będzie po temu sposobność.

7 Twoja odpowiedź Osnowa Pisma pomaga nam zrozumieć okolicznoś-
CI, w jakich został napisany fragment słowa; dla kogo został napisany
i jego podstawowy cel.
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Znaczenie
głoszenia

W części I zastanawlaliśmy SIę nad tym, czym jest usługrwanie I jakim
człowiekiem powinien być kaznodzieja. Zajmowaliśmy się przygotowaniem
do usługiwania z praktycznego i osobistego punktu widzenia. W tej lekcji
natomiast zastanowimy się nad znaczeniem głoszenia, rozwazymy kilka po-
wodów, które świadczą o tym, ze głoszenie jest metodą usługiwania I roz-
patrzymy kilka biblijnych przykładów kazań.

Spojrzymy tez szerzej niż w lekcu 1 na pojęcie głoszenia. Rozpatrzymy
terminy zawarte w Nowym Testamencie, co pozwoli nam lepiej zrozumieć
znaczenie kaznodziejstwa. Będziemy rozwazać znaczenie niektórych wyra-
zeń w ich oryginalnym brzmieniu, dzięki czemu zrozumiemy, jak pierwsi
chrześcijanie pojmowali kaznodziejstwo. Przekonamy się, IŻkaznodziejstwo
było wtedy ważną metodą przekazywania Słowa Bozego, tak samo jak
I dziś jest skutecznym sposobem głoszenia Ewangelii

Modlę się, byś rozważając znaczenie kaznodziejstwa, został powołany
i wykorzystując siłę Chrystusa mógł skutecznie nawracać zabłąkanych,
wzmacniać wiernych i brać udział w dziele przygotowania Kościoła na po-
wrót Pana.

plan lekcji
Deftrucia kaznodziejstwa
Powody głoszenia Słowa Bożego
Przykłady kaznodziejstwa
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cele lekcji
Gdy ukończysz tę lekcję powirueneś umieć:

• WyjaśniĆ biblrjną Ideę kaznodziejstwa.

• Uzasadnić, że kaznodziejstwo jest biblijnym środkiem przekazywania
Ewangelii

• Wykazać, na podstawie Biblu, że kaznodziejstwo zawiera rózne metody
przekazywania prawdy Bozej.

czynności lekcyjne
1. Przestudiuj lekcję I odpowiedz na zawarte w niej pytarua, zgodnie z do-

tychczasową praktyką

2 Zapoznaj SIę ze znaczeruem słów kluczowych, które są dla ciebie nowe.

3 Odpowiedz na pytania sprawdzianu umieszczonego na końcu lekcji
i porównaj swoje odpowiedzi z podanymi na końcu podręcznika Prze-
studiuj raz Jeszcze te problemy, w których podałeś nieprawidłową od-
powiedź,
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słowa kluczowe
ambasador
autorytatywny
dialegomai
dialog
dysputa

euaggeltdzo
herold
kataneuo
kervsso
la/eo

martvreo
parrbesiadzomai
pletbo
strukturalny

treść lekcji

DEFINICJA KAZNODZIEJSTWA

Tradycyjna

Cel 1. Zapoznanie się z elementami tradycyjnej definicji leaznodziejsttoa.

"Kaznodziejstuo jest przeleazvu.antem prawdy przez jedną osobę innej
osobie. Zawiera w sobie dwa podstauoue elementy. prawdę i osoby. Brak
jaletegoleolunele z tvcb elementów powoduje, IŻ leaznodziejstuio przestaje być
tym, czym poununo być." Przez wiele lat ta definicja uwazana była za naj-
bardziej przejrzystą i zwięzłą. Jej autorem jest Philhps Brooks, znany amery-
kański kaznodzieja XIX wieku Kaznodziejstwo określano rówruez Jako źródło
życra, z którego płyną Boże prawdy dla człowieka.

Kaznodziejstwo Jest głównym środkiem wybranym przez Boga i stoso-
wanym przez Kościół pierwotny do przekazywania Iudziom Dobrej Nowi-
ny. Mimo, IŻ kaznodziejstwo ulegało różnym przemianom w ciągu stuleci,
to od czasów Nowego Testamentu zachowało, w mniejszym lub większym
stopruu, oryginalne elementy proklamacji, ewangelrzacji I nauki.

1 Tradycyjna defimcja głosi, iż kaznodziejstwo zawiera następujące elementy-
a) pouczenia, Interpretację i pytania,
b) prawdę I osoby,
c) autorytet, logikę i rzetelność.
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Oparcie na Piśmie Świętym

Cel 2. Omówienie dwu najuaziuejszvch definicji kaznodziejstwa pochodzą-
cych z Nowego Testamentu.

Jedną z najwazruejszych definicji kaznodziejstwa w owym Testamen-
cie jest podkreślerue, że oznacza ono "ogłaszanie wieści przez herolda"
Głoszoną unescia była Ewangelia. Nawoływała do skruchy i WIa'Y, a celem
jej była ewangelizacja zagubionych Dobra Nowina musiała być publiczrue
głoszona, ludzie po raz pierwszy rmeli usłyszeć o śmierci, o pogrzebaniu
i o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a także zrozumieć znaczenie tych
faktów.

Aczkolwiek motyw kaznodziejstwa często przewija się w Nowym Testa-
mencie, to rzadko odnosi się on do dyskusu formalnej Przede wszystkim
odnosi się do zwiastowania Dobrej Nowiny. W wielu miejscach na świecie,
po raz pierwszy słysząc naukę Ewangelij, ludzie poznają kaznodziejstwo
w sensie: "głoszenia unesci przez herolda ", zgodnie z definicją Nowego Te-
stamentu.

Czy tę defirucję kaznodziejstwa można pogodzić z definicją rozszerzo-
ną, uwzględniającą wymogi współczesne? Tak Na przykład, kaznodzieje
Nowego Testamentu mieli daną szczególną mozliwość głoszerua Dobre)
Nowiny zaraz po śmierci, zrnartwychwstaruu I wniebowstąpieruu Pana.
Ewangelia była czymś nowym tak dla Żydów jak I Greków, totez oczywis-
tym celem ówczesnych kaznodziejów było zbawrenie zgubionych. Nie ule-
ga wątpliwości, dlaczego Nowy Testament, w swych przykładach kaz-
nodziejstwa, kładzie tak duzy nacisk na przekonywanie zgubionych PÓŹ-
rue] Jednak, gdy Kościół stał SIę dojrzały I gdy pewna część tekstów Nowe-
go Testamentu była JUŻdostępna, Paweł zachęcał Tymoteusza "Głośnaukę,
nastawaj w porę, nie w porę (UJ razie potrzeby) wykaż błąd, poucz, podnieś
na duchu z całą cierpliwością, Ilekroć nauczasz" (2Tm 4,2). Jest to nakaz
Nowego Testamentu, z którego wywodzi się dzisiejsze kaznodziejstwo. DZIś
więc pod pojęciem kaznodziejstwa rozumie SIę nie tylko głoszenie Ewange-
111 zgubionym, by zostali zbawieni, ale i głoszenie Słowa wiernym, by zosta-
li zachęceni I wzrnocrueru w wierze.

2 Zakreśl Iitery stojące przed zdaniami PRAWDZIWYMI

a Ogólnie rzecz biorąc głoszenie Ewangelii w Nowym Testamencie doty-
czy zwiastowania lub publicznego głoszenia Ewangehi zgubionym.
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b Gdy mówimy o kaznodziejstwie Nowego Testamentu, mamy na myśli
formalną dyskusję, podczas której duchowny wygłasza kazania. Podczas
tego kazania ludzie zadają pytania I wygłaszają własne poglądy na dany
temat.

c W początkach swej działalności Kościół kładł nacisk na to, by głównym
celem głoszenia Słowa było przekonanie zgubionych, podczas gdy
w okresie późniejszym jednym z celów Kościoła stało SIę to, aby wierni
wzrastali l dojrzewali duchowo

d Nauka Ewangelii przekazywana jest poprzez Słowo, jak I przykład.

Inna z kolei ważna defirucja Nowego Testamentu mÓWI, IZ kaznodziej-
stwo to "opowiadanie Dobrej Nowiny". Po raz pierwszy o tym sposobie
przekazywania Słowa czytamy w Dziejach Apostolskich. Dowiadujemy Się
tam, IŻ wierni opowiadah histonę Jezusa wszędzie, gdzie SIę pOJaWIlI. Sze-
rzyli naukę w swych domach, na drogach, rynkach i wszędzie tam, gdzie
mieli ku temu sposobność. W sposób odwazny dawali świadectwo mocy
Ewangelii, która odmieniła rch życie, wciągali niewierzących w rozmowę,
opowiadali szczerze I z przekonaniem Dobrą Nowinę o zbawieniu WiernI,
napełnieni Duchem Świętym, mówili o tym śmiało w synagogach I WIęzie-
niach. Przeleonvuiałi uczonych, którzy w owych czasach kształtowah posta-
wę i poglądy tłumów. Sunadczvli też przed władzą świecką I dawali
sunadectuio przed przywódcami duchowymi nie rozurmejącyrrn prawdy
Ewangelii. Często używali tej samej metody, przekonywali, dawali świadec-
two wobec ludzi, wśród których zyh, nakłamając rch do przyjęcia nauki
Ewangeln. Jezus nakazując swym uczniom, by spełnialt zadarue, jakim jest
głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, pouczył ich, by czyntli to
z całą mocą przez głoszenie Słowa, nauczanie, dawarue ŚWIadectwa i świad-
czenie. Ich misją było doprowadzenie ludzi do odkrycia, zrOZUlTIleOIa
i doświadczenia mocy Ewangelii
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3 Gdy wyrazenie głosić Euangelie zostaje określone jako opounadanie Do-
brej NOU'I1~V, oznacza to przede wszystkim

a) oficjalne przedstawienie Ewangelu podczas regularnych, prowadzonych
według ściśle określonych zasad, nabożeństw.

b) rueoflcjalne przekazywarne Ewangelii przez osoby świeckie.

c) przekazywarne Ewangelu wszelkirru sposobarru I w każdym zakątku ziemi.

Tak WIęC Ewangelię szerzono poprzez wydawanie świadectwa i pu-
bliczne Jej głoszenie Tłumy WIernych z poświęceniem dzieliły SIę nauką,
mając na uwadze jeden cel - dotrzeć do zgubionych, dać Jedyną możhwą
nadzieję temu beznadziejnemu i mrocznemu światu. Choć OWI wierni byli
w tym pogańskim, wrogim ŚWiecie niczym owce wśród stada wilków, na-
uka szybko torowała sobie drogę w Imperium Rzymskim, a także poza jego
granicami Wówczas byli OnI narazeru na bezwzględne prześladowania, ale
lin większych crerpreń doznawała większość z ruch, tym bardziej umacniali
SIę w wierze. Ich niezłomność I determinacja zostały hojnie nagrodzone.
Chrześcijaństwo w cIągu trzech stuleci zdobyło sobie trwałe miejsce w Im-
perium Rzymskim Udowodniło, ze nawet bramy Hadesu "nie przemogą"
Kościoła Jezusa Chrystusa (Mt 16,18) I od początków chrześcijaństwa życie
duchowe i siła Kościoła wzmacniały SIę bądź tez podupadały, w zaleznoścr
od tego, w jakim stopniu Kościół stosował SIę do wspomruanego nakazu
Chrystusa. Każda Wielka odnowa KOŚCioła związana była z powrotem do
biblijnej idei głoszenia Ewangelii

4 NapISZ w swym notatniku krótką rozprawę na temat przedstawionych
w tej lekcn dwu definicji kaznodziejstwa.

Nowotestamentowe Słowa

Cel 3. Zapoznanie się z aspektami leaznodziejstuia na podstawie nowotesta-
mentowego słounuctuia

Rozwaźyhśrny kilka definiCJI kaznodziejstwa, jakie zawiera Nowy Testa-
ment. Dowiedzieliśmy Się, ze Biblia wskazuje szereg metod, jakurn posługi-
wał się Kościół w początkach swej działalności, celem nawrócenia zgu-
bionych. JeślI Jeszcze uwazrue] podejdziemy do tematu, zauwazymy, ze
Nowy Testament podaje I inne sposoby przekazywania Ewangelu Musimy
Jednak rozważyć znaczenie pewnych słów w Ich oryginalnym brzrrueniu
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Niektóre słowa greckie sugerują, IŻ do kaznodziejstwa należy podchodzić
w sposób indywidualny i nieformalny. inne mówią o bardziej formalnym
głoszeniu nauki z kazalnicy (przypomina to bardziej nasze dzisiejsze po-
dejście do idei kaznodziejstwa). Rózne sposoby przekazywania Ewangelii
sugerują szczególnie następujące słowa zaczerpnięte z Nowego Testamentu'

Kervsso (grec.) - znaczy "głosić jako herold". Odnosi się do głoszenia
publicznego To słowo nazywa postać herolda, obwieszczającego nowinę
i wysłannika reprezentującego władcę Głoszenie Ewangelii zawiera w so-
bre obie te idee, porilewaz ten, kto Ją głOSI, działa zarówno jako herold
i wysłannik Chrystusa (2Kor 5,20). To słowo powtarza się 60 razy w Nowym
Testamencie m in.: Mt 3,1, Dz 8,5; Rz 10,8, 14-15, 2Tm 4,2

Euaggelidzo znaczy' "mówić Dobrą Nowinę lub głOSIĆDobrą Nowinę".
Pochodzą od niego takie słowa jak ewangelizować, ewangelista, ewangelia
Poniewaz treść nauki jest ściśle związana z samym jej głoszeniem, to słowo
określa zarówno metodę jak i naukę' głoszenie (rnówierue) jest metodą;
Dobra Nowina - nauką To słowo powtarza się 70 razy w Nowym Testamen-
cie, m in.' Mt 11,5; Łk 3,18; Dz 5,42.

5 Z przytoczonych słów Nowego Testamentu, dotyczących kaznodziejstwa
wczesnego KOŚCIoła, możemy wywnioskować, iz głoszenie Ewangeln było:
a) przede wszystkim zaplanowane na Sabat I inne śwręta.
b) uważane za zadanie wszystkich WIernych, w każdym mieJSCUI czasie.

Wymienione słowa przedstawiają kaznodziejstwo od strony formalnej.
Inne słowa określają bardziej nieformalne sposoby głoszenia zgubionym
nauki o zbawieniu. W Nowym Testamencie niewiele mówi SIę o głoszeniu
kazań I prowadzeniu dyskusji, ale często o gloszeruu Dobrej Nowiny I opo-
wiadaniu ludziom o Jezusie - Zbawicielu.

Laleo (grec.) - znaczy: "mówić", "rozmawiać", "opowiadać", dosłownie
"chwalić coś". To słowo odnosi SIę do bardziej osobistego przedstawiania
tematu, co jest nawet możliwe w zwykłej rozmowie W Biblii przetłumaczo-
ne jest to słowo zazwyczaj jako: przemówić, mówić. W Nowym Testamen-
cie powtarza się ono ponad 250 razy. Dz 11,19 stanowi przykład zastosowarua
tej metody.

Ma~vreo(grec.) - znaczy. "być ŚWIadkiem" lub "dawać świadectwo". To
słowo odnosi się do dawania przekonywującego świadectwa w oparciu
o szczere przekonania i prawdziwe dowody. Jan Chrzciciel był właśnie
takim świadkiem posłanym przez Boga, by świadczyć o światłości, jaką był
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Bazy Zbawiciel. Ta metoda głoszenia Ewangeln jest przedstawiona ponad
70 razy w Nowym Testamencie. Dla przykładu· J 1,7, 8, 15; Dz 1,8, 5,32
i 14,3.

Dialegomai (grec.) - znaczy: "prowadzić dialog", a WIęC wyrniemać po-
glądy, zadawać pytania, oddziaływać wzajemnie na siebie Jest przeciwreri-
stwem monologu, który może prowadzić tylko jedna osoba W dialogu
zarówno uczysz się, Jak I nauczasz Słowo to odnosi się do kaznodziejstwa,
ponieważ dotyczy przekonywania ludzi do przyjęcia nauki Ewangelii i na-
wrócenia SIę. Pojawia się zaledwie kilka razy w Nowym Testamencie Oto
przykłady tej metody: Mk 9,34, Dz 17,27; 18,4.

Kataneuo (grec.) - znaczy· "mówić dokładnie i z przekonaniem". Dwa
pozostałe słowa, tj pletho (grec.) i parrbestadzomai Cgrec ) znaczą: "wypeł-
ruć" i "mówić otwarcie, śrruało", I stanowią niejako uzupelnierue słowa ka-
taneuo, a ściślej mówiąc idei. jaką ono w sobie zawiera. Odnośniki do
niego znajdziemy w Dz 13,38,15,36 117,3

6 Poprzedrue cztery słowa, odnoszące SIę do kaznodziejstwa, obejmują
wszystko, Z WYJĄTKIEM.
a) świadectwa zawierającego przekonywujące I racjonalne wyjaśnienie dzieła

zbawienia człowieka przez Boga
b) dialogu, który zakłada wzajemne oddziaływanie na siebie i wymIanę

poglądów.
c) rozmowy, w której mówi SIę o własnym szczerym podejściu do tematu.
d) przemówienia, które wygłasza jedna osoba, jako mówca i które mo ze

być przerywane przez innych

7 WyszczególnIJ znaczenie kaznodziejstwa dla wczesnego Kościoła, stawia-
jąc w miejsce kropek 1, a 2 przed określemanu dotyczącynu Idei kazno-
dziejstwa, rozwiruęrych w czasach póżruejszych.
· ... a Kaznodziejstwo to przede wszystkim środek prowadzący do roz-

woju i ukształtowania życia duchowego wiernych.
· ... b W ŚWIecie pogańskim kaznodziejstwo było środkiem, za pomocą

którego zwiastowano Dobrą Nowinę i ewangelizowano zgubionych
· ... c Kaznodziejstwo oznaczało dzrelenie się Dobrą NOWIną w rozmowie

rueoficialnej, w której WIerni dawali jasne i przekonywujące świa-
dectwo temu, jak Bóg odmienił Ich zycie.

· ... d Kaznodziejstwo wiązało się z wymianą poglądów, wzajemnym od-
działywaruern na siebie i dialogiem na temat tego, co głOSIEwangelia
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.... e Kaznodziejstwo oznacza głoszenie nauki osobie, grupie lub kon-
gregac]i przez jedną osobę l ma na celu przekonanie zgubionych
i umocnienie wiernych w ich wierze

POWODY GŁOSZENIA SŁOWA BOŻEGO

Wybór Boga

Cel 4 Przedstaunente podstawowego powodu, dla którego Bóg wybrał gło-
szenie Euiangeln, Jako główną metodę przeleazvusauia nauki o zba-
wieniu.

Bóg wybrał kaznodziejstwo, aby przekazać Swoją naukę o zbawieniu
Jan Chrzciciel przybył na Pusrynię judzką, głosząc te oto słowa. "NawrÓĆCIe
się, bo bliskie jest królestwo ruebteslete!" (Mt 3,1-2). Posiadał cechy herolda
i wysłannika; głosił naukę powierzoną mu, przygotowywał drogę Temu,
kto ma po nim nadejść i reprezentował królestwo (w. 3).

Gdy jezus publicznie oznajmił o Swojej misji, uznał, iz podstawowym
środkiem służącym do przekazywania jego nauki powinno być właśnie
kaznodziejstwo. Z księgi proroka Izajasza przeczytał następujący fragment:
"Duch Patislei spoczywa na rnnte, pomeuiaz mnie namaścił I posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nounue (euaggehdzo), wlęŹ1IIOm głosił wolność
(kerysso), a uteundomvrn przejrzenie, abvm uctsntonvcb odsyłał ioolnvmi,
abym obwoływał (kerysso) rok łaski od Pana" (Łk 4,18-19). Raz jeszcze, [uz
własnymi słowami, jezus mówi o znaczeniu Swej usługi głoszenia Ewange-



Znaczenie głoszenia 89

lu: "Także innym miastom muszę głosić (euaggelidzo) Dobrą Nounue o Kró-
lestwie Bożym, bo na to zostałem posłany" (Łk 4,43) Następny werset doda-
Je: "Jgłosił(kerysso) słowo W svuagogacb judei". Dając Swym uczniom Ostatnie
Polecenie rzekł do ruch- "Idzcie na cały świat igłoście Eioangelte wszelkie-
mu stuiorzeniut" (Mk 16,15). "Om zaś poszli i głosili (kerysso) Ewangelię
toszedrte, a Pau uspołdziatai z num I potunerdzał naukę znakami, które
mu touarzvszyły'' (Mk 16,20) Gdy posłuchali tego rozkazu, cuda potwier-
dzały ich naukę, tłumy uwierzyły Ewangelii, a Kościół stał SIę silną i zorga-
nizowaną arrruą

8 Dopasuj nazwy znajdujące SIę po lewej stronie do zdań umieszczonych
po prawej strome
· ... a ZWIastował nadejście królestwa niebies-

kiego
· b Udali się, by wszędzie głOSIĆnaukę Jezusa
· c Przybył, by głOSIĆDobrą NOWInę
· d Przepowiedzrał, ze Jezus będzie ubogim

I uciśnionym niósł Dobrą Nowinę

1) Jezus
2) Jan ChrZCICIe!
3) Izajasz
4) Uczmowie

Zauważ, że w swoim LIście do Koryntran Paweł określa głoszenie Sło-
wa jako metodę, którą wybrał Bóg, by w ten sposób zbawić wierzących
NIe uczynił zaś tego z powodu mądrości Greków czy z powodu pragnienia
oglądarua cudownych znaków przez Żydów (IKor 1,21-25) Czytamy tam

'1l1v głostmv Chrystusa ulerzvzouianego, który jest zgorsze-
niem d/a Żydów, a głupstwem d/a pogan, dla tych zaś, kto-
r.zy są powołam, tak spośród Zvdou; jak i spośród Greków,
Chrystus jest mocq Boża i modroseta Bozq" (IKor 1,23-24).

W hście do Zboru w Rzymie Paweł przytacza kolejny mocny argument
na rzecz głoszenia Słowa. Oznajmia w nim, iż zbawienie Jest dla wszystkich
ludzi (Rz 1,5-12) i podkreśla: "Albowiem każdy, kto wzywa imienia Pansleie-
go, będzie zbawiony" (Rz 10,13) W dalszej części rozwija tę myśl w sposób
następujący

"[aleze unec mieli utzvuać Tego, w którego me uunerzyli? jakze mieli
uunerzyć w Tego, którego nie usłyszeli? jakze mieli usłyszeć, gdv im
rulet me głosił? jakze moglibv im głOSIĆ(kerysso-zwiastować), jesli-
by me zostali posła m? / .I Przeto wiara rodzi SIę z tego, co się
słyszy, tvm zaś, co się słyszy, Jest słouio Chrystusa" (Rz 10,14-18)
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Tak więc potrzeba głoszenia Ewangelii Jest oczywista: wiara w Chrystu-
sa Zbawiciela rodzi się wtedy, gdy ludziom głoszona jest Ewangelia. To zaś
zakłada stosowanie wszelkich metod przekazu, jakie sugerują słowa Nowe-
go Testamentu, przedstawione w Biblii, jako głoszenie Ewangelii.

Nie potrzeba więc nowych metod, by przybliżyć ludziom Królestwo
Boze. Bóg wybrał kaznodziejstwo, jako podstawowy środek dla przekazy-
warna Ewangelii. Zauważ, iz nie uzył środków politycznych celem zbudo-
wania królestwa duchowego ani nie posłuzył się zadną akcją społeczną czy
działalnością kulturalną, bowiem tylko Ewangelia moze naprawdę odmie-
nić nasze życie.

9 Przeczytaj jeszcze raz List do Rzymian 10,14-15. Wymień po kolei kroki,
jakie, zdaniem Pawła, należy podjąć, aby nauka dotarła do nie zbawionych

a .

b .

c

d

e

Nowotestamentowe przykłady głoszenia Ewangelii

Cel 5 Zapoznanie SIę z nowotestamentowym! przykładami głoszenia Ewa n-
geM

Zgodnie z Nowym Testamentem, głoszenie Ewangelii jest w początko-
wej fazie zapowiedzią lub proklamacją Bożej obietnicy zbawienia dla wszyst-
kich ludzi. Kaznodziejstwo miało zawsze na względzie głoszenie Ewangelu.
NIkt me głosił dla samego głoszenia. Apostołowie głosili "Ewangelię Chrys-
tusa", "skruchę za grzechy i ich odpuszczenie", "Chrystusa ukrzyżowanego"
i podobne tematy, aby ratować zgubionych We wstępnym etapie akt gło-
szenia Ewangelii był zawsze związany z nauką o zbawiemu

Gdy tylko Pan im nakazał, wierni KOŚCIołazaczęli najpierw, głosić Do-
brą NOWInę w Jerozolimie (Dz 1,8). Piotr, wraz z mnymi uczniami, głosił ją
po raz pierwszy w dzień Pięćdziesiątnicy (Dz 2,14-42) Napełniony mocą
Ducha Świętego wskazał, w jaki sposób proroctwa przeszłości znalazły po-
twrerdzenie w teraźniejszości Następnie zachęcał tłum, by przyjął obietnicę
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zbawienia, jaką ofiarował ludziom Bóg Niewierzący byli poruszeni do głę-
bi tym, co usłyszeli Gdy zapytali Piotra, co mają czynić, wezwał ich do
nawrócenia się i ochrzczenia w uruę Chrystusa. W rezultacie około trzech
tysięcy ludzi przyłączyło się do KOŚCIoła. W ten sposób został przedstawio-
ny wzór głoszenia, dzięki któremu Kościół rozrastał się, a wierni udawali
się wszędzie, by głosić Ewangelię.

10 Począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy Apostołowie i przywódcy Kościoła
dali wzór kaznodziejstwa
a) głosząc publicznie Ewangelię wszędzie tam, dokąd przybyli.
b) tworząc małe, zorganizowane grupy, celem szerzenia Ewangelii.
c) głosząc kazania, ale tylko w określonym czasie i w określonych miejs-

cach.

Jak już wiemy, publiczne głoszenie Słowa w formie kazań nie było
Jedyną metodą, za pomocą której wczesny Kościół szerzył Ewangelię. Prześ-
ladowania zmuszały także wiernych do używania innych środków. "w:'ybu-
chło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele [erozoltmsletm. Wszyscy,
z urvjatleiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach judei t Samarii"
(Dz 8,1) "Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze Słowo" (Dz 8,4). Odtąd
zaczęli rozpowszechniać własne ŚWiadectwa, mówili o Dobrej OWInie, opo-
wiadali o NIeJ a wszystko to działo się na szeroką skalę. Takze rozpo-
wszechnianie Dobrej Nowiny było skuteczne.

"Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powo-
du Szczepana, dotarli do Fenicji, na Cypr t do Antiocbti, głoszac
Słowo samym tvlleo Żydom Niektórzy z nich pochodzili z Cypru
i C:yreny Om to po przybyciu do Antiocbii przemaunali też do
Greków i opounadali Dobrq. Nowinę o Panu [ezusie" (Dz 11,19-21).

Nic nie wskazuje na to, że owi wierni, którzy z takim poświęceniem
głosih Ewangelię, zostali przez Apostołów pozostałych w Jerozolimie, oflc-
jalnie uznani za duchownych. Nie kojarzą się też onI z kazalnicą lub prowa-
dzeniem publicznych przemówień. Oni po prostu opowiadali Dobrą Nowinę
wszędzie, gdzie tylko mogli. Rozproszenie Kościoła wywołane prześlado-
waniami stało się punktem zwrotnym w Dziejach Apostolskich. Owi anoni-
mowi głosiciele Ewangelii udali się poza Jerozolimę, Judeę I Samarię, aż po
krańce ziemi (patrz: Dz 1,8)
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11 Wkrótce po tym, jak wielkie skupisko wiernych uległo rozproszeniu
z powodu prześladowań, głoszenie Ewangelu
a) miało miejsce tylko wówczas, gdy Apostołowie przybywali do rozpro-

szonych grup chrześcijan.
b) stało się mniej związane z publiczną proklamacją, bardziej zaś z indywi-

dualnymi metodami przekazywania nauki.
c) odbywało się coraz rzadziej I juz nigdy nie miało odzyskać dawnego

znaczenia.

Inną metodą szerzenia Ewangeln, Jak mówi Nowy Testament, było da-
wanie własnego ŚWiadectwa. I tak człowiek, który urodził SIę niewidomym
I odzyskał wzrok, świadczył o swoim uzdrowieniu wszystkim, którzy go
o to pytali (j 9,25). Na kartach DZiejów Apostolskich Paweł trzy razy świad-
czył o swoim nawróceniu W każdym przypadku opowiadał to, czego doś-
wiadczył, gdy narodził SIę na nowo i podkreślał, jaki to miało wpływ na
Jego życie (Dz 22,1-22, 24,10-21, 26,] -29)

Głosząc Ewangelię Paweł posługiwał Się też często dralogiem Według
swego zwyczaju i ze świadomym zamiarem wstępował do miejscowej syna-
gogi i rozprawiał z Zydami i innymi o jezusie Mesjaszu (Dz 17,1-3) NIektó-
rzy uwierzyh, inni nie (Dz 17,4-5) Owe dyskusje dawały uczestnikom
możliwość zadawania pytań, rozprawiania i wzajemnego oddziaływania na
siebie Celem prowadzącego dialog było przekonanie biorących w nim udział
i słuchaczy do nauki Ewangelii, a także nawrócenie ich Przykłady stosowa-
nia tej metody przez Pawła znajdziemy tez w następujących fragmentach
Dziejów Apostolskich: 18,1-4, 19; 19,8-10

Kościół Nowego Testamentu używał róznych metod dla szerzenia Ewan-
gelii Dwie Jednak rzeczy pozostawały ruezrnienne: nauka i cel Na tym
etapie dzrałalności Kościół głosił Ewangelię po to, by zgubieni uzyskali
zbawienie

12 Zakreśłliterę stojącą przed kazdym PRAWDZIWYM zdaniem.
a Wzór kaznodziejstwa Nowego Testamentu wskazuje, ze głoszenie Ewan-

gelii ma szczególny cel· zbawianie grzeszników
b Rozwój wczesnego Kościoła następował w rezultacie działalności Apos-

tołów; dzięki ich publicznemu głoszeniu Ewangelu w celu zewangelizo-
warna nie zbawionych.

c Prześladowanie spowodowało wielkie rozproszenie uczniów i zanie-
chanie usługi głoszenia Ewangelii
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d Wierni, którzy po śrruerci Szczepana udali SIę w dalekie strony zostali
oficjalnie uznani przez Apostołów pozostałych w Jerozolimie za "kazno-
dziejów".

e Ewangelię szerzono dając własne świadectwo iw prywatnych rozmowach

Historyczne i współczesne osiągnięcia kaznodziejstwa

Ce l 6 Przedstau nen iesku tecznosct głoszenia Eioangelii na przykładzie dzie-
iću. Kościoła.

Jezus powiedział, IZ zbuduje Swój Kościół i ze nawet bramy piekielne
Go nie przemogą (Mt 16,18) Począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół
wzrastał w siłę WrogowIe Apostoła Pawła oskarzali go o to, iz głosząc
Ewangelię przewraca świat do góry nogami i burzy ustalony ład społeczny
(Dz 19,26).

W liście do wiernych w Koryncie, czyniąc aluzję do cudów dokonywa-
nych za Jego pośredructwern, Apostoł stwierdził: "A mowa moja i moje gło-
szetue nauki me miały nic z uuodzqcvcb przekonywaniem słów mqdrości,
lecz były ukazaniem ducha i mocy" (l Kor 2,4) Tak więc Dobra Nowina
szerzyła się w sposób potężny i przekonywujący, Rozwój Kościoła w cza-
sach od I do IV wieku "przemógł" prześladowania, niechęć władców, błędy
doktrynalne i osiągnął dojrzałość, Ewangelia rozpowszechmała się w całym
Impenum Rzymskim i znajdowała coraz to nowych wyznawców Słowa Bo-
żego

W ciągu stuleci, jakie upłynęły od czasów narodzin Kościoła, kazno-
dziejsrwo uległo wielu przemianom Nadal jednak Jest to bardzo skuteczna
metoda przekazywania prawdy Bozej, metoda, którą od początku posługi-
wał SIę Kościół, pko środkiem słuzącym do pozyskiwania tłumów Żyjących
w wielu miejscach

Dzisiejsi heroldowie prawdy podczas masowych spotkań głoszą Dobrą
NOWInę i tłumy nie zbawionych znajdują w Jezusie Chrystusie swego Pana
i Zbawiciela Ponadto miliony telewidzów i radiosłuchaczy na całym świe-
cie mają moźhwość każdego tygodnia słuchania Słowa Z ruezhczonych
kościołów i miejsc płyrue kazdego tygodnia Słowo Boze w celu nawrócerua
rue zbawionych I wzmocnienia wiernych w ich wierze. Kaznodziejstwo
wydaje SIę dziś mieć WIększe znaczenie niż kiedykolwiek Ma to szczególną
wymowę, porueważ Duch Święty przygotowuje Kościół na przyjście Pana
Wszystko wskazuje na to, iż dla Ewangelii nadeszła, bądź jest JUZ blisko,
pora największego wpływu
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13 Napisz w swoim notatniku krótką rozprawę na temat znaczenia kazno-
dziejstwa w dziejach Kościoła.

PRZYKłADY KAZNODZIEJSTWA

Cel 7. Określenie wspólnych cech leaznodztejstu.a Starego i Nowego Testa-
mentu.

W Starym Testamencie znajdujemy przykłady proroków mówiących jako
heroldowie jehowy i służących jako jego wysłannicy. jeremiasz, na przy-
kład, stale powtarza' "Part rzek/do mnie .. "Or 1,4; 2,15). Zarówno on, jak
i inni prorocy przekazywali ludziom naukę, która objawiała zamiary Boga
wobec świata, w którym zyli Między innyrru. Eliasz, Izajasz I Ozeasz zwias-
towali naukę Bożą w czasach Starego Testamentu I reprezentowali Boga
w Izraelu W swej działalności wzywali Izraelitów do wyrazania skruchy za
grzechy i prowadzenia nienagannego zycia religijnego i moralnego, oparte-
go na wierze w Bożą obietnicę zbawienia.

Kaznodziejstwo Nowego Testamentu miało następujące cechy wspólne'
odwoływanie się do pism Starego Testamentu; jasne i przekonywujące przed-
stawranie życia. śmierci, zmartwychwstania Iwniebowstąpienia jezusa Chrys-
tusa i zaszczepianie słuchaczom wiary w jezusa, jako Zbawiciela. Nauka,
jaką głosił Piotr w jerozolimie (Dz 2), w świątyni (Dz 3), wystąpienie Szcze-
pana (Dz 6), nauka, z jaką przyszedł Piotr do domu Korneliusza (Dz 10), to
przykłady głoszerua Słowa w celu ewangelizacji zgubionych Nauka, jaką
przekazał Paweł na Wzgórzu Marsowym, jest natomiast przykładem głosze-
nia Słowa za pomocą przemówienia i rozmowy, które mają na celu wskaza-
nie zgubionym drogi prowadzącej do zbawienia

14 Patrząc na przykłady kaznodziejstwa Starego i Nowego Testamentu za-
uważamy, iz zarówno jedne, jak i drugie mają charakter

a) oficjalnej usługi wykonywanej w dzień Sabatu
b) proklamacji, reprezentowania Boga i głoszenia Słowa dla OSiągnięcia

zamierzonych rezultatów.
c) nieoficjalnej usługi, nie mającej skutecznego przywództwa I trwałych re-

zultatów.
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pytania kontrolne

1 Biblijną koncepcję kaznodziejstwa można najlepiej określić jako
a) środek, który wybrał Bóg I który zgodnie z jego wolą, można stosować

w celu przekonania ludzi do Ewangelu. tylko w określonym miejscu
i czasie.

b) środek, który był i jest używany przez Boga w celu przekonania zgubio-
nych I przygotowania wiernych na przyjście jezusa.

c) pewną metodę, którą stosował Kościół pierwotny w celu przekonania
zgubionych; metodę, która nie jest juz uważana za właściwą

2 Gdy mówimy o biblijnej koncepcji głoszenia Słowa, mamy na myśli'
a) przede wszystkim oficjalne, systematyczne usługiwanie z kazalnicy przez

jedną osobę, bez współdziałania ze strony słuchaczy.
b) na ogół salę lekcyjną, w której Jedna osoba prowadzi lekcję I zadaje

czasem pytania, wciągając w ten sposób słuchaczy do aktywnego w niej
udziału.

c) rózne metody przekazywania prawdy, w tym' proklamację, rozmowę
prywatną, dawanie świadectwa, przykładu i dialog.

3 To, ze kaznodziejstwo jest biblijnym środkiem przekazywania Ewangelii,
można najlepiej uzasadnić odwołując się do.
a) logiki kaznodziejstwa I stwierdzając, iz jest ono Jedynym możliwym środ-

kiem, za pomocą którego Kościół mógł wykonać Ostatnie Polecenie
Chrystusa,

b) tradycji Kościoła, który posługiwał się kaznodziejstwem, jako podstawo-
wym środkiem, a raczej jednym z podstawowych środków do przekazy-
wania nauk moralnych,

c) przykładu jana Chrzciciela i stosownych nakazów jezusa, a takze wzoru
ustalonego przez Nowy Testament i tak skutecznie stosowanego przez
KOŚCIÓł.

4 Z greckich słów Nowego Testamentu. kerysso I euaggelidzo dowiadujemy
się, tz kaznodziejstwo wymaga:
a) działanta niczym herold I wysłannik Chrystusa, celem ewangelizacji zgu-

bionych
b) uczestnictwa w dialogu lub przemówreniu, celem przekonania tych, którzy

są oporni wobec Ewangelii
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c) dawania własnego świadectwa i świadczenia przed władzami publicz-
nymi, które sprzeciwiają się Ewangehi

5 Z punktu widzenia historu Kościoła kaznodziejstwo było:
a) ogromną siłą w początkach działalności KOŚCIOła,lecz później przestano

jej stosować i stało się ono rueskuteczne.
b) nieskuteczne w początkach działalności KOŚCIOła,gdy potrzeba było bar-

dziej osobistego podejścia, cełem pozyskania zarówno zwykłych ludzi,
jak I stojących u władzy.

c) uważane najpierw jako środek mający przekonać zgubionych, póżrue]
zaś jako środek mający rozwijać wiernych I wzmacniać Ich w wierze.

6 Dopasuj zdania znajdujące się po lewej
prawej stronie.
· ... a Ogłaszać, jako herold i reprezen-

tować kogoś, jako wysłannik, ce-
lem przekonania zgubionych

· ... b Głosić Dobrą Nowinę, opowiadać
Dobrą Nowinę

· ... c Kaznodziejstwo uwazane za środek
słuzący roZWOJOWIzycra duchowe-
go I wzmacnianiu wiary

· ... d Być świadkiem lub dawać świadec-
two, słowo greckie martyreo

· ... e Prowadzić dialog, celem przekona-
nia rozmówców do Ewangelii.

stronie do umieszczonych po

1) Późniejsze koncepcje kaz-
znodziejstwa

2) Jan Chrzciciel uzywał tej
metody kaznodziejstwa

3) Paweł całkiem skutecznie
stosował tę metodę do gło-
szenia Ewangelii

4) Słowo greckie euaggeltdzo
stanowi tę definicję kazno-
dziejstwa

5) Wczesna koncepcja kazno-
dziejsrwa

odpowiedzi na pytania nauczające

8 a 2) Jan Chrzciciel
b 4) Uczniowie

1 b) prawdę I osoby

c 1) jezus
d 3) Izajasz
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9 a zwiastować.
b głosić
c usłyszeć.

d uwierzyć
e wzywać tego, w którego uwrerzyli.

2 a Prawda.
b Nieprawda.

10 a) głosząc publicznie Ewangelię wszędzie tam, dokąd przybyli.

c Prawda
d Prawda

3 c) przekazywanie Ewangeln wszelkirru sposobami I w kazdym zakątku
ziemi

11 b) stało Się mniej związane z publiczną proklamacją, bardziej zaś z indy-
widualnyrm metodami przekazywarna nauki

4 Porównaj swoją odpowiedź z rozwazanlarni zawartymi w tekście.

12 a Prawda
b Prawda
c Nieprawda

d Nieprawda.
e Prawda

5 b) uważane za zadanie wszystkich wiernych, w każdym miejscu i czasie

13 Twoja odpowiedź Ja zanotowałem, że kaznodziejstwo było dla wczes-
nego Kościola skutecznym środkiem w Jego dążeniach do ogłoszenia
Ewangelii Kościół przezywał lata rozwoju lub upadku w zalezności od
tego, Jak głosił Ewangelię Kaznodziejstwo Jest dziś wysoce skutecznym
środkiem służącym do ewangelizacji zgubionych.

6 d) przemówienia, które wygłasza jedna osoba, pko mówca i które moze
być przerywane przez innych

14 b) proklamacji, reprezentowarua Boga i głoszenia Słowa dla osiągnlęcia
zamierzonych rezultatów.

7 a 2) Późniejsza Idea.
b 1) Wczesna idea
c 1) Wczesna Idea.

d 1) Wczesna idea
e 2) Późniejsza idea



Treść kazania

Dowiedzieliśmy się Z Nowego Testamentu, ze kaznodziejstwo obejmuje
różne metody szerzenia Ewangelii. WJemi udawali się wszędzie, by głosić
naukę o zbawieniu, by opowiadać i rozszerzać Dobrą Nowinę. Dawali włas-
ne świadectwo; byli poświęconymi świadkami i wywierali ogromny wpływ
na swoje pokolenie. Nowy Testament mówi tez o kaznodziejstwie bardziej
oficjalnym i usystematyzowanym, to znaczy, gdy duchowny głosi kazanie
w sposób podobny do współczesnego. jednakże, bez względu na to, czy
wierrn mówili do jednej osoby, czy głosili Słowo dla wielu, ich nauka była
zawsze ta sama, zawierała Ewangelię Jezusa Chrystusa Później Paweł tak
pouczał Tymoteusza. "Wskaż błąd, nastawaj w porę, poucz, podnieś na du-
chu z całą cierpliwością ilekroć nauczasz" (2Tm 4,2). Nauczanie słuzyło
doprowadzaniu wiernych do dojrzałości duchowej I rnrało Im pomóc
w urukruęciu przyjęcia fałszywej doktryny.

W tej lekcji zajmiemy się czterema głównymi tematami nowotestamen-
towego kaznodziejstwa. PIerwsze dwa tematy· Zbauneuie i Pojeduame od-
noszą się przede wszystkim do zagubionych Następne zaś: Usunęcenie
I Nadzieja dotyczą głównie Kościoła Materiały do każdego tematu nie zos-
tały przygotowane w formie kazań, lecz stanowią raczej krótkie ornówierue
waznych dla ciebie pojęć. Mam nadzieję, ze przydadzą się tobie.



NAUKA
DLA
ZAGUBIONYCH

NAUKA
DLA

KOŚCIOŁA

plan lekcji
Nauka o Zbawiemu
Nauka o Pojednaniu
Nauka o Uświęceniu
Nauka o Nadzie:

cele lekcji
Gdy ukończysz tę lekcję, powimeneś umleć:

• Omówić pokrótce każdy z czterech głównych tematów kaznodziejstwa.

• Wyjaśnić, dlaczego kaznodziejstwo obejmuje więcej ruż jeden temat.

• Wyjaśnić rolę, jaką odgrywa błogosławiona nadzieja w motywacji do
służby Boże].
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czynności lekcyjne
1. Przeczytaj wstęp do Iekcji, zapoznaj się z jej zarysem i celem.

2. Zapoznaj się ze znaczeniem słów kluczowych.

3. Przestudiuj dokładnie lekcję. Po ukończeniu odpowiedz na pytania tes-
towe i sprawdź z odpowiedziami na końcu podręcznika

słowa kluczowe
antagonista
bema

treść lekcji
NAUKA o ZBAWIENIU

Ze wszystkich tematów, jakle obejmuje kaznodziejstwo biblijne, naj-
ważniejszym jest Dobra Nowina o zbawieniu Nie ma wazruejszego Przeka-
zywarue Dobrej Nowiny o zbawieniu ma podstawowe znaczenie, ponieważ
bez odpowiedzi na tę naukę nie miałoby sensu głoszenie innych nauk
Jezus nakazał Swym uczniom. "IdŹCIewięc l nauczajcie tuszystlete narody
/ ../ Ul imię Ojca i Syna, IDucha Świętego" (Mt 28,19; 24,14). Co więcej, gdy
UCZniowie ujrzeli Go zmartwychwstałym, powredział "Ktouunerzv I przyj-
mie chrzest, będzie zbaunotiy, a kto nie uwierzy, bedzte poteptony" (Mk 16,16;
J 3,15-21 36). Głosząc naukę o zbawieruu, nalezy kłaść nacisk na dwa fakty:

1) wszyscy ludzie są grzesznikami

2) Chrystus może stać się zbawicielem każdego, kto usłyszy i uwierzy
w jego obietnicę zbawienia.

Wielu ludzi jednak nie rozumie swego problemu I tego, co mo ze od-
mienić ich położenie. Musimy uświadomić im, iz podstawowym proble-
mem Jest to, ze ludzie sq grzeszmkami.



Treść kazania 101

Ludzie są grzesznikami

Cel 1. Zapoznanie się z dwoma przyczynami tego, iż ws.zyscv ludzie są.grzesz-
nileami oraz urvjasmerue, Jakle są. następstwa grzechu i co może roz-
unazać ten problem

Spójrz wokół siebie Co widzisz? Widzisz wokół siebie choroby, cierpię-
nia, chciwość, ruenawiść, przemoc, wojny i śmierć jezeli czytasz gazety lub
czasopisma, wiesz, iż są to problemy powszechne. Wielu zastanawia się, co
Jest przyczyną tych problemów? Jak należy je rozwiązać? Biblia mówi nam,
iż przyczyną wszystkich ludzkich nieszczęść jest grzech Ale co to jest grzech?
Grzech, to znaczy zycie mezgodrue z prawem Bozym i otwarte łamanie go.
Jest to nieposłuszeństwo, ale grzech jest czymś więcej, niz tylko nieposłu-
szeństwem Jest to wywyzszanie Siebie, a pomniejszanie Boga Wywyższa-
nie Siebie moze przejawiać Się w lekcewazemu potrzeby Ingerencji kogoś,
kto kierowałby naszym zycie m duchowym, pomijaniu Boga w myślach,
planach, słowach i czynach. Choć taką postawę uważają niektórzy za zaletę,
dla Boga jest ona rue miła

1 DWie przyczyny sprawiły, IZ wszyscy staliśmy się grzesznikami Wymień
je zapoznawszy Się uprzednio z następującymi fragmentami Pisma ŚWiętego'

a Rz 5,12-19 .

b Rz 3,10-18.23 .

Grzechem Adama zostali obciązeru wszyscy ludzie, poruewaz Adam był
przedstawicielem rodzaju ludzkiego Kiedy on zgrzeszył, zgrzeszyli wszys-
cy I wszyscy odziedziczyli grzeszną naturę WłaŚnie ta grzeszna natura skła-
nia ludzi do bałwochwalstwa, przemocy, nieposłuszeństwa wobec Bożego
prawa (Ga 5,19-21) Grzeszna natura popycha więc ludzt do grzesznych
czynów

Następstwem grzechu ludzkiego Jest odejście ludzi od Boga I od sa-
mych siebie Z powodu swej grzeszne) natury ludzie są zepsuci Wszystko,
co składa się na ludzką naturę, a więc intelekt, uczucia i wola naznaczone
jest piętnem grzechu. Ludzie są wobec mego całkowicie bezradni I nie są
zdolni, by siebie samych uratować Zostali tak zepsuci grzechem, ze nie
mogą zrozumieć i docenić wartości duchowych (IKor 2,14) Rzeczy ducho-
we wydają im się głupstwem, a bez duchowego zrozumienia nie mogą
ogarnąć darów Bozych.
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2 Przeczytaj poniższe fragmenty Pisma Świętego odpowiedz na każde
z pytań.

a Rz 6,15-20 mówi, że chrześcijanie me są grzechu.

b Rz 8,6 mówi, że CI, którzy zyją według ciała, mogą spodziewać Się

jedynie ..

c Rz 8,7 mÓWI, że ten, kto postępuje według natury ludzkiej, staje się

I nie

....... ani nawet me Jest do tego zdolny.

d Rz 8,8 mówi, ze ci, którzy żyją wedlug Ciała, nie mogą

e Rz 8,1-17 I 2Kor 5,17 mówią, iż jeśli ktoś Jest w Chrystusie, to staje Się

i odtąd jego życiem kieruje

A teraz kilka wniosków, jakie mozemy juz wyciągnąć:

1. Wszyscy ludzie naznaczeru są piętnem grzechu i nie są zdolni myś-
leć, decydować lub czynić to, co Jest naprawdę dobre I co podoba
Się Bogu.

2. Niekiedy, dzięki łasce Bozej, ludzie są zdolni do dobrych uczynków
i mogą być uważani za stosunkowo dobrych. Ich zycie Jednak me
zadowala Boga dopóty, dopóki postępują według ciała.

3. Zdolność wyboru l zdolność działania ludzi są ograniczone przez to,
iz są oni niewolnikami grzechu (Rz 6,17 20)

4. Od grzechu może Jedynie uwolnić ludzi zbawrenie dane od Boga.
Wtedy ich życiem zaczyna kierować Duch I mają możliwość podoba-
nia Się Bogu.

3 Przeczytaj i przeanalizuj Dzieje Apostolskie 17,16-34 Fragment ten mówi
o przesłaniu Pawła skierowanym do Ateńczyków. Następnie odpowiedz na
następujące pytania
a Paweł mówi, IŻ Bóg najpierw. ..... ...... ........ .. ... grzech z uwagi na

ludzką nieświadomość Boga l Jego Prawa
b ]ednakze, w swoim kazaniu Paweł stwierdza, ze gdy gloszona jest ewan-

geha, Bóg nakazuje.. . ... , by ..
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c Ludzie muszą SIę nawrócić, poruewaz zbhza SIę dzień, w którym Bóg

będzie . .. .. . . .

d W odpowiedzi na naukę Pawła o zbawieniu niektórzy.. .. .

......................................... , Inni zaś .

4 Porównaj kazanie Piotra w świąryru, a ściślej mówiąc, zawarty w Jego
zakończeniu apel do ludzi (Dz 3,17-26) z apelem Pawła, wygłoszonym na
Aeropagu w Atenach (Dz 17,29-31).

WidzImy zatem, ze skoro grzech Jest źródłem ludzkich nieszczęść, mu-
simy głosić kazania dotyczące problemu grzechu, Jego przyczyn i skutków,
a takze tego, w jaki sposób mozna się od mego uwolnić Na początek
mozesz wybrać rozdziały 1-3 KSIęgI Rodzaju Możesz też głosić kazania na
podstawie rozdziałów 3-8 z listu Pawła do Rzymian albo posłużyć się wspa-
niałą analizą sposobu, w jaki funkcjonuje grzech, który zwodzi ludzi -
[k 1,12-17. Zapoznaj się tez z następującymi fragmentarru. Ef 6,10-18
l I] 2.15-17 jakkolwiek podejdziesz do tego tematu, będzie to rrualo nie-
zwykle Istotne znaczenie dla zbawrema ludzi I zrozurruerua przez ruch wal-
ki duchowej, w której uczestruczą

5 jakie są skutki grzechu I co rozwiąze problem grzechuj Odpowiedz na-
pisz w swym notatniku

chrystus Zbawiciel

Cel 2 Zapoznanie slf z problemem, li' jaki sposób Chrystus - Zbawiciel Jest
rozunazatuem problemu grzechu ludzkiego 1 śmierci duchowej

W drugiej CZęŚCItematu zbawienia będziemy mówić o jezusie Chrystu-
sie, jako rozwiązaniu problemu grzechu. Rezultatem grzechu Jest śmierć
duchowa I dlatego człowiek musi się duchowo odrodzić. Ilekroć głosisz
kazania o problemie grzechu, pamiętaj, abyś zawsze podkreślał rolę Chrys-
tusa w zbawieniu Tak jak urodziłeś SIę w określonej rodzinie, musisz naro-
dZIĆ SIę W rodzime Bożej. Narodziny duchowe wymagają, aby człowiek
nawrócił się (Dz 2,37-39) I został całkowicie uwolniony od grzechów. Aby
grzechy zostały odpuszczone, człowiek musi uwierzyć w jezusa (Dz 16,30-31)
i wyznać, IZJest On Panem jego zycia. jeśli więc człowiek przyjmie zbawię-
rue wiarą, narodzi SIę powtórnie przez Ducha Bożego (2Kor 5,17). Duch
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będzie go odtąd prowadził I człowiek stanie SIę zywym duchowo
(Rz 8,14-16) Będzie takze świadomy swojej społeczności z Bogiem, pko
Jego syn (Rz 8,14-16).

Radość daje to, że możemy SIę zwrócić do Boga, aby wyrazić skruchę
i uwierzyć. Tę wieść głosi Pismo Święte.

6 Przeczytaj Mt 3,2, 18,3; Łk 13,3,5; J 6,29, Dz 2,38, 3,19 Co mówią nam te
fragmenty na temat upamiętania człowieka? Odpowiedź napisz w swym
notatniku

Wszyscy ludzie są wezwani do tego, aby wyrazić skruchę za grzechy
i zwrócić się do Zbawiciela. Gdyby nie byli zdolni odpowiedzieć na to
wezwanie, nie miałoby ono zadnego znaczenia. jednakże z Bożą pomocą
człowiek moze decydować i działać według Jego dobrej woli: wyrazając
skruchę z powodu swych grzechów, przyjmując wiarą Zbawiciela i Jego
zbawienie (Flp 2,12-13).

Centrum nauki o zbawiemu w Nowym Testamencie Jest Pan jezus Chrys-
tus (Dz 8,5, Flp 1,15), Nauka Ewangelu obejmuje Jego narodzenie się
z dziewicy, Jego zycie wolne od grzechu, Jego śmierć, zmartwychwstanie
I wniebowstąpierue oraz zajęcie miejsca po prawicy Bożej. Wczesny Koś-
ciół nie znał i rue głosił żadnej innej nauki Paweł głosił Chrystusa ukrzyżo-
wanego (IKar 2,2) PIOtr głosił, iz człowiek moze być zbawiony jedynie
w imię Chrystusa (Dz 4,12).

Mówiąc skrótowo. głoszona w Nowym Testamencie nauka składa SIę
z dwóch głównych tematów

1) Jezus Chrystus jako Pan I Zbawiciel spełniający proroctwa Starego
Testamentu,

2) nawoływanie do wyrażenia skruchy, do wiary I wyznania WIary
w Jezusa Jako Pana.

Widzimy to w wielu fragmentach Nowego Testamentu, m.m. w"przy-
powieści o uczcie" (Łk 14,16-24). Ci, którzy usługiwali w czasach Nowego
Testamentu, dawali naukr o wierze, w oparciu o Pisma Starego Testamentu
I nauki Jezusa Nawoływali słuchaczy, aby CI postępowali zgodnie z WIarą,
w myśl nauki, którą usłyszeli. Wszyscy, którzy uwierzyli, zostali zbawrem
i w ten sposób objawiła się moc Ewangelii (Rz 1,16-17)
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7 Przeanalizuj treść kazania Piotra (Dz 2,14-41; 3,12-26, 10,34-43) l Pawła
(Dz 13,16 - 41) Umieść w odpowiedniej rubryce numer wersetu lub werse-
tów, które w tych kazaniach dotyczą szczególnie podanych niżej tematów.

Jezus 2,14-41 3,12-26 10,34-43 13,16-41

a Proroctwo Dawida
o przyjściu Jezusa

b Bezgrzeszne zycre

c Przyjęta Z Bożej łaski usługa

d Z góry postanowione
ukrzyzowarue

e Zmartwychwstanie

f Wniebowstąpienie

g W odpowiedzi wzywał do

8 Zakreśl literę stojącą przed zdaniem opisującym, w jaki sposób Chrystus
stał się wybawicielem od grzechu i śmierci duchowej.
Rozwiązaniem grzechu ludzkiego i śmierci duchowej jest Chrystus Zbawi-
ciel

a) jeśli do swej wiedzy o Chrystusie ludzie dodadzą jeszcze członkostwo
w Kościele.

b) gdy ludzie wyrażają skruchę z powodu swych grzechów, przyjmują wia-
rę w Chrystusa i uznają Go jako Pana - wówczas rodzą się duchowo

c) jeśli ludzie są tylko szczerzy w swoich przekonaniach o zdolności Chrys-
tusa do zbawienia, mogą być zbawieni przez swoje zrozumienie intelek-
tualne.
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NAUKA O POJEDNANIU

Człowiek wobec Boga

Cel 3. Zapoznanie SIę z biblijnym znaczeniem problemu pojednania.

Innym aspektem nauki o zbawreruu jest pojednanie. Pojednarue to ina-
czej odnowierue przyjaźni lub zawarcie pokoju Ludzie są grzesznikami,
a co za tym idzie, nieprzyjaciółmi Boga (Rz 5,10-11). Jak wierny, zerwarue
związku pomiędzy Bogiem i ludźmi było następstwem grzechu ludzkiego
ClMoj 3,8-10; Iz 59,2). Ale Chrystus umarł, by wymazać grzechy, które spo-
wodowały przepaść między Bogiem i ludźmi. Bóg uczynił pierwszy krok,
by rozwiązać ten problem' "Chrystus umarł za nas, gdyśmy by/zjeszcze grzesz-
nikami" (Rz 5,8) Co więcej, "...UJ Chrystusie Bóg pojednał ze sobą sunat ... "
(2Kor 5,19) Nauka o pojednaniu dotyczy więc załagodzenia nieporozurrue-
ma między Bogiem a Iudżrru. Przez Jezusa Chrystusa, który odkupił nas od
grzechów, człowiek znów może powrócić do społeczności z Bogiem.

Kościół głosi więc naukę i sprawuje służbę pojednania. Jako wierzący
jesteś pojednany z Bogiem. A teraz kolej na to, abyś, jako człowiek ducho-
wy, działał w Imieniu Boga I przekonywał ludzi, aby się z Nim pojednali
(2Kor 5,18-21).

9 Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się zranić lub obrazić swego przyjaciela,
a później pojednać się z nim' Co on czuł wtedy' Co ty czułeś' Przeczytaj
rozdział 15 z Ew. Łukasza Co mówi ten rozdział o uczuciach Boga? Odpo-
wredzi na te pytania napisz w swym notatniku.

Człowiek wobec człowieka

Gdy ktoś pojednał się z Bogiem, stał SIę odtąd odpowiedzialny za usłu-
gę pojednania grzeszników z Bogiem (2Kor 5,18) Tak jak Bóg pojednał się
ze światem przez Chrystusa, tak samo my, wszyscy wierzący, mamy wśród
innych działać w imieniu Chrystusa, być Jego wysłanrukarm. To przez nas
Bóg chce mówić do całego rodzaju ludzkiego W tym momencie Boże po-
lecerue staje się aktualne' Mało aktywni chrześcijanie są słabi, pozbawieni
daru przewidywania, krytyczni i skłóceru. Twoim zadaruern jest wskazać
tym, którym służysz, przywilej, jaki został im dany, by przekonywali ludzi
do pojednania się z Bogiem przez przyjęcie Chrystusa - Zbawiciela. Ludzie,
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którym słuzysz, mogą być rózru Mogą więc być energrczru, pragnący dzia-
łać z pełnym pośwręceruem W imreruu Chrystusa Mogą tez być I tacy, któ-
rzy skupiają się wyłącznie na sobie, są pozbawieni daru przewidywarua,
ograniczają SIę jedynie do gestów UWIelblema wobec Boga, a nigdy nie
spełniają zadań, jakie Bóg Im powierzył

BIERNOŚC AKTYWNOŚC

Efekty twego doświadczenia chrześcijańskiego można przedstawić za
pomocą dwóch sposobów narysowania spirali Pierwszy z nich, to rozpo-
częcie od rysowania obwodu i stopniowe dojście do środka Ten sposób
powoduje ogramczenie rozmiaru spirali. Natomiast drugi z nich, to rozpo-
częcie rysowania od środka l zataczanie coraz szerszych kręgów. W podob-
ny sposób zaczyna się twoja służba pojednania ludzi z Bogiem Nie moze
SIę ono jednak kończyć w pewnym miejscu Musi rozwijać się bez ograni-
czeń, docierać do tych, którzy jeszcze me pojednali SIę z Nim.

10 W Bibln słowo pojednanie oznacza.

a) odkupienie, gdy ktoś został zaprzedany dla grzechu.

b) złagodzenie gniewu Bozego, skierowanego przeciw grzeszrukorn

c) odnowienie społeczności rruędzy Bogiem i ludźmi, która została zerwa-
na w wyniku grzechu
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NAUKA O UŚWIĘCENIU

Trzecim tematem kaznodziejstwa Nowego Testamentu jest uświęcenie.
Podczas gdy poprzednie tematy odnosiły Się przede wszystkim do zbawie-
nia człowieka, to uświęcenie wiąże Się z rozwojem i dojrzewaniem ducho-
wym wiernych. Jeśli ci, wobec których wykonujesz usługiwanie, nie usłyszą
nauk dotyczących uświęcenia, pozostaną, bez wątpienia, niedojrzałymi du-
chowo (lKor 3,1-3\ nigdy nie upodobnią Się do Chrystusa, a tym samym
nie osiągną tego, co jest celem chrześcijaruna (Rz 8,29) Temat ten jest więc
niezwykle istotny w usłudze głoszenia Słowa

Życie chrześcijańskie

Cel 4. Zapoznanie SIę z biblijnym znaczeniem słowa uświęcenie.

Uświęcenie oznacza odcięcie się od życia świeckiego, od profanacji
I oddanie się służbie dla Boga. Na przykład, to co było niegdyś sklepem lub
magazynem, moze zmienić przeznaczenie i stać się kościołem. I jako taki
zostaje wyodrębniony lub przeznaczony dla Pana Chrześcijanie to ludzie,
którzy zostali wyodrębnieni ze świeckiego sposobu życia I przeznaczeni do
nowego życia.

Życie duchowe rozpoczyna Się wtedy, gdy człowiek rodzr się powtór-
nie Q 3,1-8). To nowe życie w Duchu powinno wzrastać, rozwijać się i w
końcu dojrzewać Q 15,1-17). Jako nowi ludzie w Chrystusie musimy dążyć
do upodobnienia Się do Niego w naszych myślach, słowach i czynach
(Ef 4,20-24). To pragnienie upodobnienia Się do Niego, to jakby nasz pierw-
szy krok w nowym zyciu. jednakże nasze dawne przyzwyczajenia pozosta-
wiły w nas ślad i hamują nasz rozwój Nasze poprzednie życie cechował
egoizm, poruewaz zyliśmy według CIała, który rodził grzech (Ga 5,19-21;
Rz 8,5-9), Teraz jednak Duch kieruje nami i doprowadza do zrodzenia Się
w nas owocu (Ga 5,22-26).

Rozważmy przykład dziecka Z chwilą urodzenia posiada juz ono po-
tencjał do zycia dorosłego, ale dorosłym staje Się dopiero w rezultacie pro-
cesu dorastania i dojrzewania Podobnie jest z nami. Jako nowi ludzie mamy
potencjał do osiągnięcia dojrzałości duchowej, ale tylko wtedy dojrzewamy
duchowo, gdy poddajemy się kierownictwu Ducha (Ga 5,25) I gdy wzrasta-
my w łasce I poznaniu Chrystusa (2P 3,18). Odkąd pragniemy, aby Duch
Święty nami kierował, musimy przeciwstawić się naszym dawnym przyzwy-
czajeniom, musimy je raz na zawsze odrzucić. Kazdego dnia powinniśmy
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potwierdzać naszą decyzję, by zyć dla Chrystusa, postępując według kie-
rownictwa Ducha (Rz 8,5-9).

Chrześcijanie w Koryncie doświadczyli dramatycznego przeobrazerna
duchowego w wyniku nowo narodzenia (IKar 6,9-11). Trwając w wierze
doświadczali pewnych trudności w przejściu z etapu duchowego niemow-
lęctwa do etapu dojrzałości duchowej (porównaj 1Kor 3,1-4 z 6,1-11). Szczęś-
liwre dla nich i dla nas, Pan przez swoich wysłanników zapewnia nam siłę,
jedność i wskazuje właściwą drogę po to, abyśmy dojrzewając, byli wytrwa-
II w wierze I stopniowo upodabruah się do Chrystusa (Ef 4,10-16).

11 Zakreśl litery stojące przed zdamami prawidłowo określającymi znacze-
nie terrumu uświęcenie.
a Uświęcenie dotyczy życia absolutnie doskonałego, w którym chrześcija-

nie nigdy JUż nie grzeszą i nie popełniają błędów.
b Uświęcenie, to oddzielenie osoby, miejsca lub rzeczy od życia świec-

kiego i przeznaczerue Ich do słuzby Bożej.
c Zycie duchowe, które cechuje wzrost, rozwój i dojrzewanie na podo-

bieństwo Chrystusa, stanowi istotę uświęcenia.
d Uświęcenia mogą doświadczyć jedyrue duchowni, którzy potrzebują szcze-

gólnej łaski I pomazania Pozostali chrześcijanie nalezą do tego świata
I rue są przeznaczeni dła Chrystusa.

Słowo naszym Przewodnikiem

Cel 5. Zrozumienie roli, jakq odgrywa Słowo Boze w procesie usunecenta.

Nowo narodzony chrześcijanin powinien starać się rozwijać świątobli-
wość Słowo Boże napomina nas "Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o
usunecente, bez którego nih: nie zobaczy Pana" (Hbr 12,14, 2Kor 7,1). Takle
dążenie możemy realizować żyjąc według Słowa Bożego. Jezus, w Swej
modlitwie do Ojca, powiedział, "Uświęć ich w prauidzte. Słowo Twoje jest
prauidq" O 17,17). Paweł zaś OŚWIadczył, IZ "Wszelkie Pismo od Boga jest
natchnione ipożyteczne, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwoś-
ci" (2Tm 3,16).

Słowo objawia grzech, czym nas bardziej ŚWIadomymi, objawia naturę
Boga i przykład Chrystusa, wskazuje na wpływ I moc Ducha, który został
nam dany i stanowi ostateczny autorytet dla chrześcijanina. Jest Ono dla nas
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czymś absolutnie podstawowym Słuchając Słowa Bozego, mając wzgląd na
nie, budujemy nasze życie chrześcijańskie na trwałych podstawach, w prze-
ciwieństwie do owego nierozsądnego człowieka, który dom swój budował
na piasku (Mt 7,24-26). DZIęki Słowu oczyszczamy Się Q 15,3, Ef 5,26),
zostajemy oddzielern dla Boga (J 17,17) Nie możemy uczynić ruc lepszego,
niż posłuchać rady danej przez Boga jozuemu w sprawie pierwszeństwa,
Jakle w naszym zyciu powinniśmy dać Słowu Bozemu "NIech ta KSIęga
Prawa bedzte zawsze na twych ustach rozuaźaj ją UJ dzieli l li' nocv, abyś
sctsle spełniał wszystko, co UJ mej jest napisane, bo zvlko wtedy pounedzte CI

SIę l okaże się twoja roztropność" (Joz 1,8).

Wszelluc PlSllIO od Boga Jest l/atc!JIIIOIIC I pozvtCCZIIC do IIaIlCZCl1Ila,
do przelec 11.V1l'alila, do popraunania,

do leształcenia II' sprauiedlurosct (2TIIl 3,16)

12 W swym notatniku OpISZ rolę, jaką Słowo Boże odgrywa w procesie
uświęcania.

Duch Święty naszym Pomocnikiem

Cel 6. Zapoznanie się ze sposobem, w jaki Duch pomaga nam unesć przv-
leładue żyCIe cbrzesctjatislete

Wiemy juz, że z chwilą swego nowo narodzenia człowiek otrzymuje
nowe życie l ze Słowo Boze staje SIę odtąd przewodnikrem w jego zyciu
Teraz zastanowimy się nad rolą, jaką Duch Święty odgrywa w procesie
uświęcenia. Duch Święty budzi w nas wewnętrzne pragnienie, by zyć zy-
ciem chrześcijanina.

WiernI czasów Starego Testamentu mieli za swojego przewodnika Pra-
wo Mojzesza, ale nawet oni, z powodu słabości ludzkiej natury, me byli
zdolni uwolnić się od grzechu Bóg dał nam Swego Ducha po to, abyśmy
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mogli postępować zgodrue z Jego wolą I abyśmy nie żyli według ciała
(Rz 8,5-6 9) Sam Duch nie tylko objawia prawdę i wskazuje to, czego Bóg
od nas wymaga, ale napełnia nas również mocą, abyśmy byli posłuszni
nakazom Boga. To właśnie Duch pozwala nam uwolnić Się od grzechu
(Rz 8,12-13) I rodzi owoc duchowy (Ga 5,22-25) Duch daje nam wewnętrz-
ną potrzebę życia w prawdzie.

Przed nowym narodzeniem, gdy naszym "ja" kierowała grzeszna natu-
ra, rządził nami grzech i nie pielęgnowaliśmy zycra duchowego Z chwilą
nowego narodzenia Duch Święty podejmuje walkę z naszą dawną naturą
I w miarę naszego rozwoju, którym On kieruje, nasza dawna natura zanika
Zamieszkujący w nas Duch Święty odmienia nas ... .za sprauq Ducha Patt-
sinego, coraz bardziej Jaśniejąc, upodabniamy Się do Jego obrazu" (2Kor
3,18)

Nauka o uświęceniu ma Istotne znaczenie dla zachowania I rozwoju
zycia duchowego. Ludzie, którym służysz, skorzystają z wygłaszanych przez
CIebie kazań, jeśli rzucisz nowe ŚWiatło na ten temat.

13 Umieść 1 przed zdaniami opisującymi, w jaki sposób Duch Święty po-
maga nam prowadzić przykładne zycie chrześcijańskie, a 2 przed tymi, któ-
re o tym NIE mówią

· a Duch ŚWIęty budzi wewnętrzną potrzebę zycia wiernego Panu.
· b Ponieważ natura ludzka Jest uległa, Duch Święty moze sprawić, iz

będziemy z ufnością służyć Chrystusowi
• ... c Wpływ Ducha ŚWiętego na życie ludzkie zalezy od stopnia, w jakim

człowiek słucha Jego wskazówek.
· ... d Duch Święty objawia nam prawdę, wskazuje to, czego Bóg od nas

wymaga i daje nam zdolność do działania zgodnego z wolą Boga

NAUKA O NADZIEI

Cel 7. Zapozna me się Zproblemem, uijalei sposób nadzieja na przyjście Chrys-
tusa powinna oddziałyz/lać na życie chrześcijanina.

Kościół Nowego Testamentu był Kościołem oczekującym. Jezus powie-
dział
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"W domu Ojca mego jest mieszkali wiele Gdybv tak me było, to
bvm wam pounedztał. Idę przecież przygotować toam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam mteJsce,przyjdę powtórnie i zabio-
rę was do stełne, abyście i wv bvli tam, gdzie Ja Jestem" (j 14,2-3),

Członkowie wczesnego KOŚCioła gorąco pragnęli i oczekiwali powrotu
Pana. Wierzyli, iż nastąpi to jeszcze za Ich zycia. Ta błogosławiona nadzieja
zachęcała ich do czystego zycia, nadawała głębszy sens Ich pracy i pozwa-
lała im w trudnych chwilach, gdy stawali Się celem prześladowań, zacho-
wać nieugiętą postawę. Nadchodzący dzień sądu Inspirował ich do czystości
zycia w taki sposób, by mogli spodziewać się nagrody za swoje uczynki,
a nie potępienia. Ta nadzieja dobrze służyła Kościolowi przez blisko 2000
lat i jest równie ważna dziś, jak dla wczesnego Kościoła Głosząc o tym,
będziesz rozbudzał nadzieję w tym, co jest w Chrystusie, bowiem poza Nim
świat Jest beznadziejny. Będziesz również zachęcał chrześcijan do odpo-
wiedzialnego życia.

Praca i usługiwanie

Kościół Nowego Testamentu zył i pracował w nadziel na przyjście Pana.
Nadzieja pozwalała Wielu wytrwale znosić cierpienia i prześladowania
OTs 1,3; 2Ts 1,4). Dobro tych wiernych lezało głęboko na sercu Apostołowi
Pawłowi; pragnął im udzielać szczegółowych wskazówek dotyczących przyjś-
CIa Pana O Ts 4,13-18). Zauwaz, iz chciał on, aby chrześcijarue, w oczekiwa-
niu na to wydarzenie, byli świadomi swych zadań. Oczywiście już wcześniej
Jezus wskazywał na pilną potrzebę wiernego wykonywania służby

14 Przeczytaj Mateusza 24,45-51; 25,14-30; Łukasza 12,25-40 oraz Dzieje
Apostolskie 1,6-8 i odpowiedz na następujące pytania.

a Wspólnym tematem dla tych fragmentów jest potrzeba

b Te wersety wskazują, iż powinniśmy interesować się nie tyle 0·0·· .

.......... .. co .

c Dla sługi Bożego najwazniejsze jest to, by jego Pan widział, iz

...................................................... , a bardzo tle dla niego, jeśli nie
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Pan me chciał, aby Jego uczruowie jedynie biernie wyczekrwali na Jego
powrót. Dlatego nakazał lm wszędzie głosić Ewangehę (Dz 1,8). Paweł
powtórzył ten nakaz: "Poza tvm, bracia, módlcie slf' za nas, abv SłoUJQPatt-
skie rozszerzało SIę I rozsławiało, podobnie jak jest pośród was" (2Ts 3,1).
A w miarę upływu czasu, gdy Pan me nadchodził, Paweł zwracał się z za-
chętą do Tesaloniczan, by trwali w nadziei na ostateczne zbawienie, aby dla
Pana żyli, będąc zywymi czy umarłymi (LTs 5,1-11) Szczególnie sprzeciwił
się próźruactwu (lTs 5,14, 2Ts 3,6-12) On sam a także Jego współpracowru-
cy dawali Tesaloruczanom dowody niebywałej wytrwałości w swym usługi-
wamu

Ludzie stają SIę zruechęceru i znuzeni widząc, IZ obietnica nie spełnia
SIę. Moze to doprowadzić do apatii spowodowanej ruewiarą w powtórne
przyjście Chrystusa na ziemię. Jako duchowny mozesz mówić i przekony-
wać ludzi, iz me tylko Jezus obiecał Swój powrót, ale świadczyli też o tym
aniołowie, mówiąc: "Ten jezus 1...1 przyjdzie tak samo, jak undzieltscie Go
u-stepujacego do weba" Piotr pisze, iz w ostatnich dniach Wielu będzie
szydzić z obietnicy Jego przyjścia (2P 3,3-9), ponieważ nie będzie rozumia-
ło przyczyny tego opóźruerua My zaś musrmy pamiętać o słowach apostoła
Pawła' "Przeto, bracia moi uajmilsi, bqdzcie urvtruali I ntezacbunatu, zaje-
CI zawsze ofiarnie dziełem Pattsleim, pamietajac, ze trud wasz nie pozostaje
daremny li' Panu" (lKor 15,58)

15 Nauka o przyiściu Pana powinna
a) oddziaływać na chrześcijan w taki sposób, by byli przygotowani na tru-

dy i prześladowania w unię tej błogosławione] nadzrei

b) pobudzać chrześcijan do postępowania według nakazu Pana, dotyczą-
cego głoszenia Ewangehi w kazdym zakątku zierru.

c) wywoływać w nas niepokój z powodu zblizającego SIę drua sądu

d) to, co zostało wymienione w a), b) i c).

e) to, co zostało wyrruenrone wyłącznie w a) i b)

Świętość życia

Nadzreja powtórnego przyjścia Chrystusa ma ogromny wpływ na bogo-
bojne życie w dzisiejszym złym świecie. Jezus kilkakrotrue ostrzegał Swych
uczniów, aby nigdy nie zaporrunah o obietnicy Jego przyjścia. W Ewangelii
Marka tak mówi:
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"Leczo dniu owym lub godzinie ruletnie une, ant aniołoune w ruebie,
ani Syn, tylko Ojciec, Uważajcie, czuuajcte, bo me WIeCIe,kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człouneleiem, kt6ry
udał się w podroż. Zostawił sw6j dom, pounerzvł suiotm sługom sta-
ranie o wszystko, każdemu urvzuaczvł zajęcie, a odzunernemu przy-
kazał, bv czuwał. Czuwajcie unec, bo nie wiecie, leiedv pan domu
przyjdzie: z uneczora czy o pćłnocv. czy o pianiu kogutou, czv ran-
lnem By ntespodzietoanie przyszedłszy. nie zastał was spiqcymi Lecz
co wam mćune, mćune wszystkim: Czuuiajcie!" (Mk 13,32-37)

Została nam więc powierzona odpowiedzialność za dzieło Pariskre, za
ewangelizację świata Zostaliśmy rówruez wezwani, aby w oczekiwaniu na
Jego przyjście prowadzić bogobojne życie i wzrastać w miłości do bliźniego
(lTs 3,12-13). Jak wiemy, zostaliśmy również napomniani, by czuwać.

Te zadania są ważne i powinny trzymać nas z dala od trosk życia docze-
snego, obzarstwa lub pijaństwa, by ten dzień me przypadł na nas znienacka
(Łk 21,34).

16 Przeczytaj poniższe fragmenty z Pisma Świętego i odpowiedz na pytania
dotyczące zadań, jakie mamy do spełnienia, w oczekiwaniu na pow-tórne
przyjście Pana.
a Tematem fragmentu z Łukasza 12,35-40 jest .

b Łukasz 21,34-36 nakazuje nam .

c Mateusz 24,42-51 przypomina nam, abyśmy zachowali czujność po to,

by nie stać się. .... .. ........ .

d 1Ts 5,6 nakazuje nam, abyśmy w oczekrwaniu na przyjście Pana byli

e 1P 4,7 wzywa nas do tego, abyśmy byli ..

Podstawą nadziel chrześcijańskiej Jest przyjście Pana W oczekiwaruu
na spełnienie tej obietnicy powinniśmy zajmować się dziełem Pariskim, pro-
wadzić bogobojne życie i dojrzewać na podobieństwo Chrystusa, tak aby
oczekiwaniu temu nie towarzyszył strach, wstyd lub niepewność.

Rodzice pewnego chłopca wyjechali do miasta w celu załarwierua ja-
kichś spraw. Jemu zaś powierzyli opiekę nad farmą Ojciec kazał wykonać
chłopcu pewne prace i nie opuszczać gospodarstwa. Chłopiec szybko skori-
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czył, to co miał zrobić I udał SIę do sąsiedruej farmy, zeby odwiedzić swego
przyjaciela. Gdy spędzał przyjernrue czas ze swym przyjacielem, nagle roz-
szalała się burza. Szybko pobiegł do domu i ku swej rozpaczy ujrzał strugi
deszczu wpadające do domu przez otwarte okna, a potem zobaczył cenną
Biblię rodzinną zniszczoną przez ulewę. Serce zabiło mu z trwogi na myśl
o powrocie rodziców Poruewaz zlekcewazył obowiązki, jakie mu powie-
rzono, zawiódł zaufanie rodziców Podobrue będzie z nami, gdy nie bę-
dziemy posluszru nakazom Pana. My rówruez doznamy zawodu, gdy Pan
przyjdzie. Jan pisze o tym w ten sposób. "Teraz ułusnie truiajcie UJ Nim,
dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli l/INim ufność i Ul dniujego przyjseta me
doznalt uistvdu'' OJ 2,28)

Ta błogosławiona nadzieja na przyjście Pana jest dla wiernych jednym
z podstawowych motywów do tego, by wiedli czyste I użyteczne życie
OJ 3,3)

17 Zakreśl Iitery stojące przed zdaniami wyjaśniającymi, w jaki sposób na-
dzieja na przyjście Pana Jezusa powinna wpływać na zycie chrześcijanina
a) WIedząc, ze Chrystus moze przyjść w każdej ChWIIJ, chrześcrjarue po-

wmru starać Się przewldzieć, kiedy to nastąpi, po to, by mogh w odpo-
wiednim czasie przerwać pracę i oczekiwać w modlitwie, aż się zjawi.

b) Świadomość Jego przyjścia powinna dopomóc kazdemu chrześcijanino-
wi oczyścić SIę I oczekiwać na życie wieczne w Jego świętej obecności

c) Nadzieja na Jego powtórne przyjście na zierruę powinna stanowić za-
chętę dla nas do wiernego spełruarua Jego nakazów dotyczących nawra-
cania Świata i upodabruarua Się do Niego.

d) ŚWiadomość przyjścia Chrystusa powinna trzymać nas z dala od zła
i czegokolwiek, co mogłoby stanąć na przeszkodzie między Nim, a nami
lub co uczyniloby nas niegodnych zycia wiecznego.

Sąd inagroda

Paweł porównał zycie chrześcijańskie do igrzysk (LKor 9,24-27) Nagro-
dy otrzymywane podczas Igrzysk porównał do nagród, jakie ofiaruje chrześ-
cijanom Trybunał Chrystusa Słowo przetłumaczone jako trybullałpochodzi
od słowa greckiego bema, które dosłownie oznacza (w tym kontekście) stół
sędzrowski, trybunał. Bema stanowiła wznoszoną platformę, na której za-
siadali sędziowie, by oglądać zawody i przyznawać nagrody Paweł, w swym
Liście do Koryntian, czyni taką oto wzmiankę na ten temat:
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''Dlatego też staramy stejemu podobać, czy to gdy z Nim, czy
to z daleka od NIego Jesteśmy WSZyscy bowiem musimy sta-
nqć przed trybullałem Chrystusa, aby leazdv otrzymał zapła-
tę za uczvnlet dokonane Ul ciele, złe lub dobre" (2Kor 5,9-10)

Sąd nad chrześcijanami odbędzie SIę wkrótce potem, gdy zostaną prze-
niesieni przed oblicze Boga Będą tam obecni tylko chrześcijanie! Celem
tego sądu będzie ocena uczynków każdego chrześcijanina I przyznanie za-
płaty za nie (Rz,1O-12). Zauwaz, IZ Paweł pisze, ze i on będzie podlegał tej
ocenie. Wszystko to, co uczymuśmy w tym zyciu, zostarue dokładnie osą-
dzone Rzeczy dokonane z nieczystych pobudek (patrz: lKor 13,1-3) będą
przedstawione, jako drewno, siano, słoma, ponieważ te materiały są ruesta-
łe I łatwo mogą zostać zniszczone przez ogień. NIe otrzyma SIę za nie zad-
nej nagrody W Jego obecności zostaną osądzone, jako "nadajqce się tvlleo
do spalenia". Natomiast służba powodowana miłością do Boga I Jego dzie-
ła, będą uznane za złoto, srebro I kamienie szlachetne, poruewaz materiały
te są trwałe i wytrzymują próbę ogrua Ta słuzba zostanie oceniona przez
Niego zgodnie z ICh wartością (IKar 3,14) Nalezy podkreślić, IZ sąd wier-
nych nie ma na celu rozstrzygnięcie tego, czy zostaną oni zbawieni czy po-
tępieni, a raczej to, jaką zapłatę otrzymają za swoje uczynki na tym ŚWIeCIe.

W "Przypowieści o rrunach" Jezus (Łk 19,11-27) mówi o nagrodzie, Jaka
czeka tych, którzy zachowują wierność. Stając się coraz bardziej świadomy-
mi naszego spotkania z Panern i rozliczenia ze spraw, jakich dokonaliśmy
w naszym życiu chrześcijańskim, powinniśmy czynić wszystko, by słuzyc
Mu ze szczerego serca i kierować SIę czystyrru pobudkami i motywami.

18 Przeczytaj uważnie fragment z lKoryntian 3,10-15 i wybierz stwierdze-
rue, które najlepiej streszcza to, czego naucza autor odnośnie zadań chrześ-
cijanma, jego osądzenia i nagrody.
a) Chrześcijanie rozpoczynają swoje zycie duchowe od budowania go na

podstawie nauki Chrystusa. Posłuszeństwo wobec Jego nakazów, wier-
na służba i właściwe motywy postępowania przyniosą nagrodę, podczas
gdy zaniechanie lub zaniedbanie oznacza utratę nagrody

b) Ilość pracy, jaką ktoś wykonuje, przynosi nagrodę. Tak więc CI, którzy
nie wykonują wielu prac, nie zostaną nagrodzeni. A zatem ilość włozo-
ne] pracy określa nagrodę.

c) Nie trzeba interesować się ilością wykonywanej pracy, ofiarami ponie-
sionymi w irruę Chrystusa czy nawet motywami do słuzby. Rzeczą istot-
ną jest jakość.
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Uczynki wiernych zostaną osądzone przez Trybunał Chrystusa Niewierni
zostaną osądzeru później, na Sądzie Ostatecznym. Gdy wszyscy CI, którzy
nie przyjęli Chrystusa, staną przed Bogiem, a ICh Imiona rue będą zapisane
w księdze zycra, zostaną skazani na wieczne potępienie (Obj 20,11-15)
Miejmy to na względzie i przynagleni miłością Chrystusa głośmy Ewangelię
zgubionym, aby nie było za późno.

W jednym z naszych duzych rruast ekipa robotników kopała rów, aby
założyć nowy kabel telefoniczny Nagle ziemia obsunęła SIę i trzech z ruch
zostało zasypanych Pozostah pośpieszyli im natychmiast z pomocą. Na
miejscu zdarzenia zebrał się spory tłum Pewien człowiek przyglądał się
temu wszystkiemu z widoczną obojętnością Po chwili podbiegł do niego
przyjaciel i krzyknął "jim, w tym rowie Jest twój brat!" Gdy człowiek ten
usłyszał to, szybko zrzucił z siebie płaszcz iwskoczył do rowu, aby ratować
swego brata

Gdy uświadomimy sobie, ze kazdy mężczyzna i kazda kobieta są naszy-
mi braćmi i siostrami, dla których umarł Chrystus, również nie będziemy
szczędzić wysiłków, by ich uratować. Miłość Boza, wlana w nasze serca
przez Ducha Świętego pozwoli nam kochać ich tak, jak kocha ich Chrystus.
I my pomozemy w uwolnieniu Ich z otchłani grzechu i poprowadzimy ICh
do Boga.

Przedstawiając prawdy, które dotyczą przyszłych przywilejów I odpo-
wiedzialności, będziesz mógł wpływać na zmianę postawy tych, którzy wiodą
nieefektywne zycie, gdy będzie jeszcze na to czas. Będziesz również mógł
zachęcać tych, którzy CIerpią w irmę miłości do Niego, aby przez Jego łaskę
przezwyciężyli swoje cierpienie Głoszenie kazań na podstawie "Nauki
o Nadziei" Jest rzeczywiście czymś wspaniałym. Jest to temat, który często
przewija się w Bibhi, począwszy od księgi Rodzaju, a skończywszy na Apoka-
lipsie. Wiełe pożytku przymesie CIdogłębne studiowanie tego przedrruotu

19 Wyjaśnij, w jakr sposób wizja przyszłego sądu i nagród dła wiernych
mogą stanowić bodziec do prowadzenia efektywnego życia chrześcijan-
skiego. Odpowiedź napisz w swym notatniku.
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Pytania kontrolne

PRAWDA - NIEPRAWDA. W miejsce kropek wstaw literę P, jeżeli zdanie Jest
prawdziwe, a literę N, jezeh jest nieprawdziwe.

· ... 1 "Nauka o Zbawieruu" ma podstawowe znaczerue, poniewaz bez
pozytywnej reakcji na zbawrerue rue Imałoby sensu głoszenie in-
nych nauk

· ... 2 Grzech, który spowodował odejście ludzi od Boga I postawił bane-
rę między samymi ludżrru, jest źródłem ludzkich meszczęść.

· ... 3 Rozwiązaniem problemu grzechu jest edukacja, wykonywanie wie-
lu pozytecznych prac I poznanie swoich własnych mozhwości

· ... 4 Śmierć duchowa, której przyczyną Jest grzech, może być przezwy-
clęzona jedynie przez powtórne narodzenie SIę, a to następuje tylko
wtedy, gdy uwierzymy w Chrystusa jako Zbawiciela.

· ... 5 Nasze kazania dotyczą tak wielu tematów, ponieważ różnorodność
przemawia do ludzi I dzięki niej można ich pozyskać.

· ... 6 Życie duchowe powinno być pielęgnowane za pomocą Słowa Bo-
zego, umacniane przez społeczność z Panem I kultywowane przez
dzielenie się Dobrą NOWiną ze spotkanyrru ludźmi.

· ... 7 Pojednanie to temat, który dotyczy zniszczenia bariery między Bo-
giern i ludźmi.

· ... 8 Chceraz wierru zostali pojednam z Bogiem, to ich bezpośrednim
zadaniem nie jest pojednanie Innych z Bogiern, porueważ to zada-
rue przeznaczone Jest wyłącznie dla przywódców KOŚCIoła.

· ... 9 "Nauka o Uświęceniu" zajmuje się sprawą wzrostu I rozwoju w zy-
ciu duchowym chrześcijan

· ... 10 "Nauka o Uświęceniu" zawiera prawdę, ze chrześcijanin staje się
stopniowo wolny od grzechu, a w pewnym momencie swego no-
wego życia, staje się doskonały.

· ... 11 "Nauka o Nadziel" ma ogromne znaczenie, poruewaź stanowi za-
chętę do bardziej gorliwej służby, do świątobliwego życia, do za-
chowania niezłomnej postawy w cięzkrch czasach i do konsekwen-
CJiw realizowaniu wyznaczonych zadań
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· ... 12 Przyjście Pana nastąpi \V tym czasie, który został ustalony przez Bo-
ga dawno temu I nie Jest związane z jakimkolwiek zadaniem
chrześcijanma

· ... 13 Napomnienie, by zachować czujność, skierowane Jest do wszyst-
kich wiernych, Z uwagi na skłonność ludzi do stawania Się coraz
bardziej obojętnymi, podczas długiego oczekrwania

· ... 14 Gotowość na przyjście Chrystusa wiąże się bezpośrednio z odpo-
wiedzialnością chrześcijańską

· ... 15 Chrześcijanie staną przed trybunałem po to, by ICh życie zostało
osądzone w zakresie słuzby chrześcijańskiej, by zostały ocenio-
ne motywy, które nimi kierowały I rezultaty, jakie osiągnęli.

odpowiedzi na pytania nauczające

10 c) odnowienie społeczności rruędzy Bogiem I ludźrru, która została zer-
wana w wyniku grzechu

1 a Z powodu grzechu Adama wszyscy ludzie stali się grzesznikarm
i ponoszą tego konsekwencje

b Każdy człowiek osobiście jest grzeszrukiem

11 a Nieprawda
b Prawda

c Prawda.
d NIeprawda.

2 a ruewolnikarru.
b śmierci.

c nieprzyjacielem Boga, Jest posłuszny Prawu Bozemu
d podobać SIę Bogu.
e nowym srworzeruern, Duch Święty.
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12 Twoja odpowiedź. Słowo Boze jest środkiem, za pomocą którego poz-
najemy, jaka jest wola Boża odnośnie do naszego zycia, dzięki Niemu
poznajemy, co jest dobre, a co złe I jak możemy wzrastać na podobień-
stwo Chrystusa. Poznajemy takze, jaka sila jest nam dana, gdy żyjemy
dla Chrystusa w tym złym świecie, jak oddzielać prawdę od fałszu I to,
co Bóg mówi o sprawach związanych z wiarą I jej praktykowaniem

3 a ignorował
b wszystkim ludziom, by wyrazili skruchę.
c sądził świat, tak jak na to zasługuje.
d wyszydzali go, wystąpili I uwierzyli

Hal)
b 2)

cl)
d l)

4 TWOJa odpowiedź Ja zanotowałem, że w obu kazaniach mówi się
o Ignorancji wobec Bozego zbawienia I wzywa do wyrazenia skruchy,
aby grzechy zostały odpuszczone. PIOtr wskazuje, ze wraz z przebacze-
niem przychodzi przyjęcie wiary i błogosławieństwo jednocześrue pod-
kreśla, ze dalsze błogosławieństwo Boże zależy od stosowania Się ludzi
do praw Bożych. Paweł nawiązuje do dnia, w którym ludzie będą są-
dzeni, nawołując ich, by uwolnili SIę od grzechów i służyli Bogu. Pod-
kreśla, IŻ Bóg nakazał wszystkim ludziom zycie w wolności, a nie
w niewoli grzechu.

14 a wiernej służby.
b datą jego przyjścia, wykonywać Jego dzieło

c wiernie wykonuje swoje obowiązki: stosuje SIę do nakazów swojego
Pana.

5 Twoja odpowiedź Ja zanotowałem, ze grzech wpływa na kazdą sferę
natury ludzkiej. Nasza grzeszna natura przeciwstawia Się Bogu i nie
może się Mu podobać W ten sposób ludzie zostają niewolnikami grze-
chu i są oddzieleni od Boga. GroZI im wieczne potępienie za ICh grze-
chy. Jedynym wyjściem jest narodzić się powtórnie, poprzez przyjęcie
wiary w Chrystusa, w Bożą obietnicę zbawienia.

15 e) to, co zostalo wymienione wyłączrue w punktach a) i b)

6 Twoja odpowiedź. Wszystkie te fragmenty skierowane są do ludzi, za-
chęcają ich, by coś uczynili Gdyby ludzie, w odpowiedz: na te wezwa-
nia, nie mieli mozliwości działania, wówczas te nakazy nie byłyby za-
warte w Słowie.
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16 a gotowość na przyjście Pana
b abyśmy byli uwazni I czujni

c obojętnymi

d czuwający I trzeźwi

e roztropni i trzeźwi.

7

Jezus 2,14-41 3,12-26 10,34-43 13,16-41

a Proroctwo Dawida 30 22 w 23-25w w
o przyjściu Jezusa

b Bezgrzeszne zycie w 22 w 14 w 39 w 28

c Przyjęta z Bożej łaski usługa w 22 w 25 w 38 w 30-31

d Z góry postanowione
2:1 B-15.1E 28-29w w w

ukrzyzowarue

e Zmartwychwstanie w 24-32 w 15 w 40-41 w 30,33-37

f \XlnIebOWSl~plenle w 33-36 w 13,21 w 36 w 34

g \Xl odpowiedzi wzywał do w 38-39 w 19-20, w 43 w 38-40
22-23

17 b) ŚWiadomość Jego przyiścia.
c) Nadzieja na Jego powtórne ..
d) Świadomość przyjścia Chrystusa ..

8 b) gdy ludzie wyrażają skruchę.

18 a) Chrześcijanie rozpoczynają swoje zycie duchowe ...

9 TWOja odpowiedź. Dowiadujemy się, ze jest ogromną radością, gdy
Się pojednamy

19 Twoja odpowiedź. Ja zanotowałem, że skoro chrześcijanie będą rozh-
czać SIę ze swoich uczynków, mają oni wszelkie powody po temu, by
wiernie stosować nakazy Pana, a więc: ewangelizować, żyć w czystości,
służyć z właściwych pobudek. Fakt, iz niewierzący będą skazant na
wieczne potępienie powinien motywować chrześcijan do tego, by na-
wracać zagubionych z całą swą mocą, ponieważ wielu, to nasza własna
rodzina, krewni i przyjaciele.



Metoda
głoszenia

W lekcji 5 omawialiśmy cztery główne tematy będące przedmiotem gło-
szerua Zastanawialiśmy się, dlaczego są one tak ważne Dowiedzielrśmy się
z jakim bogactwem materiałów powinien zapoznać się usługujący Słowem
Teraz zajmiemy Się metodą głoszenia Ewangelii.

Nauczysz się, w jaki sposób nalezy przygotować i wygłaszać kazania.
Nauczysz SIę ustalania celów, jakie powinno spełniać każde kazanie, jak
nalezy zbierać i przygotowywać materiały w oparciu o fragmenty Pisma
Świętego I jak nalezy przekazywać naukę Nauczysz SIę takze, jak dokony-
wać oceny swoich kazań; jak sprawdzać, czy osiągnąłeś swój cel i czy twoja
usługa Słowa zapewnia odpowiedni pokarm duchowy potrzebny do wzras-
tania i rozwijania się w wierze.

Ucząc się przygotowywać i wygłaszać kazania nie zapominaj, iz moc
zbawienia Jest nie w tym, kto głosi kazania ani w jego metodzie. Mocą
zbawienia jest EWANGELIA JEZUSA CHRYSTUSA Apostoł Paweł tak ujął to
zagadruerue: "Bo ja nie ustvdze się Etoattgeln, Jest Ona bowiem mocą Bazą
ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Zyda, potem dla Greka"
(Rz 1,16). Nigdy nie wstydź się Ewangelii I Jest to nauka Boga, oparta na
Jego mocy i przynosząca, z całą pewnością, rezultaty. Głoś ją z przekona-
niem, a zobaczysz, co Bóg może sprawić'



plan lekcji
Określenie celu
Zbieranie mate nałów
Przygotowanie materiałów
Przekazywanie nauki
Kazanie Protra

cele lekcji
Gdy ukończysz tę lekcję, powimeneś umieć:

• WYJaśnić, dlaczego "określenie celu" kazania Jest tak ważne dla usługi
głoszerua Słowa

• Omówić znaczerue, jakie ma dla przygotowania kazania zebranie mate-
nałów.

• Uzasadnić potrzebę przygotowania materiałów do kazań.

• Zaplanować, przygotować i przekazać naukę w taki sposób, aby osiąg-
nąć zamierzony cel.
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czynności lekcyjne
1 Przeczytaj wstęp, zapozna) SIę z planem i celami lekcji

2 Zapoznaj się ze znaczeniem słów kluczowych, które są dla ciebie nowe

3 Odpowiedz na pytania kontrolne zamieszczone na końcu lekcji i sprawdź
z prawidłowymi odpowiedztanu na końcu podręcznika.

4 Jeszcze raz przejrzyj część II (lekcje 4-6), następnie napisz sprawdzian
do części drugiej I wyślij go do lCI.

słowa kluczowe
horrulia

treść lekcji
OKREŚLENIE CELU

Cel I Zrozumienie potrzeby oleresleuta celu, Jaki pounnno się ostagnqć po-
przez leazauic

NIe mozemy planować podróży dopóty, dopóki me znamy miejsca, do
którego chcemy SIę udać Podobrue Jest Z kaznodziejstwem. Najpierw nale-
zy ustalić cel, jaki powinna spełnić nauka, która będzie przekazywana,
a potem trzeba dążyć do jego osrągnięcra jeśli głosząc kazanie chcesz, aby
coleolunele Się spełruło, musisz mleć przed sobą jeden wyraźnie określony
cel. Nalezy zatem rozważyć dwie sprawy

Po pierwsze, musisz znać potrzebv ludzi. jezus znał potrzeby wspólne
wszystkim ludziom (Mt 6,31-32), a takze potrzeby indywidualne kazdego
człowieka (J 1,43-50) Potrzeba bycia kochanym, bezpiecznym, potrzebnym
I pożytecznym, to przykłady potrzeb wspólnych dla wszystkich ludzi Nale-
zy Jednak zatroszczyć SIę również o potrzeby Indywidualne. One także po-
winny być spełnione' l jezus to czyrui. Służył WIelu jednostkom, z których
kazda miała swoje indywidualne potrzeby (Mt 9,27-31,12,9-14; Mk 1,40-45,
J 3,1-14, 4,1-26)
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1 Na które z następujących pytań mo ze my odpowiedzieć, gdy mamy JUz
przed sobą określony cel, jaki powinno spełruć kazarue?
a) Co chcę, abv osiqgueło to leazanie?
b) Co mćun tekst?
c) Wjalei sposób zastosuję teprauuiv do moich słuchaczy?

Po drugie, nalezv zaspokoić potrzeby ludzi. Jezus nawiązywał do tego,
gdy mówił o chorych potrzebujących lekarza (Mk 2.17). Głosząc kazanie,
celem pokazania sposobu zaspokojenia konkretnej potrzeby, pomagasz wielu
ludziom, którzy borykają się z nią Pornagaląc innym W ich potrzebie osią-
gasz założony cel nauczania

Gdy określisz juz potrzebę, stajesz przed problemem co mam głosić,
abv ta potrzeba została zaspokojona? Parnięta], IZ pomoze ci W tym Duch
ŚWIęty, a zatem zaufaj Mu i stosuj SIę do Jego wskazówek. On bowiem
pouczy cię, co masz czynić, aby twoja usługa była skuteczna (IKor 2,10-12).

Usługujący Słowem często stwierdzają, ze tekst Pisma ŚWIętego oddzia-
ływuje na ruch, a Duch ŚWIęty pomaga Im, gdy modlą się odnośnie rozpoz-
narua potrzeb ludzi. Tekst z Pisma ŚWIętego określa zakres I temat kazania.
Kazanie, o czym będzie mowa W dalszej CZęŚCItej lekcji, Jest przedstawie-
niem I WYjaśnieniem jak zastosować Pismo Święte pod inspiracją Ducha
ŚWIętego. Bez względu na to, Jak odbierasz tekst Pisrna ŚWIętego, W jaki
sposób dociera on do ciebie, to zawsze charakter i cel twego kazania są
określone przez ten tekst.
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Czasem potrzeba sama "SIę ujawnia" i tylko szukasz odpowiedzi w Piś-
mie. Innym razem znajdziesz w Piśrrue odpowiedź na istniejące potrzeby
W każdym jednak przypadku musisz Jasno określić, jaki jest cel twego kaza-
nia. Następnie musisz przygotować i wygłosić je tak, by zaspokoić potrzebę
słuchaczy, osiągnąć zamierzony cel. Aleksander Pope powiedział kiedyś.
"W każdym utworze zważ na zakończerue, jako ze nie można osiągnąć
więcej niż to, co było zamierzone". Uwaga ta dotyczy pisarstwa, ale w
pewnym sensie odnosi SIę rówruez do usługi Słowem

2 Zakreśl literę stojącą przed zdaniami, które prawidłowo wyjaśniają po-
trzebę określania konkretnych celów kazania.
a Kaznodzieja, który głosi kazanie, nic mając jasno określonego celu, musi

hczyć SIę z niewielkim odzewem ze strony swych słuchaczy.
b Ci, którzy słuchają kazania, rue zawierającego celu mogą być zdezorien-

towani tym, co próbuje powiedzieć kaznodzieja
c Gdy kazanie nie zawiera żadnego celu, kaznodzieja na ogół przeskakuje

z tematu na temat, nie wyzwalając w słuchaczach woli jakiegokolwiek
dzrałania, nie wywołując w nich żadne] reakcji.

d To, ze ktoś, głosząc kazanie, nie ma przed sobą żadnych konkretnych
celów, jest przejawem jego zupełnej zalezności od Boga

ZBIERANIE MATERIAŁÓW

Co mówi Biblia?

Cel 2 Zrozumienie, dlaczego pierwszym leroletem w przvgotouaniu kaza-
nia Jestpoznanie stauounslea Biblii, oduosnie opracouivuiauego tematu.

Gdy potrzeba została już określona, a cel obrany, pojawia się następne
pytanie: Co mówi BIblia na ten temat? Szukając w Bibln odpowiedzi na to
pytanie, me staraj się na siłę doszukiwać w tekście tego, czego w nim nie
ma I tak zapewnienie Pawia, ze "uileomu 1...1 włos z głowy nie spadnie"
(Dz 27,34) nie oznacza wcale, ze nikt nie wyłysieje. Jest to opisowe I jasne
określenie nieograniczonej opieki, jaką Bóg otacza człowieka. Przypomnij
sobre lekcję 3, w której była mowa o tym, ze kontekst określa znaczenie i o
tym, ze tylko wtedy nalezy brać dany fragment dosłownie, gdy Jest na to
oczywisty dowód Tak więc, jeśli obierzesz sobie jakiś tekst z Pisma ŚWIęte-
go i będziesz się go ściśle trzymał, to unikniesz błędnej interpretacji A jeśli
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każdą naukę przygotujesz na podstawie prostego, wyrażnie określonego
przesłania Pisma ŚWIętego, to będziesz mógł potem głosić kazanie z prze-
konaniem, a przekazywana przez CIebie nauka zostanie odebrana jako Sło-
wo Pana Studiując Pisma, staraj SIę rozumieć, co mówi Bibha, co przekazuje,
aby potem móc z przekonaniem głosić naukę Bożą I oczekiwać, iz Bóg
wyjdzie naprzeciw potrzebom ludzi, którym słuzysz.

3 Napisz W swym notatniku dwa lub trzy zdania, które stanowiłyby wyjaś-
merue następującej myśh. Przygotowując kazanie nalezy zapoznać SIę
z tym, co mówi BIblia na dany temat.

Czego doświadczyłem i co zaobserwowałem

Cel 3. Zastanowienie się, dlaczego przeżycia i spostrzezenia odgrywają pod-
stawową rolę na etapie przygotou.ania materiałów do leazan.

Kazań się nie produkuje, lecz pojawrają się one ruczym owoce. NIe są
budowane jak domy, cheoaz wzrastają W miarę zagłębiania się W temat.
W pewnym jednak sensie konstruuje SIę Je i buduje Częścią procesu ICh
przygotowania są przemyślenia, medytacje I zglębranie nauki na ten temat
Przemyśl: Czego doświadczyłem i co undziałem u' Z.VCIU, co dopomogłoby
uczynić ten tekst bibltjnv bardziej zrozumtałvm? faleich prawd, o których
mówi ten passus bibhtnv, dosunadczvłem lub jakie dostrzegłem w przezyciu
kogoś innego? Gdy głosisz kazanie, pamiętaj jednak o tym, że musisz unikać
powoływania się czy to na własne czy cudze doświadczenia, które mogłyby
komuś sprawić przykrość lub go zranić Zwracaj uwagę na to, co będziesz
mówił I jak to moze zostać przyjęte. Parmętaj. ze ruekorueczrue musisz
odwoływać się publicznie do osobistych doświadczeń, choć mozesz wyko-
rzystywać je z pożytkiem, gdy jest po temu okazja. Opowieści i przykłady
dodają znaczenia tekstowi pod warunkiem, ze wynikają z nich odpowied-
nie wnioski. Tego rodzaju doświadczenia z codziennego życia często umoż-
liwiają nam poznanie prawdy.

4 Zakreśl litery stojące przed zdaniami PRAWDlIWYMI, wyjaśniającymi,
Jaką rolę odgrywają doświadczenia I obserwacje na etapie zbierania mate-
riałów do kazań
a Własne doświadczerua I obserwacje przedstawione w kazaniach są waz

ne, gdyz mogą wciągnąć bardziej słuchaczy w rozwazarna.
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b Przytaczanie przykładów w kazaniach Jest rzeczą istotną, poruewaz na-
daje to określonemu fragmentowi Bibln jeszcze większego znaczenia,
wskazuje, iż prawdy biblijne sprawdzają SIę w życiu

c Doświadczenia ludzi I ICh spostrzezenia urnozhwiają nam odruesrerue
prawd Słowa do naszej sytuacji. Słuchacze mogą zrozumieć, że to, co
Bóg uczynił dla Innych, mo ze uczynić I dla rnrue.

Wiedza

Cel 4. Docenienie roli, jaką. odgrywa nasza unedza na etapie zbierania ma-
tenałów do leazatt

Przeanalizuj: Co JUż czvtałem, słyszałem, undziałem i myślałem ua ten
temat? Potrzebny jest tu czas, modlitwa; potrzebne są przernyślerua Staraj
SIę przypomnieć sobie wszystko, co Jest związane z danym tematem. Poz-
wól, by tekst działał jak magnes, przyciągając każdą, najdrobniejszą nawet
informację na temat prawdy, jaką studiujesz. Czas i doświadczerue wzboga-
cają cię. Kiedy korzystasz z tego, co posiadasz, możesz odnotować znane ci
już sprawy Parruęta]. Jezus, posługiwał SIę przykładami z codziennego zy-
cia, przedstawiając prawdy duchowe A zatem I ty korzystaj z tego, co już
poznałeś: niech będzie to źródłem dla twoich kazań

Obok rzeczy, których doświadczyłeś, których się nauczyłeś l które za-
obserwowałeś, będziesz korzystał takze z różnych materiałów, które zebra-
łeś i zarejestrowałeś. Jak wiemy z lekcji 3, ten zbiór informacji zwiększa
jeszcze nasz "magazyn" materiałów przydatnych do kazań
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5 Określ znaczerue, jakle ma własna wiedza przy zbieraniu matenałów do
kazań Odpowiedź napisz w swym notatniku

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

Plan kazań

Cel 5. Zrozu mienie roli pla nouia 111a U' procesie przvgotourvuanta kazau.

Dobre kaznodziejstwo wymaga planowania Raz lub dwa razy w roku
powinieneś spojrzeć w przeszłość, by uświadomić sobie jaką drogę przeby-
łeś, spojrzeć w przyszłość I ustalić dalsze cele. Unikaj CIągłego głoszenia
tych samych lub podobnych tekstów, tematów I nauk. Podobrue Jak Paweł,
me uchylaj SIę od gloszerua całej wolt Bożej (Dz 20,26-27), uważnie spraw-
dzaj swoje metody, aby SIę upewnić, ze głosisz wszystkie wielkie prawdy
i teksty Pisma ŚWIętego

Dlaczego by nie zaplanować cyklu kazań na temat 10 przykazań, pod-
róży Izraela, przypowieści według Ewangelu Mateusza czy cudów opisa-
nych w Ewangelii jana? Z czasem, w rruarę jak będziesz usługiwał Słowem,
rozpoczniesz nowe cykle kazań, do których będziesz zainspirowany. UnI-
kaj nade wszystko dorywczego I chaotycznego doboru tekstów I tematów
Zarówno ty jak I tWOIsłuchacze więcej skorzystacie, gdy będziesz posiadał
dobrze zaplanowany program kazań Planowarue Jest ważne nie tylko dla
całej twej usługi Słowem Jest rówruez ważne w odruesieruu do przygoto-
warna I wygłaszarua wykładów Jest ruemozliwe, aby dobre kazanie naro-
dziło SIę w ciągu krótkiego czasu. Tworzerue kazań Jest bowiem ciągłym,
nie kończącym SIę procesem, podczas którego doskonalimy się

Kazanie Jest jakby pomostem pomagającym tobre w przeprowadzeniu
ludzi z miejsca, w którym SIę znajdują, na miejsce, w którym powinni się
znajdować Dobry plan I odpowiedni zakres materiałów pomogą ci prze-
prowadzić drogę do zmiany Ich miejsca. Uporządkowany, przejrzysty plan
pomoże ci wpłynąć na ludzi, sprawi, IŻ będą wzrastali i rozwijali się ducho-
wo I Jeszcze jedna sprawa. każde twoje kazanie powinno stanowić wyzwa-
nie dla rwoich słuchaczy. Kazde z ruch moze i powinno odznaczać się
świeżością i nowością, w miarę jak przez dzrałarue Ducha Świętego coraz
bardziej wzrastamy w poznaniu Pana Boga. Duch pomoze nam wcielać
Słowo w nasze zycie Uporządkowany, konsekwentnie realizowany plan
pomoze ci rówrueż głOSIĆnauki, które są interesujące, łatwe do zrozumie-
nia i zapamiętania Twoi słuchacze będą zmobilizowaru do rozmyślania nad
prawdami, które głosiłeś, Jeszcze długi czas po tym, jak ucichrue echo rwo-
ICh słów
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6 Zakreśl litery stojące przed zdaniami PRAWDZIWYMI, tzn takrmi, które
właściwie określają rolę planowania w procesie przygotowarun kazań.
a Gdy kaznodzieja działa zgodnie ze swym planem, unika w ten sposób

wygłaszania tych samych tekstów I tematów, ponieważ regularnie prze-
gląda to, co już zrobił i dlatego moze mądrzej zaplanować to, co pOWI-
nien jeszcze głosić.

b leśli ktoś, jako kaznodzieja, w swej działalności kieruje się planem; to
dzięki temu moze głosić wszystkie nauki biblijne, a tym samym uniknąć
porrujarua Jakichś ważnych prawd I tekstów Pisma ŚWIętego

c Poprzez staranne planowanie swoich kazań mozesz wyprowadzić ludzi
z ich duchowego niemowlęctwa i sprawić, ze staną Się dojrzałymi chrześ-
cijanami, podobnymi do Chrystusa

d Planując swoje kazanie, pokazujesz tym samym, IZ jesteś samowystar-
czalny i mezależny od Boga

e Uporządkowany, konsekwentnie realizowany plan kazań pozwoli rwo-
lm słuchaczom zrozumieć to, czego nauczasz i to, w jaki sposób rózne
tematy prowadzą ich do duchowej dojrzałości

Określenie podstawowej prawdy

Cel 6. WYJaśl11enie, czvm Jest podstauoua prauida 11' leazamu iJakle Jest Jej
znaczenie.

Każda wygłaszana przez ciebie nauka powinna zawierać podstawową
prawdę WZiętą z tekstu Pisma Świętego, na którym opiera Się kazanie Ta
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podstawowa prawda Jest Istotą nauki fest rzeczq ważną, zebv ujqc jq
w jednym zdaniu. Jeśli nauka nie Jest zrozumiała dla ciebie, nie będzie
również zrozumiała dla twoich słuchaczy jeśh potrafisz ująć temat naucza-
nia w jednym zdaniu. będziesz mógł równiez przekazać go w sposób jasny
1 przekonywujący. jeśli potrafisz zawrzeć w jednym zdaniu temat, to dobry
słuchacz może również streścić go w jednym zdaruu. Moze to być trudne do
zrobienia, ale pomoze CI, gdy będziesz głosił kazanie.

Iuz po wybraniu podstauouej prawdy powirueneś podporządkować jej
cały swój WYSiłek, wszystkie argumenty, przykłady i materiały pornocrucze.
Nie pozwól, aby drugorzędne idee rozpraszały kazanie. Konsekwentrue roz-
wija] tę Jedną, podstawową prawdę Módl się I rozmyślaj nad nią, aż stanie
się cząstką ciebie. Gdy poczujesz, ze mozesz JUŻsporządzić szkic kazania,
będziesz wówczas wiedział, dokąd zmierzasz. Twój cel starue Się całkiem
jasny.

7 Wybór podstauiouej prawdy Jest ważny dla właściwego przygotowania
i wygłoszerua kazania, poniewaz podstawowa prawda
a) służy do pobudzerua wyobraźni słuchaczy I Jest przede wszystkim środ-

krem przyciągającym uwagę.
b) jest centrum nauki podanym w skondensowanej formie I stanowi punkt

centralny na etapie przygotowania I wygłaszania kazania.
c) wskazuje, jakich słuchaczy stara Się pozyskać kaznodzieja I określa, jaką

konkretnie potrzebę stara się zaspokoić.

Prawidłowe przygotowanie materiału

Cel 7 Pozuanie ułasciuej kompozycji kazania: urvszczegolnienie pieciu czes-
et kazania, urvjasnteuie, li! jaki sposób pounnno być przygotowane.

Zgromadzone materiały należy połączyć w logiczną całość. Temu celo-
wi służy zarys kazania Jest on skutecznym środkiem służącym do przygoto-
wania i uporządkowania materiałów Zarys kazania jest dla kaznodziei tym,
czym szkielet dla ciała lub stalowa konstrukcja dla drapaczy chmur Jest on
czymś niezbędnym' Zastanówmy się teraz nad sprawą dalszego przygoto-
wania kazania 1 nad rozwijaniem stosownych metod w tym zakresie

Kazanie, czyli homilia jest prostą i nieformalną metodą kaznodziejstwa.
Homilia składa Się zazwyczaj z komentarza na temat określonego fragmentu
z Pisma Świętego; komentarza słowo po słowie, werset po wersecie. Istnieją
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następujące rodzaje horrulu. hOITIllIazawierająca komentarz do wersetu po
wersecie, homilia tematyczna lub przedmiotowa i homilia będąca połącze-
niem dwu poprzednich Bardziej rozwinięta homilia składa się z wprowa-
dzenia - mtrodukcjl rozwinięcia I wniosku - konkluzu wynikającej z bre-
żącego komentarza. I Jest to właśnie ta forma homilii, którą się tutaj zajmie-
my. Składa SIę (po tekście z Pisma ŚWIętego I przedstawieniu prawdy pod-
stawowej) z introdukcji, rozunniecia części zasadniczej i konkluzji.

1. Introdukcja. Tym, czym jest wejście do domu, tym jest introdukcja
w kazaniu Podstawowy cel, jaki powinna spełruć Introdukcja, to przyciąg-
męcie uwagi z uizbudzente zaiuteresouiauia. Introdukcja moze powstać
w oparciu o kontekst, biezące wydarzenia, osnowę biblijną itd. Powinieneś
przygotować ją bardzo uwazrue i pisać w całości Dzięki temu będziesz
pewien dobrego początku. Introdukcja powinna być zwięzła, me powinna
trwać dłużej ruz dwie lub trzy minuty Powinna wiązać się z całym rozwi-
nieerem. Gdy tak jest. mozesz dopisać do mej zdanie, które w sposób płyn-
ny przeniesie myśl z mtrodukcji do rozwiruęcia

2. Rozwinięcie (część zasadnicza homiln). Rozwinięcie składa się z ko-
mentarza dotyczącego określonego tekstu biblijnego, komentarza do wer-
setu po wersecie StudIUJ wersety tekstu uważnie, az ułożą ci SIę w pewną
logiczną całość. Dotyczy to zwłaszcza dłuzszych fragmentów. Ogranicz roz-
winięerę do trzech lub czterech istotnych spraw To ułatwia bowiem prowa-
dzenie kazania Oto jeden ze sposobów pozwalających określić te sprawy
na podstawie fragmentów Pisma Świętego

1) Wykorzysta) jeden lub dwa wersety, by wyrazić treść. powiedz, co
ona zawiera;

2) Zrób uzytek z tego stwierdzerna powiedz, jak ma Się ono do życia,
słuchaczy itd ,

3) Daj przykład tej prawdy (i/lub je) zastosowania) z natury, Prsma ŚWIę-
tego, obserwacji lub własnego doświadczenia:

4) Streść całą rzecz w jednym zdaruu. Następnie zajrruj SIę następnym
wersetem lub wersetami i powtórz ten proces

8 W zarysie 13 rozdz. 1 Listu do Koryntian napisz, co jest treścią podanych
"segmentów wersetowych" .
Tekst: 1Koryntian 13,13, "Z nich zaś największa Jest mzłość"
Podstawowa prawda: Największą rzeczą na ŚWIecie jest miłość

a I. (w. 1-3).
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b II. . (w 4-7).

c III. (w. 8-13)

9 W proponowanym zarysie wymień cztery pozyteczne rady, które można
wyciągnąć natrafiając na przeciwności losu, które sugeruje tekst (Psalm
119,71) i twoje własne doświadczenia życiowe
Tekst: Psalm 119,71. "Dobrze to d/a mnie, ze mnie poniżyłeś, bym się na-
uczvł Turvcb ustaui"

Podstawowa prawda: Przeciwność losu jest często koniecznością życia.

a I Przeciwność losu .

b II Przeciwność losu. . .

c III. Przeciwność losu .

d IV. Przeciwność losu. . . .. .. .

10 Opierając się na potrójnej odpowledzi Jezusa na pytanie Jana Chrzciciela
(Mt 11,4-6) ustal jej trzy główne punkty, które posłużyłyby do rozwinięcia
tego zarysu kazania.
Tekst· Mt 11,3, "Czv tv Jesteś Tvm, który ma przvjsć, czy też innego mamy
oczekiwać?".
Podstawowa prawda: Czy Chrystus Jest Tym, którego świat potrzebuje?

a I Jezus mówi . . . . .. . . (w. 4).

b II. Jezus mówr , . (w. 5).

c III Jezus mówi........ . . . .. (w 6).

11 Pewien usługujący Słowem posłuzył Się następującym tekstem: "Dla mnie
bowiem zyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk" (FIp 1,21) Jego czterema
głównymi punktami były. 1) Mozna uciec od zycia, 2) Można pogodzić się
z zyciem, 3) Mozna mocno trzymać się życia, 4) Można oddać się w ręce
kogoś większego i Jemu pozwolić kierować swym życiem. Opierając się na
tych punktach, zakreśl odpowiedź na pytanie: jaka była podstawowa praw-
da w kazaniu?

a) Życie jest czymś lerucbvm
b) Zawsze istnieje mozliuosć lepszego żvcta.

c) Należy się skupić na problemie: co czynic z obecnym życiem?
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Przygotowując Się do głoszenia, rue zapominaj o tym, iż podstawowa
prawda jest niczym piasta dla koła, a różne CZęŚCiskładające się na rozwi-
nięcie kazania są jego ramionami. Każda z tych CZęŚCipowinna wyrastać
z określonego passusu biblunego

3 Konkluzja. Konkluzja Jest ostatnią I najlepszą mozhwością przekaza-
nia słuchaczom podstawowej prawdy Istotne pytanie, jakie winno być pos-
tawione w każdym kazaniu brzrru. "Cóż mamy czynić, bracia?" (Dz 2,37)
Każde zgromadzenie ma prawo znać odpowiedź m to pytanie I konkluzją
powinna być odpowiedź. Odpowiedź jest przecież ostatecznym apelem do
słuchaczy Zakończenie najlepiej napisać w całości Nie powinno ono być
dłuższe niż introdukcja. Ostatnie słowa muszą odnieść skutek' Odpowiedni
przykład, ZWięzłe ponowne wyrazenie podstawowej prawdy, werset z pieś-
ni, to wszystko moze być wykorzystane celem podkreślenia wagi całej na-
uki. Skieruj konkluzję do serc słuchaczy niczym strzałę Spraw, by ludzie
odeszli nie tylko jako słuchacze, lecz równiez jako CI, którzy usłyszane
prawdy chcą wcielać w życie (Mt 7,24-27)

12 W miejsce kropek wstaw odpowiedni numer części kazania
.... a Podstawa, na której zbudowane Jest ka-

zanie.
"Środek", za pomocą którego skupia się
uwagę słuchaczy I wprowadza w treść
kazania.
Komentarz na temat treści.
Punkt centralny lub cel kazania podany
w zwięzłej forrme
Część kazania mająca pobudzić słucha-
czy do działania

13 Wyjaśnij, w jaki sposób nalezy przygotować pięć części kazania. Odpo-
Wiedź napisz w swym notatniku

.... b

.... c

.... d

.... e

PRZEKAZYWANIE NAUKI

l Tekst
2 Podstawowa prawda
3. Introdukcja
4. Rozwinięcie (część

zasadnicza)
5. Konkluzja

Ceł 8. Poznanie czterech wskazówek ułatunajqcvcb skuteczne przekazywa-
nie nauki

Przekazywanie to udzielanie informacji za pomocą mowy, pisma itd.
Proces przekazywania można uznać za dokonany tylko wtedy, gdy przeka-
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zywana wiadomość została zrozurruana, gdy tWOI słuchacze rozumieją Clę,
to znaczy wiedzą, co chciałeś zakomunikować Cztery wskazówki, któryrru
się zajmiemy, mogą posłużyć pko materiał. według którego możesz doko-
nywać właściwego przekazywarna mformacjr.

Głoś zgodnie z planem

Niektórzy kaznodzieje piszą kazania w całości, a następnie Je odczytują.
NIektórzy głoszą je niejako "z marszu", korzystając jedyrue z zarysu (kons-
pektu) jednakze bez względu na to, jaką wybielzesz metodę, ważne Jest,
abyś wykorzystał w pełni przygotowany materiał Gdy masz dobrze przygo-
towany plan, a następnie głosisz według mego, mozesz liczyć na to, iz uda
ci Się przekazać zrozurniale Słowo

14 Wybierz odpowiedź stanowiącą najwłaściwsze zakoriczerue następują-
cego zdania. Plan kazania powiruen być ścrśle przestrzegany

a) porueważ Jest on niejako panem kaznodziei. który Jest Jego ruewolni-
kiern.

b) by ludzie mogh zrozumieć, IŻ kaznodzieja wie co głosi i do czego zmierza

c) by mleć pewność, IZ wcześniej określony cel zostanie osrągruęry, a po-
trzeby zostaną zaspokojone
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Bądź zwięzły i konkretny

Niektórzy ludzie muszą coś powiedzieć, inm mają coś do powiedzenia.
Kazdy kaznodzieja, który przygotował usługę, ma coś do powiedzema' Unikaj
pustych frazesów, powtarzania tych samych słów To tylko strata czasu
Zmierzaj prosto do celu. Mów tyle, by być zrozurmanym, ale nie bądź nud-
ny, uciążliwy. Zbędne słowa są niczym wodorosty I skorupiaki przylegające
do czystych lmii żaglowca. O WIele lepiej jest skończyć, gdy ludzie chcą byś
kontynuował sWOJą naukę, nIŻ kontynuować Ją, gdy chcą byś ją skończył

Używaj konkretnego, prostego języka Używaj słów odnoszących SIę do
działania. WIęcej mów o działaruu niz o zaistniałych juz faktach Mów
o ludziach, miejscach, rzeczach Urukaj Języka abstrakcyjnego Bądź kon-
kretny, nie uogólnia] Posługuj się słowami obrazowymi nazwami rzeczy,
które można dotknąć, usłyszeć, poczuć i zobaczyć Używa] przykładów,
które rozjaśniają wypowiadane przez ciebie prawdy Są one jak okna, przez
które przechodzi światło jednakze dom, to rue tylko same okna. Twoje
kazarue powinno zawierać rue tylko nie kończący się strumień przykładów,
które oczywiście mogą spodobać się I zainteresować twoich słuchaczy, ale
pozostawią ich niezaspokojonynu duchowo, pozostawią w ruch wewnętrz-
ną pustkę.

15 Zakreśl litery stojące przed zdaniarm PRAWDZIWYMI Na podstawie
wiadomości zaczerpruęrych z tego rozdziału mozemy stwierdzić, IZ
a niektórzy kaznodzieje mają skłonności do mówrema o rzeczach rue mają-

cych związku z celem kazarua.
b ktoś, kto naprawdę odczuwa potrzeby I uczucia ludzi, ktoś, kim kieruje

Duch Święty I kto posiada zdrowy rozsądek, nie będzie marnował czasu
na wygłaszanie niepotrzebnych słów; na piętnowanie wszystkiego, tyl-
ko nie grzechu I szatana.

c kaznodzieja powinien zachować urmar w swoim głoszeniu, me powi-
nien tylko powoływać się na opowieści, przykłady i własne doświad-
czerua, lecz powinien czynić to Jedynie wówczas, gdy przybhża to gło-
szoną prawdę.

Zmierzaj do celu

Konspekt kazania powinien zawierać wszystko, co przyczynia się do
osiągnięcia zamierzonego celu Głosząc kazarue, musisz podporządkować
wszystko głównemu celowi. Parniętaj zatem o celu, jaki ma spełnić naucza-
nie. Wyciąga) rękę do ludzi. Rozmawiaj z nimi. Wyjdź im naprzeciw, gdy
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rozpoczynasz kazarue I zaprowadź Ich do miejsc, w których chcesz, by się
znaleźli, gdy skończysz. Jest to cel bezpośredni. W ogólnym znaczeniu kaz-
de nauczanie to część twojej dzrałalnoścr dla ludzi. którym słuzysz. Cel
każdego nauczania jest CZęŚCIąogólnego celu działalności kaznodziejskiej:
głoszenia całej woli Bozej (Dz 20,27), tak aby zgubieni znaleźli Chrystusa,
a wierni zostali umocnieni w WIerze.

16 Przeczytaj ponizsze fragmenty z Pisma Świętego I odpowiedz na związa-
ne z nimi pytania.

a W DZIejach Apostolskich rozdz 20, w 24 apostoł Paweł wyznaje wobec

starszych Kościoła w Efezie, iz celem Jego usługiwania jest .

b W Dziejach Apostolskich rozdz 20, w 20-21 126-27 Paweł mówi, iz jego

działalność polega na .. . . .. . .

c W porównaniu z LIstem do Fihpian 3,]4-15 w Liście do Koryntłan 9,24-27

Paweł zachęca swoich słuchaczy, by.... . . . .. .

d W 2 LIście do Tyrnoteusza rozdz 4, w 6-8 Paweł oznajrrua, iz jego bieg

Jest JUZskończony, ze osiągnął SWÓJ cel I oczekuje teraz na .

Zauważ. iz Paweł miał zawsze wytyczony cel słuzby, bez względu na
to, czy wykonywał ją publicznie czy w domach (Dz 20,20). Paweł pragnął
uwolnienia ludzi od grzechu I głoszenia łaski Bozej. Miał również swoje
własne cele (patrz ] Kor 9,24-27; Flp 3,7-16). Postąpimy właściwie, gdy
będziemy mieli wzgląd na Jego rady I Jego przykład.
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Osiąganie rezultatu

Gdy głosisz Słowo, Bóg daje rezultaty On to gwarantuje: (Iz 55,11,
Ps 126,6). Rezultaty, jakich oczekujesz, zbawierue zgubionych lub wzrnoc-
nieme ich wiary, mogą przyjść tylko dzięki usłudze Słowa I Ducha.

Po wygłoszeniu kazania

Daj Duchowi możliwość tego, by poruszył serca ludzi On przekona
ich "o grzechu, o spraunedluoosci 10 sadzie" (J 16,8)

2 Udziel krótkich i prostych wskazówek PIOtr w sposób jasny powie-
dział tłumowi, co ma czynić w odpowiedzi na Jego kazanie (Dz 2,38-39)

3. Daj słuchaczom możliwość odpowiedzi. Jeśli zakończysz usługę ape-
lem, ufaj Panu, ze spotka SIę on z odzewem

Pewien kaznodzieja podszedł raz do wybitnego kaznodziei C.H Spur-
geona I zapytał "Jak to SIę dzieje, ze głosząc tę samą naukę, ty masz rezul-
taty, a ja nie?" Spurgeon odparł na to: "Zdaje SIę, iz głosząc kazania rue
zawsze spodziewasz się rezultatów, czyż rue tak?" "Istotrue" - powiedział
ów kaznodzieja, lak jest "W takim razie, stwierdził Spurgeon, nic dziwnego,
że nie masz rezultatów' Głosząc Słowo musisz wierzyć, lZ Bóg coś uczyni"

17 WymIeń z parruęci cztery wskazówki dotyczące skutecznego przekazy-
warna nauk

18 Cztery rady skierowane do duszpasterzy mają dopomóc lm

a) w staniu SIę doskonałymi kaznodziejami poprzez posługrwanie SIę elo-
kwentnym l pięknym Językiem oraz opowiadarue wielu histom dla pod-
trzymama zainteresowarua słuchaczy

b) w osrągruęciu celu, jaki wyznaczyli swym kazaniom, poprzez skuteczne
ICh przekazywanie.

c) w przyzwyczajemu się do roli kaznodziejów po to, by ludzie mogh uznać
ich zdolności i fachowe przygotowanie
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KAZANIE PIOTRA

Cel 9 Zrozumtetue, dlaczego leazaute Protra Jest wzorcowym

Szymon Piotr jest przykładem zwykłego człowieka, który stał się wzor-
cowym kaznodzieją, pomimo ze zaparł SIęJezusa wobec służącej (Mt 26.72)
Potem jednak głosił Słowo dla setek ludzi w Jerozolimie (Dz 2) Moc Ducha
ŚWIętego, który został zesłany na niego w DnIU Pręćdzresiątnicy, sprawiła,
IZdawna bojaźń ustąpiła miejsca śrruałości w przekonywaniu innych (Dz 1,8).

Metoda głoszenia Słowa przez Piotra z DZIeJÓWApostolskich. nie jest az
tak precyzyjna, jak metoda konstruowania naszej hornilu. Jednak, pod ob me
jak dziś, punktem wyjścia dla niego były ludzkie potrzeby I dążerue do ICh
zaspokojerun Kazanie rozpoczynał on od znanych spraw (historia Starego
Testamentu) i wyjaśniał na ich przykładzie Boży zamiar, zbawienia ludzi
przez Chrystusa Ponadto wskazywał na to, jak narodzerue, zycie, śmierć,
zmartwychwstanie i wruebowstąpierue Jezusa były wypelrueruern proroctw
Starego Testamentu. Na zakoriczerue zwracał SIę do swych słuchaczy, by
wyrazili skruchę z powodu swych grzechów i uwierzyli w Chrystusa, co Jest
warunkiem skorzystania z wszystkich obretruc Bozych, a WIęC. odpuszczę-
ma grzechów, przyjęcia pokoju I odpocznienia oraz poczucia bezpieczeń-
stwa w czasie czekającego Ich sądu

Można zauważyć wyraźny postęp w rozwoju duchowym Protra I oSIąg-
męcie wyzszego stopnia świadomości duchowej (Dz 2, 3, 4, 5 I 8, 9, 10).
Ów rozwój nie Jest rezultatem zastosowania przez Protra szczególnej meto-
dy lub jego własnej pracy Jest to wynik posłuszeństwa wobec przewodnic-
twa Ducha Świętego, który kieruje ewangehzacją pogan. Zanim Piotr poszedł
do domu Korneliusza. by głosić Słowo, Bóg przekonał go, ukazując mu sze-
reg wizji; mówił do mego przez Ducha ŚWIętego, nakazywal udanie SIę do
Cezarei (Dz 10,19-20) i objawiał, jak dokładrue przygotował drogę do ewan-
gelizacji świata. Po tych wspaniałych doświadczeruach duchowych, Piotr
miał JUŻułatwioną działalność. Rozurruał, ze pośredniczy w przepływie Sło-
wa Bozego do Innych. Główną cechą nauki Protra była proklarnacja Ewan-
geln Jego doświadczenie dowodzi, iz siła nauczania leży me w człowieku
lub w metodzie, lecz w Ewangelu (Rz 1,16) Bóg powołał odpowiednich
i zdolnych ludzi, ale nawet najzdolruejsi spośród duchownych przyznają,
iż Ewangelia głoszona jest nie mocą mądrości ludzkiej, lecz mocą Ducha
(IKor 2,3-5).

Oczywiście, powinieneś się uczyć, by zdobyć jak najgłębszą wiedzę,
powinieneś wytrwale pracować, by jak najlepiej głosić naukę Ewangelii.
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Parruętaj jednak o tym, iż moc zbawterna rue lezy w urmejętnościach, które
nabyłeś czy w wiedzy, którą zdobyłeś, ale w nauce, którą głosisz, to jest
w Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa

19 Zakreśl litery stojące przed zdaniami PRAWDZIWYMI, wyjaśniającymi,
dlaczego Piotr Jest uosobieruern wzorcowego kaznodziei Nowego Testa-
mentu.

a Piotr stanowi wzorcowy przykład kaznodziei Nowego Testamentu, po-
ruewaź najwazniejszy był dla mego jeden temat Ewangelia Pana Jezusa
Chrystusa.

b Piotr, w swym usługiwaruu, potrafił w pełni wykorzystać strukturę homi-
lii do przekazania Ewangelii.

c Działalność Piotra dowodzi mocy i skuteczności Ewangelii, gdy jest Ona
głoszona według Ducha.

d Zapis usługi Słowem przez Protra w Dziejach Apostolskich wskazuje, IŻ

rrual on zawsze jeden cel, to jest odpowiedź na ludzkie potrzeby, które
następrue starał Się zaspokoić.

e Przykład Piotra dowodzi, iz w usługiwaniu nie Jest Istotne wykształce-
nie, rue jest konieczne przygotowanie, a rozwój duchowy nie jest wyma-
gany, ponieważ Bóg posługuje się "pustymi naczyniami".

f Z Dziejów Apostolskich, a ściślej mówiąc z rozdz. 1-10 dowiadujemy się,
IZ Bóg wykorzystał wiedzę Protra na temat łustorii Izraela, źycia i nauk
Jezusa, na temat ludzi i Starego Testamentu, a takze jego zupełne uzależ-
nienie od mocy Ducha Świętego.
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pytania kontrolne

1 Które z podanych porużej zdań nie stanowią uzasadnienia, iż określenie
celu ma podstawowe znaczenie dla skutecznego głoszenia Ewangelii?
a) Nie mając jasno sprecyzowanego celu, duchowny musi SIę liczyć z ryzy-

kiem, iz jego kazanie spotka Się z niewrelkrm odzewem
b) Ludzie będą mieli trudności w zrozumieniu istoty kazania, jeśli nie bę-

dzre ono zawierać jasno określonego celu
c) Słuchacze mogą pomyśleć, iz "brak celu" oznacza większą zależność od

Ducha.
d) Kaznodzieje, nie mający jasno określonego celu nauczarua, mają skłon-

ność do przeskakiwania z tematu na temat, a tym samym rue pobudzają
swoich słuchaczy do działarua

2 Określenie celu daje kaznodziei rnozność
a) dotarcia do zainteresowań swoich słuchaczy.
b) skoncentrowania SIę na tego rodzaju kazaniach. w których porusza te-

maty, które go bardziej interesują
c) dostosowania SIę do rozumnej, opartej na solidnych podstawach meto

dy głoszenia kazań, której hołduje WIększość kaznodziei.
d) wyjścia naprzeciw ludzkim potrzebom.

3 Jednym z podstawowych celów, jakle ma spełruć zbieranie materiałów, Jest
według tej lekcjr
a) wyszukanie tego, co Pismo Święte mówi na wybrany przez ciebie temat.
b) rozwinięcie profesjonalnego systemu przechowywania i korzystania

z materiałów, tak jak to czyni wielu wielkich pisarzy i znakomitych wy-
kładowców.

c) rozwinięcie wewnętrznej dyscypliny z pożytkiem dla pracy duszpaster-
skiej.



142 Głoszenie i nauczanie

4 To, czego ktoś doświadczył i co zaobserwował jest Istotne W zbieraniu
materiałów, ponieważ obserwacje i doświadczenia
a) są z reguły interesujące i stanowią swego rodzaju rozrywkę dla ludzi
b) są środkiem służącym do przekazywania I odniesienia prawdy do co-

dziennego życia.
c) dają kaznodziei mozliość urozmaicania treści jego kazań l w ten spo-

sób uniknięcia ryzyka znudzenia słuchaczy
d) dowodzą szerokie] WIedzy kaznodziei

5 Gromadzenie materiałów z różnych dziedzin WIedzy ma znaczerue. po-
rueważ.
a) wiedza pogłębia SIę, rozwija poprzez doświadczema, obserwacje, stu-

dia, rozmyślania, modlitwy, a to wszystko umożhwra potem skuteczne
przekazywanie prawdy.

b) ogólna suma tego wszystkiego, co WIem, Jest tym, co moi słuchacze
ostatecznie otrzymują; rak WIęC muszę stale studiować, Jeśli chcę sku-
tecznie przekazywać prawdę.

c) moje poglądy mają najważniejsze znaczenie w mOJeJ pracy kaznodzie]-
sklej I to powinno pobudzać rnrue do tego, bym poświęcił swoje zycie
dla nauki

6 Pod pojęciem przygotowania materiałów rozumiemy potrzebę planowa-
ma kazań. Planowanie
a) służy opracowaniu i głoszeniu kazań w sposób przemyślany i skuteczny
b) pomaga w głębszym zrozumieniu wszelkich tematów biblijnych.
c) pomaga w "konstruowaniu" kazań, które byłyby skutecznym: środkami

przekazu, mogącymi zaspokoić potrzeby ludzkie.
d) służy wszystkiemu, co podano w punktach a) b) i c).
e) służy tylko temu, co podano w punktach a) i b)

7 Temat jest istotny w kazaniu, poruewaz:
a) przyciąga uwagę słuchaczy.
b) wskazuje, do kogo kaznodzieja kieruje swoje kazanie i Jakiego spodzie-

wa się rezultatu.
c) jest nauką podaną w skróconej formie.
d) wymaga od słuchaczy odzewu.
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8 Staranne, przemyślane przygotowarue hormlu słuzy wszystkim ponizszym
celom, Z WYJĄTKIEM·
a) skupienia uwagi słuchaczy
b) wyjaśnierua, zobrazowarua przykładem i zastosowania treści określone-

go passusu biblijnego.
c) zagwarantowania odzewu duchowego.
d) wskazania słuchaczom konkretnej formy działarua, pko rezultatu nauki.

9 O pewnym kaznodziei powiedziano kiedyś "On zawsze ma odpowiedź
na pytania, których nikt nigdy rue zadaje". Ów kaznodzieja mógł mieć je-
den z następujących problemów. KtóIY?
a) Mógł me rozurrueć, na czym polega przekazywanie prawdy.
b) Mógł nie rozumieć potrzeb ludzi I stającego przed nim zadania polega-

jącego na zaspokajaniu potrzeb
c) Mógł nie mieć określonych celów odnoszących Się do Jego słuchaczy
d) Wydaje się, IZ miał tylko te problemy, które zostały przedstawione

w punktach a) I b)
e) Rówrue dobrze mógł mleć problemy przedstawione w punktach a), b) i c).

PRAWDA - NIEPRAWDA Postaw literę P przed zdaniami PRAWDZIWYMI,
a lnerę N przed zdamami NIEPRAWDZIWYMI.

· ... 10 Aby skutecznie przekazywać naukę, wystarczy tylko mieć dobrze
ułozony plan

· ... 11 Kaznodzieja powiruen posługiwać Się prostym, konkretnym Języ-
kiem, unikać zbędnych słów, mówić w sposób obrazowy, być in-
spirowanym przez Ducha Świętego I wrazliwym na potrzeby ludzi

· ... 12 Kaznodzieja, który pragnie być skuteczny, dąży do osiągruęcia celu,
jaki zawarł w swoim kazaniu.

· ... 13 Kaznodzieja, który zawsze oczekuje rezultatów, nie jest realistą

Zanim przejdziesz do LekCJI7 pamiętaj o napisaniu
sprawdzianu do części drugiej i wysłaniu go do leI.
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odpowiedzi na pytania nauczające

10 a Zapytajcie tych, którzy mrue spotkali.
b Patrzcie na tych, którzy przyszh do mnre.
c Doświadczajcie mnie dla siebie.

1 aj Co chcę, abv osiqgueło to leazatue?

11 ej Co czynić z obecnym zvciem?

2 a Prawda.
b Prawda.
c Prawda.
d Nieprawda (Jest to na ogół przejaw lenistwa Jezus powiedział, IŻ

Duch Święty przypornru nam wszystkie Jego nauki (J 14,26), ale przede
wszystkim my musimy "wypełniać" naszą pannęć Jego Słowem Za-
chęta Pawła w 2 LiŚCIe do Tymoteusza 2 15 stanowi wyznanie dla
każdego, kogo Bóg powołał do posługiwania).

12 a 1) Tekst.
b 3) Introdukcja.
c 4) Rozwinięcie (część zasadrucza )
d 2) Podstawowa prawda
e 5) Konkluzja.

3 Twoja odpowiedź. Jest dla nas sprawą absolutnie zasadruczą określenie
tego, co BIblia mówi na dany temat. Jest Ona jedynym autorytetem, na
którym mozemy polegać, poruewaz objawia nam, co czuje I myśli Bóg
oraz określa, jak powinniśmy postępować Inaczej Biblia jest regułą Boga,
wedle której powinniśmy postępować.

13 TWOJa odpowiedź. Pięć części powinno być przygotowanych, tak jak
konstrukcja. Tekst Słowa Bozego powinien być podstawą do wygłasza-
nia kazania Następna część to główna prawda, opierająca się na tekście
Słowa Powinna ona jasno I zwięźle określać treść kazania. Introdukcja
powinna przyciągać uwagę l pobudzać zainteresowanie słuchaczy Jest
ona ruczym blok, fundamentem pod budowę. Rozwiruęcie (część zasad-
nicza) to wznoszenie kolejnych podstawowych bloków, w rruarę jak
przytacza się w nim przykłady obrazujące tekst biblijny Tekst ów odno-
si Się do określonych sytuacji i streszcza go. Konkluzja to jak gdyby
kamień szczytowy kazarua, powinna ona pobudzać słuchaczy do dzia-
łania
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4 a Nieprawda
b Prawda

14 c) by mieć pewność, iż wcześniej określony cel zostanie osiągnięty,
a potrzeby zostaną zaspokojone

5 Twoja odpowiedź WIedza, którą posiadasz, ma istotne znaczenie. Gdy
rozmyślasz nad tekstem, Duch Święty pomaga ci czerpać z twego włas-
nego poznania, abyś mógł wyjaśnić prawdę duchową. Właściwe przy-
kłady, podawane w kazaniach, często pochodzą właśnie z posiadanej
wiedzy

15 a Prawda c Prawda.
b Prawda.

c Prawda.

6 a Prawda.
b Prawda.
c Prawda

16 a wykonanie mISJI, usługi, którą otrzymał od Pana Jezusa: danie świa-
dectwa o Ewangelii

b głoszeniu wszystkiego, co Jest potrzebne, by spowodować nawróce-
nie do Boga, wzrost i rozwój duchowy.

c parruętali o celu, aby osiągnąć to, co Bóg pragrue od ich życia du-
chowego

d nagrodę za zwycięstwo, przeznaczoną dla tych, którzy zdołali osiąg-
nąć zarruerzony cel

7 b) jest centrum nauki podanym w skondensowanej formie ...

17 Porównaj swoją odpowiedź z czterema podanymi punktami.
8 a Znaczerue miłości. c Stałość miłości.

b Przymioty miłOŚCI

18 b) w osiągnięciu celu, jaki wyznaczyli swym kazaniom poprzez sku-
teczne ich przekazywanie.

9 a pomaga zastanowić się nad przeszłością.
b często poucza nas, abyśmy z przyszłych możliwości korzystali z WIęk-

szą rozwagą.
c pozwala nam zrozumieć czyjeś cierpienie, jego sens.
d może pogłębić nasz związek z Bogiem.

19 a Prawda. d Prawda.
b Nieprawda. e Nieprawda.
c Prawda. f Prawda.

d Nieprawda.
e Prawda.
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Znaczenie
•nauczanta

Gdy sieć rybaka dusz została napełniona zbawionymi, czas aby zastana-
wiać Się nad nauczaniem moralności. Następuje chwila, gdy kaznodzieja
musi nauczać nawróconych, jak mają teraz żyć w tym świecie Nauczanie to
środek, za pomocą którego Kościół stara się wyjaśnić, co znaczy być chrześ-
cijaninem tak w życiu prywatnym, jak i społecznym.

Nauczanie jest więc potrzebne do tego, by zachować rezultaty ewange-
lizacji. Poprzez nauczanie nowi chrześcijanie poznają swoje zadanie wyru-
kające z Pisma Świętego i czego mogą spodziewać Się w nowym życiu.
Nauczanie powoduje w nich zmianę; zaczynają wzrastać i dojrzewać du-
chowo

W odpowiedzi na usługę nauczającą Słowa Bożego stajemy się mocru
w wierze i zdolni najpierw "oprzeć się próbom oszustwa ze strony ludzi
i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu" (Ef 4,14). Stopniowo,
wpatrując się w jasność Chrystusa, wzrastamy na Jego podobieństwo
(2Kor 3,18).

Niech naszym celem będzie poddanie się wezwaniom naszego Pana,
aby być przemienianymi na Jego obraz (Rz 8,29)



plan lekcji
Definicja nauczania
Uzasadnienie potrzeby nauczania

Przykłady nauczania

cele lekcji
Gdy ukończysz tę lekcję, powinieneś umieć

• Wyszczególnić I WYjaśnić trzy bardzo Istotne funkcje nauczania.

• Omówić, na podstawie Pisma ŚWIętego, powody uzasadniające potrze-
bę nauczania

• Przedstawić przykłady nauczania Starego I Nowego Testamentu.

czynności lekcyjne
1. Zapoznaj się raz jeszcze z rozdziałem pt. "Usługa nauczająca" - Lekqa 1.

Ten rozdział zawiera podstawy do dalszej nauki na temat usługi naucza-
[ącej.

2. Przeczytaj wstęp, plan I cele lekcji zgodnie z dotychczasową praktyką.

3. Zapoznaj się ze znaczeniem kluczowych słów, które są dla ciebie nowe.
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słowa kluczowe
dojrzałość
nawrócony

uczyć

treść lekcji

DEFINICJA NAUCZANIA

Przyporumasz sobie zapewne z Lekcji 1 naszą ogólną definicję kazno-
dziejstwa i nauczania Przedstawihśmy tam, iż te dwa środki, to dwa ele-
menty tej samej słuzby. Dowiedzrelrśmy się równiez, IZ istnieje pewna
niezwykle subtelna różnica między nimi. jednakze, po bardzo uwaznym
zapoznaniu się ze stanowiskrem Słowa Bozego, stwierdziliśmy. iz w No-
wym Testamencie usługa ewangelrzacyjna słuzy połozemu fundamentów
zycia duchowego; nauczanie zaś to budowa konstrukcji zycia chrzęścijaru-
na. Mówiąc innymi słowy. Nowy Testament wskazuje, IZ celem kaznodziej-
stwa Jest przede wszystkim nawrócenie grzeszników, podczas gdy celem
nauczania jest prouiadzenie nawróconych llCZIltÓW ku rozuojoun i dojrzało-
sci duchottej.

Jednakże od tej zasady Istnieją wyjątki I kaznodziejsrwo rue zawsze
słuzy tylko ewangelrzacji zgubionych (Lekcja 4), zdarza SIę, że I nauczarue
wykracza poza problemy rozwoju duchowego Istnieją w Nowym Testa-
mencie przypadki nauczarua mającego charakter kazarua. Godny uwagi przy-
kład potwierdzający to znajdziemy w działalności Pawła, który nauczał
w synagogach (Dz 18,4; 19,8) I w szkole Tyrannosa (Dz 19,9) Kazarue na
Areopagu zostało wygłoszone przez mego w formie rozprawy, było wyni-
kiem dyskusp, jakle prowadził w synagodze I na placu publicznym (Dz
17,16-31).

W Tesaloruce Paweł wstępował do synagogi zydowskiej i przez trzy
rygodnie rozprawiał tam I WIódł dyskusje. Na podstawie Pisma Świętego
WYjaśniał I dowodził, iz jezus, którego głOSI, jest Chrystusem jego naucza-
me okazało się skuteczne, gdyż wielu uwierzyło I przyłączyło się do mego
(Dz 17,1-4). Głównym celem tego rodzaju nauczania była ewangelizacja.
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Nauczanie Ewangelu, celem pozyskania zgubionych, jest więc także
praktyką wywodzącą się z Pisma ŚWIętego Stanowi także skuteczny środek
do ewangelizacji i z powodzeruem Jest przez wielu praktykowany Ogólny
jednak wzór KOŚCIoła Nowego Testamentu wskazywał, IZ kaznodziejstwo
ma na celu nawrócenie zgubionych, a nauczanie - czynienie z nich uczniów

Słowo nauczanic ma wiele znaczeń Niektóre z ruch to: "kierowanie
studiowaniem", "umożhwiarue zdobywania wiedzy lub umiejętności", "po-
wodowarne zmiany" Należy zwrócić uwagę na to, iz nauczanie powinno
przynosić rezultaty Jest to dynanuczna działalność przynosząca w zyciu
zmiany Zastanówmy się nad kilkoma funkcjami, jakie spełnia nauczanie

Nauczanie czyli przyczynianie się do zdobywania wiedzy

Cel I Poznante dwu pouodou; dla letćrvcb uneriu pounutu posiadać wie-
dzę na temat Biblu

Jednym z Istotnych elementów nauczania Jest "udzrelanie wiadomości,
przekazywanie informacjr" Nauczanie w okresie nowotestamentowym oparte
było na pismach Starego Testamentu [tak, wiedza o stworzeniu świata,
o upadku, o ŚWiętości, o naturze grzechu I potrzebie zbawienia i o wielu
Innych sprawach pochodziła właśnie ze Starego Testamentu. Objawienie
Nowego Testamentu obejmowało z kolei przedstawienie problemu ucieleś-
ruerua czyli Słowa, które stało Się crałern Zapis tego znajdziemy w Ewange-
liach Nowy Testament zawiera także proroctwa I nauki mówiące o prak-
tycznym zastosowaniu przykazań Bozych W obu Testamentach wszystkie
te fakty Bożego objawrema są dla nas Istotne. Tylko wtedy, gdy jesteśmy
świadorm natury Boga I Jego planów wobec nas, mozemy Mu właściwre
słuzyć i możemy wzrastać duchowo Istotną zatem funkcją nauczania jest
przekazywarne wiedzy Bibha, jako księga natchniona przez Boga, Jest treś-
cią naszego nauczania.

Łukasz, przedstawiając Teofllowi swoją Ewangelię, tak oto uzasadnił
potrzebę Jej napisania. "Postauounłem unec I Ja zbadać doleładnie wszystko
od pteru szycb chwil i opisać CI po leolet, dostojny Teofilu, abyś się mógł prze-
konać o całkowitej peuntosct nauk, których CI udzielono" (Łk 1,3-4 BT). Łu-
kasz przedstawił Teofilowi fakty Ewangelii, m.m . narodzenie, zycie, śmierć,
zmartwychwstanie I wniebowstąpreme Pana Jezusa Najpierw należy przeka-
zać podstawowe fakty, co jest pierwszym krokiem w edukacji chrześcijanina.
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1 Wymień dwa powody, dla których wierni powinni posiadać wiedzę na
temat BibIti.

a

b , , ..

Nauczanie daje możliwość zrozumienia Biblii

Cel 2. Zapoznanie się z przykładarni nauczania ma;qcego na celu urvjas-
nienie i interpretacje zjaunsle.

Nauczać to znaczy urvjasniać. uuerpretouiać, urvleladać. Jezus w swym
nauczaniu interpretował i wyjaśniał Pisma Nadał nowe znaczenie dawnej
nauce o Prawie (Mt 5,17-20), a między innymi takim tenutom jak zabójstwo
(Mt 5,21-25), cudzołóstwo (Mt 5,27-30), rozwód (Mt 5,31-32), krzywoprzy-
SIęStwO (Mt 5,33-37), odwet I miłość (Mt 5,38-48). Wyjaśniał zasady życia
w sposób nowy I właściwy. Miłosierdzie, modlitwa, post były tematami
również poruszanymi przez Pana (Mt 6,1-34). Jezus swymi naukami wpra-
wiał tłumy w zdumienie, jako że WIedzę zawartą w Piśmie Świętym czynił
praktyczną, odnosił Ją do codziennych SytU3CJI. Uczył z przekonaniem
i pewnością, co robiło ogromne wrazerue na Jego słuchaczach (Mt 7,28-29).

Czy zwróciłeś kiedyś UW3gę na to, iz nauczanie wymaga czasem od nas
uwolnienia się od dawnych poglądów opartych na błędnym rozurrueruu
Słowa Bożego? Dla przykładu: Jezus uczył Swoich słuchaczy, IŻ równie W1l1-
nym cudzołóstwa jest każdy, kto poządliwie patrzy na kobietę, gdyż do-
puszcza się cudzołóstwa w swoim sercu (Mt 5,27-28). To wyznanie musiało
bardzo szokować obłudnych ludzi, którzy służyli Bogu "swymi wargami",
którzy powstrzymywali się od pełnienia złych czynów, ale których serca
były daleko od Niego, gdyz łamali ducha Prawa (Mt 15,1-9). Ludzie często
oddają się gestom uwielbienia, podczas gdy ich serca pozostają w sprzecz-
ności z Bogiem. Takie zachowanie nie może podobać się Bogu i należy je
zmienić. Izajasz nauczał tych prawd współczesnych sobie ludzi (Iz 1). N3-
uczantę takle wyjaśnia przykazania w sposób praktyczny Może nam po-
móc w zrozumieniu celów, jakie Bóg stawia przed narru. I moze nam wskazać
kierunek, jaki powinniśmy obrać, aby nasze zycie było zgodne ze wzor-
cem, który On określił w swym Słowie.
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2 Przeczytaj Łukasza 10,25-37 I odpowiedz na następujące pytania
a Jezus odpowiedział na pytanie nauczyciela pytaniem (w. 26). "Co Jest

napisane UJ Praune? jak czvtasz?" Czego dowiedzral się nauczyciel z tej
odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie, dotyczące sposobu osiąg-
męcra życm wiecznego'

b Gdy nauczyciel (w. 29) zapytał, kto Jest Jego bhźrum, jezus przytoczył
przypowieść o miłosiernym Samarytarunie Kogo, według tej przypo-
WieŚCI, mozerny uważać za bliźniego'

w poprzednim przykładzie jezus przekonywał, IZ 111IłOŚClnie można
ograniczać jedynie do tych, których kochamy lub do tych, którzy nas ko-
chają. jezus interpretował przykazania dotyczące rmłowarua Boga i bhźnie-
go w ten sposób, by Jego słuchacze zrozurrueh, IZ ICh bliźrum Jest każdy,
z kim Się stykają Tym, którzy nie chcieli uznać Sarnarytan lub Greków za
bhźnich, przypowieść wyjaśniała biblijne i faktyczne spojrzerue, w jaki spo-
sób nułosierdzre powinne być stosowane do wszystkich potrzebujących
Tak więc jezus, w Swym nauczaniu dotyczącym przykazań, wykazywał, IZ
jeśli ktoś chce naprawdę kochać Boga, to będzie również kochał swego
bliźniego, będzie okazywał miłość I czyrut dobro każdemu, kto Jest w po-
trzebię, bez względu na to, kun on Jest

Spójrzmy, w jaki sposób jezus zastosował ten aspekt nauczarua w od-
niesieniu do owych dwu zniechęconych uczniów udających się do miejsco-
wości o nazwie Emaus. Gdy został ukrzyzowany, stracili OnI wszelką nadzieję,
zwątpru IZ był On Mesjaszem Gdy szli, zbliżył się do nich, by nauczyć Ich
tego, co powiedziane zostało w Pismach. zaczynając od Mojżesza poprzez
wszystkich proroków, wyjaśniał co w Prsmach odnosiło się do Niego
(Łk 24,13-35), Przedstawił niedawne wydarzenia w ŚWietle Pisrna Świętego.
Ustawił je we właściwej perspektywie I rZUCIłnowe światło na ich znacze-
rue i doniosłość. Zwróć uwagę na reakcję owych uczniów: "Czv serce me
pałało li' nas, letedv rozmaunal z nami 1 W drodze Pisma nam WYJaśniał?"
(Łk 24,32).

Według Nowego Testamentu UCZnIem chrześcijańskim Jest ten, kto po-
święca całe swoje życie innym w Imieniu Pana (Łk 14,26-27,33) Uczeń
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czynił innych takze uczniami Pana. Było to Jego główne zadanie (Mt 28,19)
Iednakze, aby nowo narodzony w Chrystusie wykonywał to zadanie, mu-
Siał rozumieć, czym jest zbawienie, musiał mieć jasne spojrzenie na tę spra-
wę Musiał zostać nauczony o zbawieniu i dowiedzieć SIę jak Je głosić.

Rozważmy przykład Filipa. Głosił jezusa Etiopczykowi i ten uwierzył
Następnie WYjaśnił mu znaczenie chrztu Gdy znaleźli wodę, ochrzcił go
(Oz 8,36-38) Było to całkowicre zgodne z przykazaruarru jezusa czyńcie
uczniów, ochrzcijcie ich w wodzie i UCZCIeICh słuchać tego wszystkiego,
com wam przykazał (Mt 28,19-20) Ten wzór powtórzył Filip w Samaru
(Oz 8,5-17), Ananiasz w odniesieniu do Saula (Dz 9,5 17-19) I Paweł w Fi-
lippi (Oz 16,30-34)

3 Z naszych rozważań nad nauczaruem, które ma na celu poztroltć zrozu-
miećSłowo Boze, wynika, IZ
:1) zadaruern nauczyciela jest "coś" więcej ruz przekazywarne uczniom Je-

dyrue suchych faktów.
b) chcąc stosować wiedzę, należy ją najpierw zrozumieć
c) rozumiejąc znaczenie faktów Jesteśmy przygotowani, by odnosić je do

naszego własnego życia, do naszych przeżyć.
d) wszystko to, co powyzej.
e) tylko a) i b)

Gdy ludzie przyjęli zbawienie I przyłqczyli się do kościoła w Antiochii,
wysłano tam z jerozolimy Barnabę, by zachęcał Ich i wzmacniał w wierze
W rezultacie Jego działalności Wiele następnych osób przyjęło Chrystusa,
pko Pana Aby zachować te duchowe plony, Barnabc ściągnął z Tarsu Sau-
la l przez cały rok nauczali wspólrue wielką rzeszę ludzi (Oz 11,19-26) Ma
swoją wymowę fakt, IZ działo Się to w Antrochii, gdzie nastąpiło "połącze-
nie" usługi głoszenia Słowa z usługą nauczania. Tam tez po raz pierwszy
uczniowie, Jako wyznawcy Chrystusa, zostah nazwani "chrześcijanami" Słowo
"chrześcijanie" jest odpowiednikiem greckiego słowa "chrystusowcy" Tak
nazywano naśladowców Chrystusa. Wyznawcy Chrystusa nie tylko Jednak
przyjęli jego naukę, lecz rówruez zrozumieli zadania wynikające z faktu, iz
są uczmami. Nowotestamentowy wzorzec zakładał, ze w miarę Jak ludzie
dostępowali zbawienia, uczono ICh, by następnie, jako uczniowie Pana je-
zusa, prowadzili chrześcijańskie życie

4 Przeczytaj Ncherruasza 8,1-12 i odpowiedz na następujące pytania
a Ezdrasz czytał Prawo ludziom, którzy byli dostatecznie przygotowani,

by Je zrozumieć (w. 2-3) jak można nazwać ten aspekt nauczania, któ-
rym SIę posłuzył?
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b Lewici pouczali lud, który słuchał Prawa (w. 7-8) Jak można nazwać ten
aspekt nauczania?

c Jaka była reakcja ludzi, gdy pojęli znaczenie wymogów, jakle stawia
przed rumi Prawo?

5 Zakreśl litery stojące przed zdaruarm stanowiącymi przykłady PRAWIDŁO-
WEGO nauczania, opartego na wyjaśnieniu I interpretacjr.

a Dwóch uczniów znających Pisrna Starego Testamentu zostało pouczo-
nych odnośnie do znaczenia śrruerci I zmartwychwstarua Jezusa

b Nauczyciel Jana interesuje się faktami, toteż wykłada szybko, aby prze-
kazać jak największą liczbę faktów.

c W LIście do Hebrajczyków (2,1-4) autor uzasadnia, dlaczego Jest tak
ważne, aby Jego czytelnicy nie zaruedbywah "tak wielkiego zbawienia"

d Paweł, w l LIście Pasterskrrn do Tymoteusza (3,1-7), poucza na temat
wymogów stawianych usługującym Słowem

Powodować zmiany

Cel 3 Zrozumienie, ze celem nauczauta Jestzmiana postaurv Ipostępowania.

Nauczanie ma na celu powodowarne zmian zarówno postawy, jak
i postępowania. Jest to cel nauczania opaltego na Biblii. W wyniku naucza-
nia przykazań Jezusa zmieniają SIę postawy i poglądy ludzi, a w konse-
kwencji takze ich sposób życia. Celem ostatecznym nauczania powinien
być rozwój i osiągnięcie dojrzałości. Uczniowie czasów Nowego Testamen-
tu byli nie tylko uczniami, ale i naśladowcami Przyjmowali nie tylko nauki
swego nauczyciela, ale i naśladowali Jego przykład Jest to zadanie, Jakie
Jezus postawił przed SWYITIIuczniami, gdy przykazał im nauczać (Mt 28,19-20\

Nauczanie biblijne jest czymś więcej ruz przekazywaniem faktów I 10-

terpretacją Pisma ŚWIętego. Sprawy, których SIę uczymy, powinniśmy stoso-
wać w codziennym życiu. Prawda powinna być stosowana w praktyce



156 Głoszenie i naliczanie

Jezus tak to przedstawił "[eslt bedztecte truać /Ii nauce mOJeJ, bedztecte
prawdziwie 1/101 mi uczutatn I I poznacie prauide, a prawda toas urvzioolt /I

U 8,31-.32) W ten sposób prawda, która jest znana I praktykowana, przy-
nosi wolność
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''Nauczanie to powodowanie zmiany"

jednakże tylko zeuiuetrzne przestrzegarue zasad (lub urvleouvttatne te-
go, co mówi Prawo), to nie wszystko jezus z największym krytycyzmem
odnosił się do faryzeuszów, którzy surowo przestrzegali form I tradycji,
a zaruedbywah wewnętrzną czystość Garul Ich za to, iz nie zyh w społecz-
ności wewnętrznej z Bogiem Nauczał, IŻ ludzie powinni naprawdę prze-
strzegać tego, co jest dobre, po to, aby podobać Się Bogu, a nie dla pozorów.
Bóg jest zainteresowany przede wszystkrm osobą, gdyz kocha człowieka.
a następnie JeJpostawą, czyli postępowaniem, które wyruka z wewnętrznej,
duchowej przerruany.

Pewnego razu, gdy jezus nauczał, podkreślił znaczenie, jakie ma wcie-
lenie w życie tego, co usłyszeh jego słuchacze. Powiedział, IZ CI, którzy
słyszą Słowo i w WYniku tego zmieniają swe postępowanie, zostają porów-
naru do czlowieka, który buduje dom na skale. Ci, Jak powiedział jezus,
którzy słuchają, a czyny ich są odbiciem wewnętrznej zmiany, mogą prze-
trwać (Mt 7,24-27)
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6 W miejsce kropek wstaw odpowiedmą cyfrę.
· a Mateusza 23,25-28
· b Mateusza 7,26-27
· c Jakuba 1,23-24
· d Mateusza 7,24-25
· e Jakuba 1,25-26
· f Osoba, która dostrzega wartości ducho-

we tylko po zewnętrznych czynach
· ... g Człowiek, który rue troszczy Się o Innych,

stale mów: o swojej wierze I zawsze "uczy
W13ry"

· ... h Człowiek nie mówiący o swych przymIO-
tach lub o swojej wierze, ale jego dobre
uczynki wskazują, IZ posiada wiarę.

1) Przestrzeganie czystości
zewnętrznej

2) Słuchacz bierny
3) Uczeń wzorowy

Paweł zachęcał Tymoteusza, by nauczał Słowa, by zył według NIego,
aby Jego dobre postępowarue było przykładem dla wszystkich. Wzywał go,
by zył zgodrue z nauką, którą głosi, po to, by siebie samego zbawić, a takze
tych, którzy go słuchają (lTm 4,11-16) Paweł zywił niezłomne przekona-
nie, IZ ostatecznym rezultatem nauczania musi być zawsze zrruana naszego
zycia Zwracał uwagę na odpowiedzialność Żydów, którzy znają Pisrno ŚWIęte
(Rz 2,18-19), Wiedzą czego Bóg wymaga od nich, a pomimo to nie prze-
serzegają Go Nie wystarczy bowiem tylko znać Pismo ŚWięte i umleć Je
właściwie Interpretować. Słowo musi nas odrrueruć Innych mozemy na-
uczać, gdy jesteśmy dla ruch przykładem Wówczas oni mogą stać SIę uczmami
Chrystusa

7 Przypuśćmy, ze ktoś przybył odwiedzić Ciebie I ludzi, którym posługu-
jesz Wkrótce okazuje się, iz posiada prawdziwy talent, by nauczać Innych
Obserwując go dzień po dniu zauważasz jednak, iz nie robi on tego, czego
wymaga od Innych Jaki wpływ ma to spostrzezerne na twój stosunek do
owego nauczyciela? Odpowiedź napisz w notatniku

Służąc Panu musimy czynić to, co On rnówi Zostaliśmy do tego powo-
łani (Łk 6,46) Każdy nauczyciel powiruen regularnie czytać Rzymian 2,21-
23. Powinien być pewny, iż jego postępowanie Jest zgodne ze wzorem dla
tych, którym przewodzi OTm 3,1-13, 6,11-12; Tt 1,5-9). Nasze czyny mówią
więcej niż nasze słowa A jeśli nasze postępowanie pozostaje w sprzecznoś-
CI z tym, co głosimy i czego nauczamy, to do ludzi nie dociera nasze na-
uczarue.
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8 Wypśnij, dlaczego celem nauczania jest zmiana postawy l postępowania
[ tę odpowiedź napisz w swoim notatniku

UZASADNIENIE POTRZEBY NAUCZANIA

Spełnienie biblijnego nakazu

Cel 4. Poznanie autorytetu, na którym oparta była usługa Ilauczajqca No-
wego Testamentu.

Nakaz Jezusa ma podstawowe znaczenie dla nauczania On przykazał
uczniom: "Idźcie więc i nauczajcie uszvstlete narody, udzielając im chrztu
w imie Ojca i Syna. i Ducha Świętego Uczcie je zachowywać wszystko, co
wam przykazałem" (Mt 28,19-20).

Paweł nakazał Tymoteuszowi, by ten nauczał "z całą cierpliwoścrą"
(2Tm 4,2). Powiedział również: "Co usłyszałeś ode mnie za posrednictuem
unelu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą
zdolni nauczać inuvcb" (2Tm 2,2) Takze w Liście do Kolosan (3.16) naka-
zywał rrn, by nauczali siebie, a w Liścre do Galaetan (6,6) zachęcał WIernych
z Galacji, by ze swoich dóbr wspierali tego, kto ICh naucza.

Nowy Testament wymienia nauczyciela lub nauczanie w kazdej z trzech
list służb. Paweł tak pisze do Rzymian. "Mamy zaś według udzielonej nam
łaski różne dary /..1 bqdź urzqd nauczvcteiski" (Rz 12,6-7). W Liście do
Efezjan stwrerdzrł "1011 ustanowił 1.. / innych pasterza/m l nauczycielami"
(4,11). Nauczaniu przyznaje się Istotne znaczenie również I w innym frag-
mencie Nowego Testamentu. "I tak ustanounł Bóg najpierw apostołów, po
wtóre proroków, po trzecie nauczycieli" (IKor 12,28).

9 Usługa nauczająca Nowego Testamentu opierała się na

a) ówczesnych metodach przekazu.
b) sprawdzonych środkach nauczania stosowanych w czasach Nowego Tes-

tamentu.

c) przykazaniu Chrystusa i apostolskim nakazie oraz przykładzie.
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Doprowadzenie nawróconych do dojrzałości duchowej

Cel 5. Poznanie roli nauczania wprousadzeniu nouo nauiroconycb do doj-
rzałosci

Nowo nawróceni są w rodzime Bożej niczym dzieci, I tak Jak wzrastają
dzieci, tak powinni wzrastać nowo nawróceni chrześcijarue Osiągmęcie
dojrzałości duchowej powinno być celem kazdego, kto wierzy CIP 2,2). To
przez dojrzałych chrześcijan Bóg zarruerza budować CIało Chrystusowe
(Ef 4,13-16). Jako usługujący wiesz zapewne, że nowo nawróceni nie są od
razu dojrzałymi chrześcuanami. Wzrastają oni w rezultacie usługi nauczają-
cej I głoszenia Słowa, a takze silnego ZWIązku, jaki utrzymują z Panem
Jezusem

Proces rozwoju duchowego Jest niczym budowanie duchowej świątyni
z róznych kamieni, które w połączemu stanowić będą rmeszkanie Boga
w Duchu (Ef 2,19-22, 1P 2,5) Nauczanie to istotny środek mający dopomóc
wiernym, którzy są żywymi karmeruamr, by wzrastali w Panu

Paweł uznał, iz celem nawróconych jest osiągmęcie doskonałości
w Chrystusie I z całą mocą dązyl do tego, by wzrastali w wierze (Kol
1,28-29). Zachęcał nawróconych, by "stali mOCIlO, doskonali Ul pełnieniu
całe} uolt Bożej" (Kol 4,12). Piotr zaś wzywał wiernych, by wzrastali i doj-
rzewalt w łasce i poznaniu naszego Pana (2P 3,18) Chrześcijarue pocho-
dzerua zydowskiego byli zachęcam, by przyjąwszy podstawowe nauki
o Chrystusie, dązyh do osiągnięcia duchowej dOJrzałOŚCI(Hbr 6,1).

Nauka biblijna ma tu Istotne znaczenie. Zauważ, iż celem duszpasterzy,
w tym nauczycieli, Jest przygotowanie wszystkich WIernych do wykonywa-
nia zadań, które przyczyniłyby się do tego, IŻ wzrastaliby w wierze i upo-
dabruali się coraz bardziej do Chrystusa (Ef 4,11-13, 2Kor 3,18, Rz 8,29). Jest
to WZniosła Idea, która lezy w granicach możliwości kazdego, kto słucha
Słowa i wykonuje je' Nie Jest to oczywiście proces automatyczny. Wzrost
i rozwój duchowy wymagają od kazdego z nas poświęcenia I wytrwałości,
tak jak to było w przypadku Pawła (FIP 3,10-17)

Rozwój chrześcijanina przypomina w duzym stopniu rozwój dziecka
DZIecko w chwili przyjścia na ŚWIat Jest całkowrcie bezbronne. Jego źycie
zalezy całkowicie od czyjejś opieki Po jakimś czasie zaczyna juz samo wy-
konywać pewne czynności. Później usamodzielnia się i zdolne jest opieko-
wać się nawet innymi Będąc JUZczłowiekrem całkowicie dojrzałym, przyjmuje
odpowiedzialność za swoją rodzinę. Podobnie rzecz SIę ma z nowo naro-
dzonymi w Chrystusie. którzy potrzebują troskliwej opieki I usługi Słowa
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Na początku Ich pozywierne Jest proste OP 2,2) Późruej, gdy ćWICZ~lSię
w swoim życiu duchowym, odnosząc Słowo Boze do codziennego zycia,
stają się dojrzałymi chrześcijanarru (Hbr 5,14). I jako dojrzali są JUZodpo-
wredzielni za siebie A jako dojrzali chrześcijanie przyjmują odpowiedzial-
ność za innych (Ef 4,12) Izauwazmy, iz IChpokarm zmienił się, ze właściwym
dla nich jest teraz stały pokarm (porównaj lKor 3,2 z Hbr 5,14), a ich troska
o innych Jest dowodem ich dojrzałości Nauczanie Jest Istotnym środkiem,
jaki został dany przez Boga KOŚCiOłOWI,by pomóc dzieciom w Chrystusie
zrozumieć obowiązki. jakie mają pko uczmowie i wymogi, jakie wiążą się
z ich wzrostem i rozwojem duchowym

.....

10 (WybIerz najlepszą odpowiedź) Z naszych rozważań poświęconych
nauczarun. jako środkowi, który ma doprowadzić nawróconych do dojrza-
łości duchowej wynika. lZ istrueje pewna paralela pomiędzy zyciem ducho-
wym a biologicznym, ponieważ.
a) w obu przypadkach, jeśli chce Się osiągnąć dojrzałość, istocie zyjącej

musi być dostarczony pokarm, który powoduje rozwój

b) w obu przypadkach zycie toczy Się podobnie Jest czas narodzin, czas
dorastania, czas dojrzałości i czas śrmerci

c) w obu przypadkach sprawą podstawową są wartości ponadczasowe.

Usługa nauczająca ma dwa główna cele l ) nauczanie nowo nawróco-
nych, by stali się dojrzałymi chrześcijanami i 2) nauczarue dojrzałych chrześ-
cijan i przysposobierue ich do skutecznego wykonywania poświęconej służby.
Należy tu Jednak zrobić pewną uwagę o potrzebie zachowania równowagi.
NIe wystarczy, gdy człowiek egzystuje tylko i czyni dobre uczynki Powi-
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nie n wzrastać az do dojrzałości, a Słowo Boze pomoze mu zachować rów-
nowagę w rozwijaniu się we właściwych kierunkach.

Słowo Boze dokładnie przygotowuje nauczyciela do jego usługi, do
nauczania, przekonywania, wyjaśniania, Instruowania. Poslugiwarue SIę Sło-
wem pomaga nauczycielowi, by mógł przygotować wiernych do kazdej
słuzby Bóg powołał nauczycieh w KOŚCIele, by wykonywali tę usługę
(2Tm 3,16-17).

11 Zakreśl litery stojące przed zdamami. które stanowią PRAWDZIWE wy-
jaśrnerue tego, w jaki sposób nawróceni stają SIę dojrzałymi chrześcijanami.
a Nowo nawróceni stają SIę automatycznie dojrzałymi chrześcijanami, tj

dojrzewają rue podejmując żadnego wysiłku, rue mając żadnego celu
I nie otrzymując zadnych wskazówek.

b Nowo narodzeni w Chrystusie otrzymują pokarm duchowy I doskonalą
SIę w swych "duchowych urmejętnośclach", stopniowo rozwijają się
I dojrzewają,

c Proces dojrzewania chrześcijanina zalezy od jego pokarmu duchowego
oraz zdolności do przyjęcia odpowiedzialności za siebie I za Innych.

PRZYKŁADY NAUCZANIA

Przykłady Starego Testamentu

Cel 6 Poznante przvleładou' dotvczacvcb faktów nauczauta

Mojżesz był pierwszym wieikun nauczycielem czasów Starego Testa-
mentu Bóg da! mu polecenie nauczania ludu izraelskiego (SMoj 4,14). MOJ-
zesz polecił z kolei rodzicom nauczanie Prawa swych dZIeCI, codziennie i w
kazdych okolicznościach (SMoJ 6,7) Istotnie, zycie jednostki, życie religijne
i zycie narodu było w Izraelu w całości podporządkowane Prawu Mojżesza.
Prawo było ostatecznym autorytetem w sprawach dotyczących rytuałów
religijnych, moralności, sprawredhwości społecznej, zarządzania I poltryki
Kapłani I lewici pomagali w nauczaniu tego Prawa (Ne 8)

Mojżesz nauczał naród Izraelski przykazań Bozych z ogromną cierpli-
wością i w sposób niezwykle umiejętny Ponadto w swym nauczaniu wyjaś-
ruał Prawo Boze, wyjaśruał jego znaczenie w odruesieruu do zycra jednostki,
życia społecznego i źycia narodu Sprawiał, ze ludzie rozumieli błogosła-
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wieristwa płynące z faktu przestrzegania owych praw (5M 7,12-26; 18,1-14)
i konsekwencje wynikające z niestosowania się do nich (5M 28,15-68),
a takze warunki potrzebne do odnowy duchowej (5M 30). Lata Jego nauki
przyniosły obfite plony, jako że Izrael przez wiele lat po jego śrruerci wier-
me służył Bogu (joz 24,31). Wskazuje to na praktyczne rezultaty jego na-
uczanta. przyniosło ono głębokie zmiany w świadomości i w postępowaniu
narodu izraelskiego.

12 Przeczytaj z KSięgi Sędziów 2,6-15 I odpowiedz na następujące pytanie
Co spowodowało, iż całe pokolenie wyrosło (w 10) nie znając Pana I tego,
co uczynił dla Izraela?

Wielcy narodowi odnowiciele w późniejszym okresie historii Izraela
koncentrowali się na powrocie do Prawa I tak Samuel, Ezdrasz, Nahemiasz
pomagali ludziom powrócić do Boga, nauczając ich Prawa OSm 12,1-25;
Ezd 7,10, Ne 8,1-8).

13 Zakreśl litery stojące przed zdaniami PRAWDZIWYMI, obrazującynu przy-
kłady nauczania w okresie Starego Testamentu.
a Nauczanie w czasach Starego Testamentu wyrosło z podstawowej ludz-

kiej potrzeby.
b Dając Prawo Bóg dał zarazem konkretne wskazówki odnośnie do swych

praw I przykazań, Jego wolą było, aby owe prawa I przykazania były
stale i pilnie nauczane.

c Czasy odnowy duchowej w Starym Testamencie były bezpośrednim re-
zultatem nauki Prawa Bozego

d Kapłam I lewici w Izraelu pomagali w nauczaniu i kształceniu w okresie
starotestamentowym.

Przykłady z Nowego Testamentu

Cel 7. Poznanie dwu przykładów nauczania na podstawie Nowego Testa-
mentu.

Jezus był wspaniałym nauczycielem. Znamy Go nie tylko jako tego, kto
wykonywał szczególną usługę głoszenia Słowa, do której został namaszczo-
ny, ale i jako nauczyciela Słowa, które głosił w Swym namaszczeniu, zosta-
ły Wiernie zapisane w Ewangeliach. Wspaniały przykład wykonywania przez
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Niego tej usługi znajdziemy w Ewangelu Mateusza 5-7 Po wskazaniu, jak
nalezy nauczać, polecił Swym uczniom "nauczać toszvstletenarody przes-
trzegania nauki Pana fezusa " (Mt 28,19-20)

Kościół Nowego Testamentu zrealizował ten nakaz. Przywódcy Kośero-
ła nauczali nowo nawróconych i czynili uczniarm wszystkich, którzy przyłą-
czeni zostali do KOŚCIoła Ipodobnie Jak w przypadku kaznodziejstwa, udali
się, by wszędzie nauczać Słowa Nowy Testament zawiera nauczarue wczes-
nego Kościoła w formie korespondencji do róznych kościołów i osób.

14 Wymień dwa przykłady nauczania nowotestamentowego.

Listy Nowego Testamentu

Cel 8 Pozuanie, UJ jaki sposób ltstv Nowego Testamentu spełntałv funkcję
nauczajqcq.

Przed Swym odejściem Jezus zapowiedział uczniom, ze po Jego odejś-
CIU Duch ŚWIęty będzie ich nauczał (J 16,12-15) Ponieważ rue mogli od
razu zrozumieć wszystkiego, co rruał Im do powiedzenia, został zesłany
Duch Święty, by Ich nauczał nadal, by przypominał i wprowadzał w pozna-
nie całej prawdy (J 14,26) Opierając Się na słowach Jezusa apostołowie
kontynuowali nauczanie Doktryny (nauki), jak ta o usprawiedliwieruu, wy-
mieniona przez Jezusa (Łk 18,14), były WYjaśniane I rozszerzane przez apos-
tołów (Rz 3,21-5,2) Paweł, w swych pismach, stale odwoływał Się do "Słowa
Pana", do objawienia, jakie otrzymał od Pana (IKor 11,23; 1Ts 4,15; Ga
1,11-12) Doktryny, otoczone przez wieki tajemnicą, zostały objawione
i zachowane w Piśmie (Kol 1,26, lKor 4,1; Ef 3,3-5).

15 Przeczytaj jana 16,12 i odpowiedz na następujące pytania Odpowiedzi
napisz w notatniku.

a WYJaśni}, dlaczego UCZnIOWIenie mogh od razu zrozumieć całego na-
uczarua Pana

b Co mówi ten przykład na temat usługi nauczania? Czego dowiadujemy
Się z mego?
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Listy Nowego Testamentu wyjaśniają, dlaczego Chrystus umarł, czego
dopełnił Swoją śnitererą i jakie ma ona znaczenie dla całej ludzkości (2Kor
5,18. 2Tm 1,10, Tt 1,2-3, Hbr 2,14). Ich treść jest bez wątpienia adekwatna
do tego, co uczyli apostołowie w kościołach

Listy Nowego Testamentu przedstawiają doktrynę chrześcijańską Ist-
nieje 21 listów do osób I kościołów, począwszy od Listu do Rzymian az do
ludy Objawienie Jana zostało napisane dla kościołów w AZJi;ma charakter
proroczy LIsty te zawierają całość doktryny nowotestamentowej przezna-
czonej dla wczesnego Kościola I dla współczesnych wiernych Pisma zosta-
ły natchnione przez Boga, by stanowiły przewodnik dla Kościoła (2P 1,20-21).
Zostały rówruez dane po to, aby nauczać WIernych życia w Chrystusie, aby
człowiek Bozy był doskonały (2Tm :',16-17)

16 LIsty Nowego Testamentu mają charakter nauczający, gdyz
a) ogłaszały nową doktrynę, gdy apostołowie przyjmowali kazdy punkt

doktryny Kościoła na regularnie zwoływanych radach.
b) wyjaśniały znaczenie, jakle ma dla całej ludzkości, dla nawrócenia grzesz-

ruków, dla rozwoju duchowego wiernych, ucieleśruenie Chrystusa, Jego
zycie, śmierć i zmartwychwstanie

c) zawierały poglądy przywódców Kościoła, mogące w trudnych czasach
służyć lokalnym kościołom, jako wskazówki

pytania kontrolne
1 \'Q naszym nauczaniu powinruśmy przekazywać fakty. o których mówi

Ewangelia. Jest to ten aspekt nauczania, który określamy pko powodowa-
nie u kogoś, by
a) zrozumiał. c) dowiedział się.
b) zmienił SIę.

2 Aspekt nauczania obejmujący element wyjaśruerua i Interpretacji oraz do-
tyczący tego, w jaki sposób prawda moze być zastosowana w codziennym
zyciu, ma na celu spowodowarue, by słuchacze:
a) zrozumieli. c) dowiedzieli się.
b) zmienili się.

3 Aspekt nauczania, w wyniku którego czyjaś postawa i postępowanie po-
winna ulec przeobrażeruu, to taki, który ma na celu spowodowanie, by
słuchacze:
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a) zrozurrueh.

b) zrruenih się.

4 Powód, dla którego Pismo Święte zobowiązuje KOŚCIółdo wykonywarna
słuzby nauczycielskiej opiera SIę na Idei, iz
a) gdy ktoś uwierzył w Chrystusa, powiruen rówruez stać SIęJego UCZnIem.
b) kazdy musi zajmować się nauczaniem w CIele Chrystusa
c) gloszenie Słowa powoduje Jedynie nawrócenie zgubionych i nie ma

wpływu na ICh dalszy rozwój duchowy.

c) dowredzieli SIę

5 Nauczarue Słowa Jest środkiem słuzącym doprowadzeniu wiernych do
osiągnięcia dojrzałości duchowej, poruewaz
a) jest to prosta metoda przekazu, którą mozna stosować zarówno wobec

małych grup ludzi, jak I tłumów
b) kaznodziejstwo odnosi SIę tylko do elementarnych spraw związanych

z życiem duchowym i nie moze zatem zapewnić pokarmu dorosłym
chrześcijanom.

c) wszyscy nowo narodzeni w Chrystusie rozpoczynają swe życie ducho-
we jako niemowlęta l, aby zostali doprowadzeni do dojrzałości, muszą
otrzymać właściwy pokarm, muszą przejść przez odpowiedrue etapy
i przeżycia

6 Które z podanych starotestamentowych przykładów nauczania są praw-
dziwe? Zakreśl literę stojącą przed każdym zdaniem PRAWDZIWYM.
a Kle- Mojżesz przekazywał Prawo Izraelowi. nigdy w IstOCIe nie na-

ucz Ił ludzi w najgłębszym tego słowa znaczeniu
b Stary Testament mówi o rezultatach, jakle przynosiło nauczanie Mojże-

sza podając, że Izrael przez wiele lat po Jego śmierci pozostawał wierny
Bogu.

c Gdy naród izraelski zaniedbywał się w nauczaniu Prawa, to zawsze to-
warzyszyła temu klęska, hańba I upadek duchowy.

d Izrael miał obietnicę stałej odnowy I odrodzenia religijnego pod warun-
kiem, że Iudzie będą tylko przestrzegać rytuałów, w których się zanied-
bali.

e Gdy czytano Iudziom Prawo. nalezalo takze wyjaśniać go i interpreto-
wać, aby mogli Je właściwie zrozumieć

7 Podane w Nowym Testamencie przykłady nauczania stanowią zarazem kon-
kretne prawdy. Zakreśl literę stojącą przed każdym zdaniem PRAWDZIWYM.
a Jezus pozostawił kazdemu ze Swych uczniów swobodę wyboru rruędzy

głoszeniem Ewangelii, a nauczaruern wiernych.
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b Podczas wykonywania Swej słuzby na zremi Jezus nauczał I był wzorem
nauczyciela dla Swych uczniów. Nakazał ponadto czynić uczniów l zasz-
czepiać w nich Jego nauki, wskazując tym samym, jak ważną rzeczą jest
usługa nauczania.

c Oprócz nauczania Pana, wiele nauk zawierają listy nowotestamentowe

8 W czasach nowotestamentowych listy spełniały wazną funkcję nauczają-
cą. Zakreśl literę stojącą przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Większość listów Nowego Testamentu miało charakter doktrynalny; pi-

sali je przywódcy Kościoła, którzy tormułowali swoje poglądy w oparciu
o lokalne zwyczaje.

b Szerząc i WYjaśniając nauki Jezusa, Paweł i pozostali apostołowie stale
powoływali się na Słowo Pana, które albo sami usłyszeli, albo otrzymali-
przez objawierue.

c Listy Nowego Testamentu zawierają dodatkowe objawrema Bożej praw-
dy, które nie były zawarte w naukach Jezusa

odpowiedzi na pytania nauczające
9 c) przykazaniu Chrystusa I apostolskim nakazie i przykładzie.
1 Kolejność obojętna

a Aby byli świadomi tego, czego Bóg od nich oczekuje
b Ponieważ rozurmerue Boga opiera SIę na podstawowej wiedzy za-

wartej o Nim w Biblii.
10 a) w obu przypadkach, jeśli chce SIę osiągnąć dojrzałość ...

2 a Dowiedział SIę, iż wszystkie przykazania sprowadzają się do miło-
wania Boga i bliźniego

b Każdego, kto ma potrzebę, powmruśrny uważać za bhżruego I po-
móc mu

11 a Nieprawda
b Prawda.
c Prawda

3 d) wszystko to, co powyżej (a, b i c).

12 TWOJa odpowiedź Nakazy Mojżesza dotyczące nauczania zostały bez
wątpienia zapomniane (np. SMoJ 6,7). Zaniedbano nauczarue w ZYC1U

narodu, w życiu społecznym i w domach. Rezultatem była zupełna klęs-
ka duchowa
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4 a Usługa głoszenia
b Usługa naucza ma. wyjaśniah Prawo w taki sposób, aby słuchacze

moglt pojąć wynikające z Niego implikacje.
c Byli głęboko poruszeni, poruewaz uśwradorruh sobie, jak daleko byli

od reahzacji Prawa Bozego jednakże, gdy Ich przywódcy wezwali
ICh do opamiętarua się, uczynilt to i wtedy wypełniła Ich wielka
radość

Ha Nieprawda. c Prawda
b Prawda d Prawda

5 a Prawda c Prawda.
b Nieprawda. d Prawda

14 Twoja odpowiedź Nauczanie przez Jezusa jest Jednym z najwazmej-
szych przykładów nauczania nowotestamentowego Uczniowie Pańscy
rówrueż nauczali Prsalt listy, w których szerzej wyjaśniali l interpreto-
wali prawdy dane przez jezusa Nauczanie przez Jezusa I listy aposto-
łów są więc dwoma przykładarru nauczania nowotestamentowego.

6 a 1)

b 2)
c 2)

d 3)

e 3)
f 1)

g 2)
h 3)

15 a TWOJa odpowiedź. Ja zapisałem, iz było to bez wątpienia związane
z mernoznością zrozumterna przez nich głębszej prawdy, poniewaz
nie byli oni jeszcze w pełni dojrzali. Potrzebna Im była pomoc Du-
cha Świętego, który ich oświecił, dopomógł w pełnym zrozumieniu
l wykonywaruu przez ruch zadań.

b DOWIadujemy SIę z mego, iż nauczanie nalezy rozpocząć od pros-
tych prawd I stopniowo, w miarę rozwoju duchowego naszych słu-
chaczy, wyjaśniać sprawy bardziej złożone.

7 Twoja odpowiedź. Większość z nas nie miałaby przekonania do wyko-
nywanej przez tę osobę usługi nauczającej.

16 b) wyjaśniały znaczenie, jakie ma dla całej ludzkości..

8 TWOja odpowiedź Zmiana postawy i postępowania jest konieczna, aby
wykazać, IZ nasze nauczanie jest skuteczne Ta zmiana jest dowodem
na to, iż przekazany materiał został przyswojony. Wówczas przygoto-
wana zostaje droga do dalszego wzrostu I rozwoju duchowego.
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•nauczania

W naszej poprzedniej lekcji omawialiśmy dwa powody, dla których
prowadzi się nauczanie. Stwierdziliśmy, iż nauczanie czasów Nowego Tes-
tamentu było spełnieniem biblijnego przykazania i w pierwszym rzędzie
skierowane było do wiernych; miało tez na celu doprowadzenie ich do
dojrzałości duchowej. Teraz zaś zajmiemy się nowotestamentowym naka-
zem (Dz 20,28-30), aby nauczać. Zajmiemy Się środkami potrzebnymi do
wykonywania tej służby, mającymi za zadanie osiągnięcie celów stawia-
nych przez Biblię.

Ktoś porównał znaczenie Biblii do roli mechaników wykonujących prze-
glądy techniczne autobusów przed wyruszniem w trasę. Ich praca pozwala
wykryć przedwcześnie usterki, a tym samym zapobiec niepotrzebnemu zep-
SUCIUlub nadwyrężeniu pojazdów w trakcie użytkowania. Bibha wskazuje,
jak należy postępować, by zadowolić Boga; ostrzega przed niebezpieczeń-
stwami, które mogą zniszczyć nasz związek z Nim ł zachęca do działań,
które pozwolą nam rozwijać się i dojrzewać duchowo. Tak więc służbę
głoszenia i nauczania powmruśmy opierać na Słowie Bozym

Wierzę, IŻ kiedy poznasz kilka drogich kamieni pochodzących z zaso-
bów Słowa Bożego, zostaniesz wezwany, by wykonywać radośnie i chętnie
słuzbę nauczycielską, i ze będzie tak już zawsze, gdyz Słowo stanowi rue-
wyczerpane źródło błogosławionych zasobów.
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plan lekcji
Nakaz nauczania
Prowadzenie stada
Kanmenie stada
Ochrona stada

cele lekcji
Gdy ukończysz tę lekcję, powrrueneś umleć'

• Poznać brblijny nakaz prowadzenia nauczania

• Rozumieć doktryny chrześcrjariskie i Ich funkcje.

• WIedzieć, jak przygotować materiał do lekcji brblijnych.

• Posługiwać SIę biblijną metodą poznawczą przy studiowaruu rozbudo-
wanych passusów Pisrna ŚWIętego

czynności lekcyjne
1. Przeczytaj dokładnie 1 I 2 List do Tymoteusza oraz List do Tytusa. Nas-

tępnie przejrzyj ten materiał i sporządź notatki odnośnie do tematów,
jakie powinny być nauczane, co podkreśla z naciskiem Paweł Te mate-
riały przydadzą ci SIę, gdy będziesz wykonywał usługę nauczycielską
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2 Zapoznaj się dokładnie ze wstępem, planem i celami lekcji Następnie
przystąp do nauki Po ukończeniu lekcji odpowiedz na pytania spraw-
dzające I skontroluj je z właściwymi odpowiedzrami.

słowa kluczowe
dyskryminacja
metodycznie
strategia

teologiczny
trylogia

treść lekcji
NAKAZ NAUCZANIA

Cel 1 Poznauie trzech elemeutćui słuzbv, które Paweł zalecał przvuodcom
Kosetola li' Efezie i urvjasniente znaczenia każdego z nich.

Wykonując służbę powrnieneś mieć świadomość, iż twoja Biblia zawie-
ra całe bogactwo Idei, które należy poznać Przypominam sobie, jak kilka
lat temu pewIen młody człowiek zwierzył mi SIę, IZ powinien przenieść się
do innego miejsca, gdyż przez trzy lata nauczał swoich słuchaczy i powie-
dział Im wszystko, co zawiera Biblia. Znałem l znam też l inne osoby, które
przebywają w jednym miejscu od ponad dwudziestu lat, których działal-
ność duszpasterska stanowi zawsze świeże wyzwanie; zawsze jest dyna-
miczna I skuteczna. Jaka Jest róznica między tyrru dwoma przykładarni
wypełniania słuzby?

Istnieją tacy duszpasterze, którzy rzadko przygotowują się lub uczą ce-
lem wzbogacenia swej służby nauczycielskie] Inni zaś są pochłonięci na-
uką, modlitwą i służeniem innym, toteż wzrastają w swej służbie. Ci pierwsi
szybko spalają się; nie mają w sobie dostatecznej dyscypliny lub motywacji
do nauki, do rozwijania siebie. Przenoszą SIę WIęCdo innych miejsc i przez
trzy lata powtarzają to samo Inni natomiast są tak przejęci wzrostem i roz-
wojem duchowym swoich słuchaczy, iż nie mogą się doczekać kolejnego
spotkania z nimi; stale pragną wypełniać Ich Słowem Bozym. Zdają sobie
sprawę, iz w swej służbie powinni wskazywać im drogę do wzrostu ducho-
wego, pobudzać ich do rozwijania w sobie głębokiego poczucia sprawred-
ltwości, umiejętności odrózniana potrzeb duchowych słuchaczy
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Zwracając Się do starszych Kościola w Efezie (Dz 20,1-35), Paweł wy-
mierua trzy zasadnicze elementy, Jakle powinny być uwzględnione w ka-
znodziejstwie i nauczaniu. Wersety 28-30 mówią o szczególnym obowiązku
przywódcy stada, to jest pasterza; obowiązku ochrony stada przed błędami
doktrynalnymi Aby to czynić przywódca stada Bozego musi je prousadzić.
karmić I chronić przed niebezpieczeństwami.

1W notatniku wymień trzy elementy usługi Pawła przedstawione starszym
zboru w Efezie. Wyjaśnij Ich znaczenie

PROWADZENIE STADA

Cel 2. Pozuanie cechprzvu-odczvcb, ktorvmi pounnien odznaczać się na-
uczyciel.

Paweł wzywał starszych Kościoła w Efezie, aby czuwali nad sobą I nad
stadem, które Bóg im powierzył Od przywódcy duchowego wymaga Się
WIele I tego musi być świadom nauczyciel. Nauczyciel, pko przywódca,
powinien być duchowy, powinien mieć w sobie dar przekonywarua ludzi,
powinien mleć jasno określone cele I wiedzieć, jaka jest jego rola w dziele
Bożym. Zajmijmy się niektórymi cechami przywództwa, jakie Paweł wymie-
nia w swych listach do Tymoteusza i Tytusa.

2 Przeczytaj Tytusa 1,7-8, 2,6-7, 11-12; 2Tm 3,10 I Hm 4,16. Paweł jako
nauczyciel wyrniema pewną bardzo ważną metodę nauczania Opisz tę
metodę w swym notatniku

Po drugie, nauczyciel powirue n być człowiekrem zdecydowanym
w działaniu Gdy niektórzy w Ciele Chrystusa opierają SIę nauce Słowa
i uciekają SIę do nauk sprzecznych z tym, co głOSI Pismo ŚWięte - nauczy-
ciel, jako przywódca, w swojej miłości musi okazać zdecydowanie, by prze-
ciwstawić się nieprawidłowości. Innym razem, jeśli zachodzi potrzeba,
powinien zachęcać (2Tm 4,2)

Trzecim obowiązkiem nauczyciela jest stałe uświadamianie sobie, cze-
go Bóg oczekuje od niego, a także odludzi, którym słuzy. jeśli Bóg oczeku-
je, aby członkowie KOŚCIoła służyli, jako skuteczru ŚWIadkowie, wówczas
zadaniem Jest nauczanie wiernych w taki sposób, aby z kolei oni stali się
świadkami i byli zdolni nauczać innych (2Tm 2,2) Bez ogólnego celu
w działalności i odpowiednich celów pośrednich, podporządkowanych głów-
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nemu celowi, nauczyciel musi liczyć się z ryzykiem, iz jego usługiwarne nie
zaspokoi potrzeb duchowych ludzi, ze wprowadzi ich w błędne koło. Pa-
weł przyporruna Tyrnoteuszowi o jego celu i zadaniu w życiu, o tym, co
zostało Jasno określone w Piśmie ŚWIętym (2Tm 3,14-17)

Być moze zadałeś już sobie pytarue- Co mam czynie, abv mot słuchacze
dzielili ze mnq ów obounqzele, jaki Bóg mi powierzył 1 dazvli do celów, które
stawia Biblia? Jednym ze sposobów doprowadzenia ludzi do rozwoju
i dojrzałości duchowe) są lekcje tematyczne Postacie biblijne, ważne miej-
sca i fakty mogą być wykorzystane do nauczania zasad wiary chrześcijań-
sklej i do wskazania sposobu codziennego życia Może to prowadzić do
wzrostu duchowego, a ostateczrue do spelnierua tego, czego Bóg oczekuje
Spójrzmy zatem, w jaki sposób poszczególne aspekty lekcji tematycznych
mogą być skutecznie wykorzystane do prowadzenia stada Bożego

Postact łnblijue. W swoich naukacli mozesz obrać za temat historie róż-
nych postaci biblijnych, których przykład zainteresuje, pouczy I zamspiruje
rwoich słuchaczy. Możesz na przykład, zająć SIę dwiema postaciami. tym co
było wspólne dla ich życia i tym, co było odmienne Dla przykładu. Jakub
i Ezaw OMo) 25,19-49, 33). Możesz znaleźć cechy wspólne i przeciwne
w 1) Ich latach dzieciństwa, 2) latach dojrzewania, 3) naukach, jakie otrzy-
mywali. Poprzez dokładną analizę tych postaci widzimy, kiedy kazdy z nich
przeżywał swoje wzloty, a kiedy upadki, jakle były najważniejsze zasady
w ich życiu I jak wpływały one na rozwój bądź upadek duchowy. Tam,
gdzie jest to możliwe powinieneś uwzględnić ocenę postaci Starego Testa-
mentu zawartą w Nowym Testamencie. Inne postacie, którymi mógłbyś się
zająć lo: Izaak i Ismael, Dawid i Saul, Maria i Marta

3 (Zakreśl prawidłową od powie d i) Możemy zainspirować naszych słucha-
czy, by odkryli i dążyli do celu, jaki Bóg wyznaczył ich życiu za pomocą
lekcji tematycznych poświęconych biblijnym postaciom, ponieważ tego ro-
dzaju lekcje:
a) są dobrze rozplanowane, w sposób zwięzły przedstawiają istotne wyda-

rzenia, totez nauczenie się ich nie jest rzeczą trudną.
b) oparte są na przykładach ludzi, którzy byli błogosławieństwem i na-

tchrueniem dla innych: na przykład tych, których życie zadawalało Boga.
c) są tak skonstruowane, żeby można było w nich omówić dokładnie każ-

dy aspekt danej postaci biblijnej

Tego rodzaju lekcje, jeśli są przekazywane z pełnym zaangażowaniem,
nie tylko uczą co należy, a czego nie należy czyruć w zyciu chrześcijańskim.
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Ustalają rówruez wzór postępowarua, który podoba się Bogu, słuzy innym
I wskazuje drogę do osrągnięcra duchowej dojrzałoser.

Wazne miejsca. MIasta, wioski, miejsca bitew, cechy geograficzne, wszyst-
ko lo moze być przedmiotem mteresujacych studiów Korzystając zarówno
z Nowego, jak i Starego Testamentu rozwijaj cykle lekcyjne o wędrówkach
Izraela; o znaczemu nazw miejsc, gdzie gromadzili Się ludzie; o naturze
i celu Boga i Jego metodzie przewodzenia, o znaczeniu faktu skąd przybył
Izrael. którędy podrózował i dokąd był prowadzony Możesz rówrueż wziąć
pod uwagę miejsca. w których Paweł zakładał kościoły podczas swych pod-
rózy misyjnych, rolę jaką odgrywały w jego strategii dotyczącej działalności
misyjnej I ogromny sukces, jaki przyniosła mu ta działalność. Przestudiuj
w tym celu któryś z listów, jakie napisał do założonych przez siebie kościo-
łów

4 Zakreśl litery stojące przed zdaniami PRAWDZIWYMI.
a WspomnIane w Biblii miejsca mogą być wykorzystane do nauczania

I zastosowania prawdy duchowej, poruewaz ich nazwy dość często od-
zwierciedlają doświadczenia, które były istotne dla rozwoju duchowego
ludzi Bozych

b Miejsca, w których Paweł posługiwał nie były w istocie sprawą ważną,
ponieważ on po prostu głosił Słowo i nauczał wszędzie tam, gdzie tyłko
miał po temu sposobność

c Studia poświęcone miastom, w których Paweł wykonywał swoje usługi-
wanie (np Koryntowi) wiele nas nauczą o kulturze I zwyczajach ich
mieszkańców, a takze o tym, w jaki sposób Bóg realizuje Swój cel i wy-
kazuje Swoje przewodnictwo w rozwoju Kościoła w upadłym społe-
czeństwie

Spraurv. Wiele spraw, o których mówi Biblia, może ci pomóc, gdy bę-
dziesz prowadził swoje stado do tego, by poznało prawdę Bożą i jej do-
ŚWIadczyło. Mozesz posługując się np KSIęgą Hebrajczyków, jako pod-
ręcznikiem, zająć się wyŻSZOŚCIąkapłaństwa Chrystusa nad kapłaństwem
Lewitów w czasach Starego Testamentu. Modlitwy BIblijne, cuda, ślub, ro-
dzina, przypowieści, święta, to tylko niektóre z pozostałych tematów, które
możesz studiować, by móc poprowadzić SWOIChsłuchaczy przez głębsze
doświadczenia duchowe.

I wreszcie, twoje przewodzenie duchowe powinno motywować innych
do naśladowania ciebie w służeniu Panu. Piotr mówi o jezusie jako naj-
większym nauczycielu, który zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego
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śladami OP 2,21). A gorącym pragnieniem Pawła było upodobnienie się do
Niego (Flp 3,10). Nauczając staraj się, aby wypełniła cię miłość Chrystusa
(niech będzie to twoim celem), a wtedy inni, widząc to, gotowi będą oddać
swoje życie Panu, któremu służysz (I'Tm 4,15-16).

5 Wskaż na biblijne przykłady przewodzenia innymi wstawiając w miejsce
kropek l, a 2 przed tymi. które nie pochodzą z Biblii.
o o o o a Skuteczny nauczyciel kieruje innymi poprzez przestrzeganie włas-

nych zasad.
o o o o b Skuteczny nauczyciel, dzięki swoim czynom i postawie, inspiruje

innych; stanowi przykład do naśladowania.
o o o o c Dobry nauczyciel doskonale rozumie, jaki jest cel jego nauczania.
o o o o d Dobry nauczyciel to ten, którego głównym celem Jest tylko to, aby

jego studenci byli zajęci i zainteresowani nauką.
o o o o e Mądry nauczyciel jest człowiekiem zdecydowanym, zdolnym do po-

dejmowania decyzji oddziałujących na jego pracę duszpasterską.
o o o o f Mądrym nauczycielem jest przede wszystkim ten, kto kieruje się

życzeniami swych uczniów odnośnie do programu nauczania.

KARMIENIE STADA

Cel 3. Wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem "karmienie stada ",

Celem służby chrześcijańskiej jest także zapewnienie słuchaczom moż-
liwości do nauki i do stosowania prawdy Słowa Bożego po to, aby wzrastali
duchowo i stopniowo dojrzewali w wierze. Jako przywódcy, wykonujemy
określone obowiązki duszpasterskie. Naszą działalność prowadzimy w opar-
ciu o autorytet Słowa Bożego, celem doprowadzenia naszych słuchaczy do
dojrzałości duchowej. Sprawą podstawową jest przekazywanie Słowa Boze-
go w całej Jego pełni. Jednakże naszym celem nie jest jedynie dążenie do
tego, by ludzie posiadali tylko wiedzę na temat Słowa Bozego, ale chodzi
o to, by za pomocą głoszenia i nauczania Słowa doprowadzić ich do doś-
wiadczenia obecności Jezusa Chrystusa, którego rezultatem byłyby dobre
uczynki i bogobojne życie świadczące o wzroście i dojrzałości duchowej.

Karmienie stada w kategoriach usługi nauczające] ma za zadarue przed-
stawienie słuchaczom ważnych tematów życia (praktycznych i duchowych,
związków, zachowań itd.) oraz dawanie stałego pokarmu duchowego. Istot-
nymi tematami są: istota i pochodzenie Biblii, poglądy dotyczące Boga,
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Chrystusa, Ducha ŚWIętego, człowieka, grzechu, życia duchowego, roli Koś-
cioła, sądu ostatecznego. W nauczaniu powinny być również uwzględnio-
ne: własne doświadczenia z zycia w Chrystusie (np. oddawanie czci Bogu
i usługiwanie); idea rodziny chrześcijańskiej i utrzymywanie harmonii w
domu. Inne tematy, których powinno SIę nauczać to. zadania chrześcijanina
wobec problemów społecznych; jego odpowiedzialność wobec społeczno-
ści, w której żyje i wobec świata. Powinno się dążyć do rozwijania umiejęt-
ności przewodzenia innym w domu chrześcijańskim. jak zatem widać,
przesłanie nauczania obejmuje wiele dziedzin i porusza każdy aspekt życia.

Jednym ze skutecznych środków, jakie możesz zastosować celem zas-
pokojenia potrzeb ludzr w zakresie dostarczania pokarmu duchowego, jest
metoda studiowania (przeglądu) Biblii polegająca na studiowaniu określo-
nej części Pisrna Świętego w szerokim tego słowa znaczeniu. I tak przegląd
Biblii może obejmować studiowanie którejś z ksiąg lub rozbudowanego
fragmentu, rozdziału, a takze kilku rozdziałów. Zwróć uwagę na to, w jaki
sposób należy przeprowadzać studia.

Przegląd (studiowanie) rozdziału. Poszczególne rozdziały biblijne poś-
więcone są często Jednemu tematowi. Niektóre zawierają całość przedmio-
tu. I tak jan 17 - Modlitwą Arcykapłańską Chrystusa; l Koryntian 13 - Miłość;
l Koryntian 15 - Prawdę o zmartwychwstaniu. Każdy z tych rozdziałów sta-
nowi doskonały materiał do studiów. jeszcze inna lista rozdziałów, z któ-
rych może powstać cykl lekcji, obejmuje: Księgę Rodzaju 3 i 22; Księgę
WyjŚcia 12 i 20; Powtórzonego Prawa 32; jozuego l; l KSIęgi Królewskiej 5;
Psalmów 51 i 90 I Izajasza 53. Są to oczywiście rozdziały ze Starego Testa-
mentu, a z Nowego rnożnaby wybrać następujące: Łukasza 15; jana 11 i 15;
Efezjan 2; 2Tymoteusza 2; l jana l i Objawienie 22.
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Niektóre rozdziały można zgrupować I studiować razem Psalmy 22, 23
I 24 tworzą trylogię, której można dać następujące tytuły Psalm 22 - "Zba-
wiciel", Psalm 23 - "Pasterz", Psalrn 24 - "Król". Rozdziały' S, 6 i 7 Mateusza
mogłyby natomiast zostać wykorzystane do cyklu lekcji pt "Kazanie na
Górze". Rozdziały 2 i 3 Objawienia zawierają zaś nauki Jezusa skierowane
do siedmiu kościołów w AZji

A oto kilka wskazówek dotyczących przygotowania I nauczania 13 roz-
działu z l Listu do Koryntian, rozdziału o rrułości Rozdział jest zbudowany
w sposób bardzo przejrzysty I można go larwo podzielić na trzy części.
Prosty zarys rozdziału może wyglądać następująco.

Potęga miłości

II Cechy miłOŚCI

III Trwałość miłości

Powinieneś też wziąć pod uwagę Inne fragmenty Pisma Świętego odno-
szące SIę do miłości, jak rówruez te przykłady, które przedstawrają jej siłę.
Możesz nauczać rozdziału podczas jednej lekcp lub mozesz rozłożyć go na
trzy lub więcej lekcji, jeśli masz czas I odpowredru materiał.

W trakcie nauczania powinieneś zadawać pytania dotyczące głównego
tematu, jakim Jest miłość. Na przykład Co to Jest miłość? Co ją cechuje? J3k
SIę przejawia to uczucie' Jaki jest jej ZWIązek z mnyrru darami duchowymi?
Jak długo moze trwać? Jakie owoce przynosi? Jeśli w ten sposób podej-
dziesz do lekcji, z pewnością rue narazisz się na to, iz odbiegruesz od tematu

Mozesz zastanowić SIę nad tym, jak podzielić dalej poszczególne części
rozdziału celem studiów i nauczania. Aby nauczyć tego fragmentu lub In-

nych, będziesz musiał planować je na długo przed ich przedstawreniern, by
wiedzieć, ile lekcji będzie ci na to potrzeba. TWOJe doświadczenie w przy-
gotowaniu I nauczaniu rozdziałów biblijnych pomoże ci, gdy będziesz pla-
nował cykl lekcji poświęcony którejś Z ksiąg biblijnych.

6 Przeczytaj Jana 17,1-26 Jest to znana Modlitwa Arcykapłańska Chrystusa.
Wymień główne tematy zawarte w ruze] wyszczególnionych zestawach
wersetów

a Wersety l-S .

b Wersety 6-19 .. . . .

c Wersety 20-26 .. . ..
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Jak widzimy, Ewangelia Jana ] 7 dzieh SIę wyraźrue na trzy CZęŚCI,
a każdą z ruch mozna jeszcze rozwmąć. Każda z tych głównych części
zawiera bowiem bogaty materiał do lematów ubocznych. Nauczając tego
rozdziału, mozemy głosić o tym, jak ważną rolę spełniała modlitwa w zyciu
naszego Pana Mozemy czerpać silę i natchnierue wiedząc, IZ Najwyższy
Kapłan zawsze modh się za nas (Hbr 7,25)

Przeglqd lestegt btbltjnej. Systematyczne studra nad księgarru bibhjnyrm
mogą przynieść pożytek i błogosławieństwo twoim słuchaczom Cykl takich
wykładów można rozłozyć na szereg rruesięcy, a nawet rok, w zależności
od tego, jak obszerna Jest dana księga i jak szczegółowe będą lekcje. Przed
rozpoczęciem pierwszej lekcu powirueneś przygotować sobie wstępny plan.
W tym wstępnym etapie istnieje kilka spraw wymagających już rozważania.

Wybierając księgę bibhjną, pko temat wykładów powinieneś wziąć pod
uwagę potrzeby uczmów POWInieneś zastanowić SIę także nad kwestią
matenałów potrzebnych do nauczania Komentarze I konkordancje są bar-
dzo pomocne w przygotowaniu i planowaruu poszczególnych lekcji.

Przed rozpoczęciem SWOich lekcji, zbierz mozliwie jak najwięcej mate-
riałów, określ główny cel twoich rozwazari Oceniając zebrane materiały,
zdecyduj, de lekcji musisz pOŚWI(;~CIĆna zapoznanie SWOIch słuchaczy
z ternatanu Następnie możesz ustalić termin rozpoczęcia cyklu. Powmieneś
ogłosić go z wyprzedzeniem przynajrnruej trzy, cztero tygodniowym. Za-
chęcaj SWOich słuchaczy, by w okresie przerwy między wykładami czytali
(nawet po kilka razy) daną księgę. Zachęcaj ich jak najmocniej. Przygoto-
wuj Się do kazdej lekcji z odpowiedrum wyprzedzeniem po to, byś miał
dostatecznie duzo czasu na zebranie materiałów, przygotowanie ich, a tak-
że na przygotowanie pomocy WIzualnych I na udzielerue odpowiedruch
wskazówek słuchaczom

Jedna z Ewangelu byłaby najlepszym matenałem jako pierwszy cykl
wykładów na temat ksiąg Biblii NIektóre tlurnaczerua Pisrna ŚWIętego za-
wierają spis tematów poruszanych w poszczególnych księgach Biblii Są
one jednak ogólne I dlatego będziesz musiał zająć SIę konkretnymi szczegó-
łarru wybranych ksiąg Uwazrue studiując podane tematy i wątki ksiąg, roz-
wiruesz w pełni zakres tematów, mogąc nauczać każdą z nich w formie
rozważania wersetu po wersecie. Dokonanie dokładnego przeglądu i na-
uczarue ksiąg brblunych, to trudne zadanie, Jednakże korzyści, jakie płyną
z tego dla CIebie I słuchaczy potwierdzają, ze WYSIłek jest w pełru uzasad-
niony
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W Listach Pasterskrch znajdziesz szeroki wybór materiałów do wykła-
dów potrzebnych do rozwoju I wzrostu duchowego. W następnych ćwiczę-
mach rozważamy rady apostoła Pawła skierowane do duchownych, dotyczące
szeroko pojętej usługi nauczającej Jego szczegółowe wskazówki odnośnie
do treści nauczania wskazują, jak wazne jest to zadanie; jak wielka Jest
odpowiedzialność za nie

7 Przeczytaj podane fragmenty z Pisrna ŚWiętego i odpowiedz na związane
z nimi pytania
a Tytusa 1,1-3. 9 mówią o tym. iz nakaz Pawła dotyczący nauczania obej-

mował . . .... .. . i .. .. ,co prowadziło do
bogobojnego zyCla. To wszystko oparte Jest na nadziei. ..... .. ......

b Tytusa 1,2 i 3 mówią o tym, iz Boża.......... .. zycia wieczne-
nego była dana przed wiekami. A we właściwym czasie On.. .. ............
Swoje Słowa przez nauczanie powierzone apostołowi Pawłowi, celem
zbudowania mocnej wiary wśród wierzących.

c Tytusa 1,9 mowi o tym, iż nauczyciel powiruen ŚCIśle przestrzegać
. . . ... ..... .. ........ ,której został nauczony i zachęcać innych

przez przekazywarne zdrowe) , a także
przekonywać tych, którzy. . ..

d Tytusa 1,9 mówi o tym, iż przekazując zdrową naukę nalezy wykazać
..... tych. którzy przeciwstawiają SIę nauczanIu

objawionych prawd i Tytusa 1,10-14 mówią, IZ celem fałszywych na-
uczycieli Jest . .. .......... ..... .... . Apostoł uważał, iz fał-
szywi nauczyciele pcwinni być karceni po to, by inru mogh wytrwać
w . . i me polegać na .
l nakazach ludzi odwracających Się od prawdy.

8 Przeczytaj lTm 2,3-6, 4,10; Tt 2,11, a następnie zakreśl litery stojące przed
prawidłowymi zakończeniami Te fragmenty wskazują IŻjednym z tematów
nauczania apostoła była/o/:
a) Boza obietnica zbawienia wszystkich ludzi
b) ograniczenie obietnicy do wybranych
c) Chrystusowe dzieło zbawierua odnoszące SIę do tych wszystkich, którzy

wierzą.
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9 Paweł ostrzega (TTm 4,1-7), iz nadejdzie czas, gdy zdrowe nauki oparte
na PIśmie Świętym zostaną przez niektórych odrzucone I zastąpione nauka-
mi pochodzącymi
a) od ludzi wysoko wykształconych, kierujących się filozofią ateistyczną
b) od ignorantów opornych na oficjalne nauki.
c) od zwodniczych duchów i demonów dążących do tego, by przekręcać

słowa Ewangelii i powodować odejście wielu ludzi od wiary.

IIUwaiajcie na samlJch siebie i na cale
stado, w którlJm Duch ŚwiętlJ
ustanowił was biskupamiJJ.

Dz 20J28

10 Dopasuj zdania znajdujące SIę po prawej strome do odpowiedruch frag-
mentów Pisma Świętego.

.... a lTm 2,1-7

o o •• b 2Tm 3,10-17

o ••• c lTm 5,3-16

... od lTm6,1-2

o o o • e lTm 1,15-16

o o o • f Tt 2,1-10

.... g lTm5,17-18

o ••• h lTm 3,1-7

• o o o i Tt 3,1-2

1) DZIęki łasce nawet najwręksi grzesztucy mogą
zostać zbawieni

2) Modlitwa Jest podstawą Istnienia społecznej har-
monit.

3) Przymioty duchowe
4) Zadania Kościoła w zakresie opieki społecznej
5) Szacunek wobec tych, którzy dobrze przewo-

dzą· wykonują biblijny rozkaz
6) Zadania tych, którzy są pod jarzmem, jako me-

wolnicy
7) Koszty, jakle muszą ponieść ci, którzy pragną

wytrwać w powołaniu, w służbie Bożej
8) Jak każdy chrześcijanin powinien być przydatny

swojej społeczności
9) Obowrązki obywatelskie chrześcijan
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11 Wyjaśnij, co należy rozumieć pod pojęciem karmienia stada.

OCHRONA STADA

Cel 4. Przeaualtzouianie fragmentów Pisma ŚWiętegoprzedstaunajqcvcb nie-
bezpieczeustua duchowe, ua jakie narazone jest stado.

Tak jak pasterz, który trzyma swoje owce we wrogim otoczeniu I musi
liczyć SIę z czyhającym na rue niebezpieczeństwem, duszpasterz narażony
jest na niebezpieczeństwo utraty jedności swego stada. Wiele rzeczy moze
spowodować rozłam w grupie, zniszczyć wiarę wśród niektórych I sprawić,
by ci odłączyli się i poszli za pięknie mówiącymi fałszywyrur nauczycielami.

12 Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20,28-30 i zakreśl literę stoją q przed każ-
dym zdaniem PRAWDZIWYM (Te wersety dają wskazówki co do charakteru
niebezpieczeństwa i co do tego, skąd należy się go spodziewać).
a Gdy Paweł ostrzega przed drapieznymi wilkarru, które znajdują się wśród

jego efeskich słuchaczy, ma na myśli niebezpieczenstioo z zeuniqtrz, tj.
takie, które nadejdzie spoza ich społeczności.

b Obawy Pawła w tym wypadku są nieuzasadnione Kościół w Efezie rue
znajduje się w ruebezpieczeństwie, gdyz kieruje nim Duch ŚWięty.

c Werset 30 dotyczący tych samych Efezjan. wskazuje, iż z ruch samych
powstaną ludzie głoszący nieprawdę i pociągający za sobą wyznawców,
mówi o niebezpieczettstune ueumetrznvm, tj. problemach wyłaniających
się w obrębie samego kościoła w Efezie

Systematyczne nauczanie zdrowych prawd to sposób na przygotowarue
stada do pełnego życia w Chrystusie i ostrzezenie go przed niebezpieczeri-
stwem, na jakie jest narażone. Przekazywanie ludziom prawd dotyczących
doktryn ma na celu wprowadzanie ich w prawdy Ewangelii. Celem zaś
nauki o Bogu jest danie odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytanie
o znaczenie I cel w zyciu oraz poznanie dobra I zła. Nauka o człowieku
mówi o tym, czy człowiek może lub nie może pojąć sensu życia I zyć
w przy jaim z Bogiem i służyć Mu. Nauka o zbawieniu odpowiada na pyta-
nia dotyczące potrzeby i sposobu odkupienia od błędów i win oraz jak
wzrastać na wyższy poziom duchowy.
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W wykładach o doktrynach nalezy w pierwszym rzędzie kłaść nacisk na
praudv objaunoue w Słowie Bozym, a Jednocześnie odnosić je do życia
chrześcijańskiego. Nauczyciel, który przekazuje swoje lekcje w sposób czys-
to teoretyczny, jest niczym lekarz, który wygłasza pacjentowi wykład na
temat jego zdrowia, a zapomina wypisać mu recepty

Podejmując Się nauczania doktryn, możesz skoncentrować się na stu-
diowaruu doktryny w oparciu o kilka ksiąg lub Jedną księgę, a także
w oparciu o jakiś fragment księgi Mozesz na przykład studiować doktrynę
o powrocie Pana zawartą w 1 I 2 liście do Tesaloniczan lub doktrynę
o Chrystusie przedstawioną w LIśCIe do Kolosan, doktrynę o Duchu Świę-
tym wyrażoną w Liście do Rzymian (rozdz 8) W tych listach doktryny zosta-
ły wyłozone w sposób prosty

Rozpoczynając studiowarne doktryn biblijnych, powinieneś zebrać
wszystkie odnoszące Się do nich matenaly, Mozesz szukać w Biblii słów
dotyczących tych doktryn lub korzystać z konkordancji. Wszystkie wyszu-
kane odnośniki biblijne powinieneś poznać i porównać. Powinieneś takze
korzystać z innych materiałów, takich jak na przykład słowniki biblijne
i encyklopedie biblijne. Odnośniki dotyczące doktryn powinny być związa-
ne z kontekstem

Jednym z najważniejszych zadań nauczyciela Jest WIęC nauczanie zdro-
wej nauki (doktryny) Przyruesie to pozytywne rezultaty. ludzie zostaną
wzmocnieni w swej wierze I zrozumieją oczekiwania Boga wobec Ich Życia.
Przygotuje ich to również na to, aby umieli przeciwstawić Się niebezpie-
czeństwom zagrażającym ich ZyCIUduchowemu zarówno w kościele, jak
i poza nim. Nie nalezy jednak kłaść nacisku na to, iż w oczekiwaniu na
powrót Pana powinniśmy tylko bronić samych Siebie przed atakami wroga,
lecz przede wszystkim na to, IZpowinniśmy aktywnie spełniać jego ostatnie
polecenie i ŚWiadczyć o jezusie Chrystusie WykonUjąC wolę Pana będzie-
my zdolni odeprzeć ataki wroga
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Na naszej drodze z pewnością staniemy w obliczu przecrwności i zosta-
niemy poddani próbom' Jesteśmy bowiem, pko dobrzy zolmerze jeżusa
Chrystusa, obiektem prześladowań (2Tm 3,3, 3,10 12; 1P 2,20-25), Takle
doświadczenia są przywilejem tych, którzy Idą jego śladami, a On powie-
dział z tryumfem' "Miejcie odwagę. jam zurvciezvł świat" (] 16,33). jezus
mówi tu o pewnych przeciwieństwach: na ziemi uczniowie będą musieli
przejść przez ciężkie próby, lecz w Nim będą mieli pokój. Gdy jesteśmy
ostrzezeru przed niebezpieczeństwami, mozemy Się skutecznie przygoto-
wać na odparcie ataków z zewnątrz, by dojrzeć i zwalczyć wewnętrzne
bunty, fałszywe doktryny, samolubstwo, to wszystko, co zagraza ludziom,
którym usługujemy.

13 Po przeczytaniu wyszczególnionych poruzej passusów Pisrna ŚWiętego,
dotyczących fałszywego nauczania lub problemów duchowych, wstaw w
miejsce kropek odpowiednią cyfrę
· a 1Tmoteusz 1,3-7
· b lTmoteusz 1,19-20
· c 1Tmoteusz 4,1-7
· d 1Tmoteusz 6,3-10
· e lTmoteusz 6,20-21
· f 2Tymoteusza 2,14-18; 23-26
· g 2Tymoteusza 3,1-9; 10-13
· h 2Tymoteusza 4,3-5
· i 2Tymoteusza 4,10
· j 2Tymoteusza 4,14-15
· ., . k Tytusa 1,10-14
·...l Tytusa 3,9-10

1) iebezpieczeńsrwo wewnętrzne
2) Niebezpieczeństwo zewnętrzne
3) indywidualne odstępstwo

W ten oto sposób zanalizowaliśmy polecenie Pana, aby nauczać. Od-
kryliśmy, iż Słowo zawiera całe bogactwo materiałów do lekcji oraz, ze
Istnieją rózne sposoby przygotowania ich. Gdy nauczamy, pamiętajmy za-
wsze o naszych cełach. Chcemy przekazywać, inspirować, zachęcać, popra-
wiać po to, by "człowiek Bozv bvł dobrze przysposobiony do kazdego dobrego
uczvnku" (2 Tm 3,17).
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pytania kontrolne

PRAWDA - NIEPRAWDA W miejsce kropek wstaw literę P, jeśli stwierdzenie
jest PRAWDZIWE, a N Jeśli NIEPRAWDZIWE.

· ... 1 Polecenie, aby nauczać, należy do obowiązków tych, którzy prze-
wodzą Innym. troszczą Się o zycie duchowe, przyczymają się do
rozwoju duchowego I osiągruęcia dojrzałości duchowej swego stada

· ... 2 Nauczyciel powinien prowadzić swoje lekcje w taki sposób, by zins-
pirować swoich słuchaczy do naśladowania przykładów biblijnych
bohaterów, gdyz ich zycie podobało Się Bogu.

· ... 3 Nauka chrześcijańska jest prowadzona po to, by wyjaśnić, jakie
poglądy przyjmował od czasu do czasu kościół chrześcijański.

· ... 4 Celem prowadzenia nauczania chrześcijańskiego jest przekazywa-
nie prawd Ewange liI

· ... 5 Nauczanie na temat doktryn biblijnych odpowiada na najbardziej
podstawowe pytania nurtujące ludzi

· ... 6 Nauki, które znajdujemy w 1 I 2 Liście do Tesaloniczan o przyjściu
Pana nie mogą być przedstawione w formie 'lekcji tematycznych'.

· ... 7 Gdy zajmujemy SIę siudrarru tematycznymi nad postaciami biblijny-
rru, porównujemy Ich ZyCIeI doświadczenia duchowe, mozerny tym
samym wskazać naszym słuchaczom drogę ku właściwemu rozwo-
jowi duchowemu I dojrzałości

· ... 8 Przezycia opisane W Bibln m3H ograniczony zakres I dotyczą bada-
nych wydalzeń

· ... 9 Materiał do studiów biblijnych, jak chociazby przedstawiony w m-
niejszej lekcu, pochodzi Z3ZWYCZ3jz tak wielu ksiąg, poniewaz te-
nuty biblijne są 03 ogół niezwykle obszerne, ze trudno je rozpraco-
wać

· ... 10 Dokonując przeglądu ksiąg biblijnych powinniśmy stawiać pyta-
nia i poruszać zagadruerua wyrukujące z Ich treści.

· ... 11 Jeśli Z31111erZaSZprzeprowadzić przegląd całej księgi biblunej, wys-
tarczy, abyś zaplanował tylko z odpowiednim wyprzedzeniem, jak
należy przygotować się do tego i jakie należy zebrać materiały.

· ... 12 W Listach pasterskich mozemy doszukiwać SIę Wielu cennych zale-
ceń dotyczących nauczania, ponieważ apostoł Paweł odczuwał po-
trzeby duchowe stada W SWOich listach przedstawiał w jaki sposób
nauczyciele powmru zapewnić ludziom pełną opiekę duchową
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· ... 13 Jednym ze środków zapewniającym ochronę stada jest przekazywa-
nie zdrowe) nauki, poruewaz zdrowa, czysta nauka dale trwałe pod-
stawy do rozwoju naszego zycia duchowego

· ... 14 LIsty pasterskie mówią o tym IŻ, odrzucając zdrową naukę, ludzie
stają się podatni na fałszywe doktryny pochodzące od demonów.

· ... 15 W lekcjach na temat doktryn należy podkreślać ich zastosowarue,
a rue ma znaczenia fakt, ze są one objawionymi prawdami

odpowiedzi na pytania nauczajace
7 a szerzenie wiary, poznanie prawdy, zycia wiecznego

b obietnica, objawił.
c nauki Ewangelii, nauki, przeciwstawiają SIę Jej
d błąd, nędzny zysk, zdrowej WIerze, żydowskich baśniach.

1 Kolejność dowolna. Prozmdzell1e(klerow3nle) jest niezbędnym elemen-
tem w usługiwaniu, wskazuje ludziom właściwy kierunek duchowy.
Drugim elementem Jest karmienie, dawanie ludziom stosownego po-
karmu, co prowadzi do wzrostu I dojrzałości duchowej Trzeci element
ochrona przygotowanie ludzi do tego, by odrózniali prawdę od fałszu

8 a) Boża obietruca zbawienia wszystkich ludzr.

c) Chrystusowe dzieło zbawienia odnoszące SIę do tych wszystkich, któ-
rzy wierzą

2 Twoja odpowiedź Dawanie przykładu innym jest jednym z naj istotniej-
szych sposobów nauczania. To, co jest stosowane w praktyce przez
nauczyciela odnosi się zwłaszcza do tych, którzy go słuchają Przekazy-
warne nauk poparte stosowaruern Ich w praktyce skutecznie przema-
wia do tych, którzy słuchają i widzą

9 c) od zwodruczych duchów I demonów

3 b) oparte są na przykładach ludzr, którzy byli błogosławieństwem i na-
tchmeruem dla innych, na przykładach tych, których zycre zadowala-
ło Boga.

10 a 2) Modlitwa Jest podstawą Istnienia społecznej harrnonir.
b 7) Koszty, Jakie muszą porueść ci, którzy pragną wytrwać w powoła-

niu w służbie Bozej.
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c 4) Zadania Kościoła w zakresie opieki społecznej
d 6) Zadania tych, którzy są pod jarzmem, Jako mewolnicy.
e l) Dzięki łasce nawet najwięksi grzesznIcy mogą zostać zbawieni.
f 8) Jak każdy chrześcnarun powinien być przydatny swojej społeczności.
g 5) Szacunek wobec tych, którzy dobrze przewodzą' wykonują bi-

blijny rozkaz.
h 3) Przyrruoty duchowe.

9) Obowiązki obywatelskie chrześcijan

4 a Prawda
b NIeprawda (jak można Się dowiedzieć z DZIeJów Apostolskich

16,6-10 Paweł był prowadzony przez Ducha ŚWiętego. Usługiwał
w miejscach, które stanowiły ważne centra strategiczne, skąd Ewan-
gelia mogła docierać do dalszych obszarów)

c Prawda

11 Twoja odpowiedź Oznacza to, iz owce powinny otrzymywać taki po-
karm duchowy, by mogły prawidłowo SIę rozwrjać. Zapewnienie po
karmu duchowego wszystkim owcom Jest właśnie tym, co rozumiemy
pod pojęciem "karrnierue stada"

5 a 2) Niewłaściwy
b 1) WłaśCIWY.
c 1) Właściwy.

12 a Prawda
b Nieprawda Duch Święty namaszcza ludzi do tego, by byli przewod-

nikarru, lecz jeśli zaniedbują swoje obowiązki, stają się mniej efek-
tywni. Duch kieruje czyimś życiem w różnoraki sposób Niesłucha-
rue Go uruernozhwia realizację woli Pana. Stąd tez wymogi stawiane
przewodnikom są tak surowe Bóg szuka tych, którzy by skutecznie
prowadzrh do NIego (Ezechiel 22,30)

c Prawda.

d 2) Niewłaściwy.
e 1) Właściwy.
f 2) Niewłaściwy

6 a Modlitwa o dzieło Pana
b Modlitwa za UCZnIÓW
c Modlitwa za wszystkich wierzących.

Hal)
b 3)
c l)
d 1)
e 3)
f 1)

g 2)
hl)

3)
j 2)
k l)
l l)



Metoda
•nauczania

w naszych pierwszych lekcjach CZęŚCIzatytułowanej Usługa nauczania
zastanawiahśmy się nad znaczeniem i istotą nauczania Teraz zaś zajmiemy
się metodami nauczania. Ta lekcja pomoze ci oceniać potrzeby twoich słu-
chaczy, zaplanować, w Jaki sposób mogą być one zaspokojone I wreszcie
pomoże ci w przygotowaniu i prowadzeniu lekcjr opartych na Biblii To, co
wymesiesz z tej lekcji, będzie miało praktyczne znaczenie dla twojej słuzby
nauczania. Nauczysz SIę, jak należy zbierać i przygotowywać matenały do
lekcji i w jaki sposób korzystać z róznych metod nauczania, które byłyby
najskuteczniejsze.

przy nauczaniu biblijnym twoim przewodnikiem jest Duch Święty On
natchnął Słowo, którego nauczasz i On Jest twoim nauczycielem Jezus po-
wiedzral, iz Duch nauczy nas i wprowadzi we wszelką prawdę oraz przy-
pomni wszystko (J 14,26, 15,26. 16,13). Gdy będziesz nauczał, przyjmij tę
obietnicę dla siebie. Spodziewaj SIę rezultatów, gdyż On objawiać będzie
prawdy Słowa Bożego Iudziom, którym usługujesz

plan lekcji
Określenie celów
Zbieranie materiałów
Przygotowanie materiałów
Przekazywanie nauki
Jezus jako przykład



cele lekcji
Gdy ukończysz tę lekcję powirueneś umieć:

• Uzasadnić potrzebę ustalama celów lekcji dla cyklu lekcji lub dla całego
nauczania

• Opracowywać plan lekcji i uzasadnić, jaki jest cel planowania lekcp.

• Omówić, jaki jest związek między metodą nauczania, a efektywnością
nauczania

• Właściwie ocenić służbę Pana Jezusa I metody, które stosował w Swym
nauczaniu.

czynności lekcyjne
l Zapoznaj się ze wstępem, planem i celami lekcji. Następnie przystąp do

nauki zgodnie z dotychczasową praktyką. Po ukończeniu lekcji odpo-
wiedz na sprawdzian i porównaj odpowiedzi własne z prawidłowymi.

2. Zapoznaj się ze znaczeniem rueznanych ci słów kluczowych
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słowa kluczowe
abstrakcyjny
alegoria
metafora

moralność
relatywny
subiektywny

treść lekcji

OKREŚLENIE CELÓW

Cel 1. Wyjaśmenie potrzeby ustalama celów, gdy przygotowujemy t przetea-
zujemy lekcje biblijne.

Być moze słyszałeś już o owym przewodniku, który "wyruszył, nie wie-
dząc dokąd się udaje, który podrózując, nie wiedział, gdzie się znajduje i w
końcu, gdy zakończył podróż, nie WIedział, gdzie jest" Oczywiście, śmie-
szy nas humor zawarty w tym opisie, tym niemniej, widzimy tutaj działania
człowieka niezorganizowanego, pozbawionego daru przewidywania I nie
widzącego swego celu. Bez znajomości celów w naszej służbie Bożej z całą
pewnością nie uda nam się zrealizować zadań, do jakich nas Pan powołał.
Nie uda nam się dobiec do mety i zdobyć nagrody, do jakiej nas "Bóg
przeznaczył w Chrystusie Jezusie" (Flp 3,14).

Zapytasz: Czym jest owa meta? Meta lub inaczej cel jest tym, do czego
masz nadzieję dotrzeć poprzez swoje działanie. Jasno wytyczone cele są
sprawą podstawową dla skutecznego nauczania. Właściwy cel charaktery-
zuje się trzema elementami:

1) jest dostatecznie zwięzły, by go zapamiętać,
2) jest dostatecznie przejrzysty, by go zapisać,
3) jest dostatecznie konkretny, by go osiągnąć.
Nie mając jasno określonych celów, będziesz błądził w nauczaniu

i zajmował się rzeczami mało Istotnymi.

przy ustalaniu celów zastanów się nad następującymi sprawami:
1) czy posiadasz właściwe materiały biblijne, których chcesz nauczać
2) jakie są potrzeby uczniów.
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Jedno z drugim powinno SIę łączyć. Staraj SIę tak dobrać materiały, by
odpowiadały one potrzebom uczniów. Większość materiałów można wy-
korzystać dla zaspokojenia ogólnych i "długoterminowych" potrzeb uczniów

Istnieją trzy rodzaje celów, które nalezy rozwazyć pod kątem naucza-
nia. Zauważ, jak ważne są one dla twego celu globalnego.

l Cele ogólne, obliczone na długi okres nauczania. Dwa ogólne cele
nauczania chrześcijańskiego to 1) przyczynianie się do tego, by uczniowie
stali SIę dojrzałymi chrześcijanami i 2) przygotowanie ich do tego, by byli
zdolni głosić nie zbawionym. Nauczanie uczniów studiowania Biblii i wpro-
wadzenie ich w pewien etap służby chrześcijańskiej to również cele warte
rozważenia, cele o charakterze ogólnym. Na osiągnięcie tych ogólnych ce-
lów potrzeba nieraz miesięcy, a nawet dłuższego okresu czasu, potrzeba
uwzględnienia studiów nad najwazniejszymi doktrynami, nad określoną
księgą lub postacią biblijną. Mozesz przeznaczyć trzy miesiące (jedne zaję-
CIa rygodruowo) na któryś z ważnych rozdziałów bibinnych (Hbr 11,1; 1Kor
13; Rz 8). Możesz poświęcić cały rok na studium nad jedną księgą biblijną,
np. nad Ewangelią Mateusza Środki, jakie wybierzesz, pomogą twoim słu-
chaczom zapoznać się z zada mami stojącymi przed dojrzałymi chrześcijana-
mi, a są to. prowadzenie poboznego życia, bezmteresowna słuzba i dawanie
świadectwa.

1 Pewien kościół, w małym mieście, prowadzi swoją działalność od czter-
dziestu lat. Posiada niewielką, bo liczącą około pięćdziesięciu osób, grupę
wiernych. Spotykają się oni regularnie na nabożeństwach. Kontakt ze spo-
łecznością jest tam jednak znikomy, me ma programu ewangelizowania
(czy to w kraju, czy zagranicą) i rozwoju kościoła. Budżet jest niewielki,
a program niemal kazdego roku ten sam. Ludzie w tym mieście nazywają
ten kościół "kościołem słabym". Jak sądzisz, w czym tkwitą) problernty)?
Odpowiedź na to pytanie napisz w notatniku.

2. Cele indywidualne dla studentów i dla całej klasy. Musisz te cele roz-
ważnie określić. Być może największą potrzebą studentów jest zapoznanie
się z podstawowymi prawdami biblijnymi lub zrozumienie zasad biblijnych
odnoszących się do zycia chrześcijańskiego. Znane prawdy muszą być częs-
to wcielane w zycie codzienne. Możesz określić cele w powiązaniu z tymi
potrzebami. Możesz tez przygotować I nauczać lekcji, by osiągnąć cel po-
magając studentom w taki sposób, jakiego najbardziej pragną.
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2 Zakreśl prawidłowe stwierdzenie Potrzeby mdywidualne I potrzeby kla-
sy są z natury takle, ze nauczyciel
a) musi dopasować swój dalekosięzny cel w taki sposób, by owe potrzeby

zaspokoić.
b) musi dostrzegać I uwzględniać te potrzeby i starać SIę, aby Jego lekcje

były relatywne do potrzeb Jego klasy
c) nie może nigdy za bardzo brać pod uwagę potrzeb indywidualnych,

lecz kierować SIę w swoim nauczaniu ogólnym dobrem.

3 Celeposzczególnych lelecji Każda lekcja powinna zawierać Jeden głów-
ny cel: powinna informować, wyjaśniać I odnosić prawdę do źycia Parnię-
taj jednak, ze wszystko powinno być podporządkowane najważniejszemu
celowi, Jaki obrałeś wcześniej dla swojej lekcji Lepiej jest mleć jeden cel
J go osiągnąć, niż dwa i nie sprostać zad nemu . Trudno jest osiągnąc
w jednej lekcji więcej ruz jeden cel JeśIJ cel każdej lekcji pozostaje zreahzo-
wany, osiągnięte zostają rówrueż dalekosiężne i ogólne cele Określaj swoje
cele. Następnie osiągaj je poprzez nauczanie.

3 Na podstawie wyzej przedstawionego materiału określ najlepsze wyjaś-
nienia, dlaczego nalezy stawiać sobie cele.
a) cele są Ideałami, do których dążymy, rue zaś czymś w rodzaju budowy

ramowej, mającej podeprzeć strukturę naszego nauczarua.
b) najlepiej, Jeśli w każdej lekcji zawartych zostało wiele celów, gdyz w ten

sposób UCZnIOWiemogą sobie łatwiej przyswoić treść lekcji
c) jasno wyznaczone cele pomagają określić treść i główne punkty nauczania.

4 Zakreśl literę przed każdym zdaniem PRAWDZIWYM uzasadniającym po-
trzebę ustalania celów w nauczaniu.
a Nauczyciel, który nie ma określonych celów, ma skłonność do przeska-

kiwania z tematu na temat i poświęcania uwagi sprawom mającym czę-
sto drugorzędne znaczenie.

b Gdy nauczyciel wyznacza cele nauczania, pokazuje tym samym, iz rozu-
mie biblijny wzór dotyczący tego, co jest ważne, by wiedzieh, czuli
I czynili studenci.

e Ustalenie celu zakłada, iz nauczyciel musi znać tylko prawdę biblijną
i metody nauczania, nie musi natomiast znać SWOich uczniów i ich po-
trzeb indywidualnych

d Łatwiej jest osiągnąć jeden cel w lekcji, niz mieć wiele różnych celów.
Cel ten powinien kierować uwagę na całe przygotowanie i przedstawie-
rue lekcji.
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ZBIERANIE MATERIAł.ÓW

Czego uczy Biblia?

Cel 2. Wyjaśnienie znaczenia Biblu Jako podstauouego źródła nauczanta
cbrzescijatlstetego.

Gdy określisz cele lekcji, należy SIę zastanowić, co mówi Pismo ŚWIęte
odnośnie tematu, który wybrałeś BIblia jest podstawowym podręczrukiern
dla nauczycieli chrześcijańskich; stanowi fundament całego nauczania i po-
WInna tez stanowić podstawę każdej lekcji. Inne materiały są uzupełrue-
niem Tym niemniej, jeśli masz na przykład dostęp do dobrze opracowanego
cyklu lekcu na tematy biblijne. mozesz śmiało korzystać z mego, Jako do-
datkowego materiału źródłowego Nieraz takie materiały mogą nadać stu-
diom rozmachu, głębi oraz dać pOJęCIe o rzeczach najrstotruejszych, mogą
pozwolić na znaczne skrócerue czasu potrzebnego na przygotowanie lekcji

Prawdy biblijne nalezy wygłaszać z pełnym przekonaniem, ponieważ
są one oparte na Słowie Bozym Stąd najważniejszym pytaruem, jakie nale-
ży zadać, w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej wiary I praktyki, jest pytanie
Co mćun Biblta na tCII temat?

Powiedzmy na przykład, IŻ zauważyłeś u swoich słuchaczy ruezdecy-
dowaną postawę, jeśli chodzi o obowiązki, jakie Bóg postawił chrześcija-
nom Pragniesz ich pouczyć odnośnie ich odpowiedzmlności. Wśród wielu
wspaniałych passusów biblunych poświęconych temu tematowi warto wy-
rrueruć słowa Jezusa (Lk 12,35-48, zwróć szczególną uwagę na w. 48)
W Listach· do Korynttan lKor 3,10-15, 2Kor 5,10 i do Rzymian 14,9-12 Pa-
weł rówruez zajmuje SIę sprawą odpowiedzralności chrześcnariskiej Ponad-
to zwróć uwagę na komentarze Jakuba mówiące o tym, iz WIara, jeśli rue
Jest połączona z uczynkami, pozostaje martwa sama w sobie (Jk 2,14-26).

A oto ważne słowa Pawła zawarte w 2 LIście do Tyrnoteusza 3,16-17:
"Wszelkie Ptsmo od Boga natcb ntone jest I pozvteczne do nauczania, do
przeleonvtoania, do popra una uta, do kształcenia uispraunedliu osct, abv czło-
11 nele Boży był doskouały, przvsposobiot zv do leazdego dobrego uczynku" Treść
Biblii jest najistotniejsza, poruewaz przedstawia oczekrwania Boga wobec
ludzi. Rozpoczrn] SWOje studium od mej, na niej zbuduj swoją lekcję l jej
prawdy odrueś do siebie I SWOICh słuchaczy Czyniąc tak, OŚWiecisz ich
i przygotujesz drogę Duchowi ŚWIętemu, by zaczął wcielać prawdy w ICh
źycre duchowe
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5 Wyjaśnij znaczenie Biblii jako źródła nauczania. Odpowiedź napisz
w notatniku

Wykorzystanie posiadanych umiejętności

Cel 3. Wyjaśnienie, uijalet sposób nabyta w przeszłości wiedza może się przy-
dać przy zbieraniu materiałćui potrzebnych do przygotowania lelecjt.

Zbieranie materiałów do nauczania to proces polegający między innymi
na przypomnieniu sobie tego wszystkiego, co przeczytaliśmy, usłyszeliśmy
i zobaczyliśmy i co ma związek z lekcją. Przypomnij sobie to, czego się już
nauczyłeś. Posiadane doświadczenia mogą pomóc wyjaśnić lub zilustrować
lekcję. Bieżące wydarzenia, niektóre programy telewizyjne, radiowe, prasa
to wszystko moze być pomocne dla crebie. Rozmyślaj l pisz. Zastanawiaj się
nad wszystkim, czego SIę nauczyłeś I co może odnosić się do lekcji Zbieraj
i posługuj się jedynie najlepszymi i najodpowiedmejszymi materiałami. Ijak
zostało [uz wcześniej powiedziane, twoje przemyślenia. odkrycia I doświad-
czerua , jak również opowieści i przykłady innych mają wpływ na tematykę
lekcji. Jeśli będziesz korzystał z nich w sposób rozważny, nauczanie będzie
skuteczniejsze. Oczywiście, możesz korzystać takze ze stosownych materia-
łów, które zebrałeś I posegregowałeś.

6 Nabyta w przeszłości wiedza stanowi przydatny materiał lekcyjny, gdyż
a) lekcje powstałe w oparciu o czyjeś własne doświadczenia są najprakty-

czniejszym materiałem służącym do odniesienia prawdy biblijnej do ludzi.
b) umożliwia wyjaśnienie prawd zawartych w lekcji l wskazuje sposoby,

w jakie te prawdy mogą znaleźć zastosowanie w zyciu chrześcijanina.
c) "ubarwia" lekcję i ożywia słuchaczy.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

Planowanie cyklu lekcji

Cel 4. Wyjaśmenie korzyści, Jakie może przynieść przedstawienie całego cy-
klu lekcji.

Cykl składa się z szeregu następujących po sobie lekcji o powiązanej ze
sobą tematyce. Dla przykładu: najbardziej nasuwającym się cyklem lekcji
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Jest cykl poświęcony doktrynom względrue księgom biblijnym lub zada-
Olom chrześcnaruna, a zatem sprawom, na które nalezy przeznaczyć nie
jedną czy dwie lekcje Cykl lekcji moze trwać od kilku tygodni do kilku
miesięcy, a nawet do roku iektórzy duchowni na przykład poświęcali
całe lata na systematyczne I dokładne nauczarue I głoszenie Biblu. Kluczem
do efektywności tego rodzaju nauczania Jest jednak skuteczne planowanie;
ustalenie realnych celów I odpowiedrue przygotowanie SIę Gdy te warunki
zostaną spełnione, wierni z pewnością będą wzrastali i umacniali się
w wierze i dawali świadectwo duchowej dojrzałości.

Cykl lekcji daje możliwość dogłębnego przestudiowania tematów. Mo-
zesz zachęcać do tego SWOich studentów udzielając Im konkretnych wska-
zówek W miarę, jak wzrasta ich zainteresowanie, Jak angażują się w proces
uczenia I coraz głębiej pojmują prawdę, następuje ich rozwój duchowy
Takle rezultaty wzruszają nauczycieli I uświadamiają lin, ze gdy Duch Świę-
ty rozjaśnia serca l umysły, czym prawdę realną, a ludzie stopniowo upodab-
uiaja się do Chrystusa

Planując sWÓJcykl określ ze znacznym wyprzedzeniem, jakle materiały
przedstawisz I jak długo będzie on trwał Ogłaszaj swoje plany, pracuj zgod-
rue z nirm jeśli twój cykl będzie dobrze zaplanowany, znaczący dla słucha-
czy, zawierający określony cel, rue pozostaną om obojętru, nie będą znuzeni

7 Wymień w swoim notatniku mozhwie najwięcej korzyści, jakle moze przy-
nieść przedstawienie cyklu lekcji

Przygotowanie lekcji w sposób uporządkowany

Cel 5 Wvszczególll1ell1e głoumvch CZęŚCI planu lekcji

Zastanówmy się nad odpowiedrurn planem zwykłej lekcji na temat BI-
bln. Taki plan pornoze ci w przekazywaruu faktów, w wyjaśrueruu i poda-
waruu przykładów zastosowarua prawd biblunych, które przedstawiasz.

Wstępne elementy planu lekcji to: temat lekcji, fragment Pisma Święte-
go i cel lekcji. Temat lekcu Jest tytułem, przedmiotem nauczania Wyboru
fragmentu Pisma ŚWIętego powinieneś dokonać bardzo uwazrue. Jeśli sta-
nowi on część cyklu, to oczywiście pojawia SIę w rum chronologicznre.
Z fragmentu lub fragmentów wybierz pełną myśl wyrażającą treść lekcji
Parniętaj. passus biblijny Jest fundamentem lekcji, Wszystkie pozostałe ma-
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teriały powinny opierać się na nim, powinny być wykorzystane celem wy-
jaśnienia, zobrazowania I odniesienia do prawdy w nim zawartej.

Prawda podstawowa jest główną prawdą we fragmencie Pisma ŚWięte-
go Powinieneś ograniczyć ją do Jednego lub dwu krótkich zdań i napisać
Jako część swojego planu. Następnie napisz, co jest celem lekcji i miej to
przed sobą, zarówno wtedy gdy przygotowujesz lekcję, jak i wtedy gdy Jej
nauczasz.

8 Wstępne CZęŚCIplanu dotyczą przede wszystkun
a) ustalenia głównej prawdy I budowy lekcji.
b) rozwinięcia tematu.
c) ustalerua, jaki charakter będzie miała lekcja.

Po ustaleniu wstępnych części planu lekcji następuje podział na wpro-
wadzenie, rozwinięcie tematu i zakończenie.

l Wprowadzenie. Wprowadzenie ma na celu skupienie uwagi klasy,
wytworzenie atmosfery zainteresowania i przejście do tematu lekcji. Wpro-
wadzenie moze składać się z przeglądu, pytania. na które odpowiedź ma
dać lekcja, przykładu lub kontekstu Parniętaj jednak, iz cokolwiek wybie-
rzesz, musi to być ściśle związane z następną CZęŚCiąlekcji, to Jest z rozwi-
nięciem tematu.

2. Rozwinięcie. Ta część składa się z przedstawienia faktów, objaśnień
i informacji, jak praktycznie zastosować fragment biblijny. Fragment biblijny
powinien zostać streszczony Streszczerue jest głównym elementem tej częś-
ci lekcji. Przykłady, uwagi na temat wzajemnego oddziaływania, metody
nauczania i pomoce wizualne to wszystko nalezy wykorzystać w tej części.
Pamiętać także nalezy o ostatecznym celu lekcji.

3. Zakoticzenie. Zakończenie zawiera na ogół odniesienie podstawo-
wej prawdy do zycia praktycznego. "Co powinniśmy teraz uczynić?" - to
pytanie, na które ma dać odpowiedź zakończenie. Zakończenie powinno
zawierać gorący apel do słuchaczy, by podjęli działanie. W zakończeniu
można tez nawiązać do następnej lekcji i podać wskazówki dotyczące przy-
gotowań do następnego spotkania

9 Wymiemone po prawej stronie CZęŚCIplanu lekcji dopasuj do odpowied-
nich określeń po lewej strome.
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· a Fundament lekcu
· b To, co ma osiągnąć lekcja
· c Fakty, objaśnienia i zastosowarue lekcu
· d Środek służący do zainteresowarua słu-

chaczy, skupienia ich uwagi
· ... e Główna prawda obranego fragmentu

Pisma Świętego
· f Gorący apel o podjęcie działarua
· g Tytuł lekcji

PRZEKAZYWANIE NAUKI

Korzystaj z planu

195

1) Zakoriczerne
2) Temat lekcji
3) Rozwirnęcie

4) Cel lekcji
5) WprowadzenIe
6) Podstawowa prawda
7) Fragment Pisma Świę-

tego

Cel 6. Wvmlenienie kilku pOll'Od611',dla kt6rych tak uiaznq rzeczq jest przes-
trzegatue planu.

Nauczając, przestrzegaj planu lekcu Gdy będziesz go przestrzegał, na-
uczanie będzie wolne od pochopnych ocen Dobrze przygotowany plan
nie będzie wcale Clę krępował czy ograniczał właściwych ci zdolności twór-
czych, które dają się pogodzić z celem lekcji. Dobry plan daje w istocie
mozlrwość swobodnego prowadzenia lekcji, wyjaśniania I zainteresowania
klasy, pod warunkiem, iż nauczyciel właściwie stosuje się do niego. Co
więcej, plan pomaga z przekonarnem zrruerzać do celu.

Dokonaj wprowadzenia do lekcn zgodnie z planem. Przedstaw je na-
tychmiast Nawraz kontakt z klasą, staraj SIę wzbudzić jej zainteresowanie
i zmierzaj do przedstawienia głównej części materiału Trzymaj się wcześ-
niej przygotowanego planu.

Korzystaj z właściwych metod nauczania, pomocy, staraj się, aby nastą-
piło wzajemne oddziaływarue, tak jak tego wymaga plan. Zachęcaj do uczest-
nicrwa w lekcp. Niech twoi słuchacze biorą w niej aktywny udział Przekazu)
fakty, staraj Się, by twoi słuchacze WYCIągalI wnioski z lekcu I odnosili Jej
prawdy do zycia. Nie zapomina] o celu i przez cały czas zmierzaj, aby go
osiągnąć. Parmętaj. IZ plan jest dla lekcji tym, czym brzegi dla rzeki. Jest
ruejako kanałem, przez który przechodzą matenały lekcyjne w drodze do
celu Ten kanał jest strukturą zapewniającą właściwy kierunek lekcji i po-
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magającą w osiągnięciu celu lekcji Nie nalezy WIęC sądzić, iz jest zaporą
hamującą wszelkie dążenia twórcze.

Jest takze rzeczą ważną, abyś podsumował każdą lekcję I doprowadził
Ją do konkluzji. Jeśli brakuje ci czasu na przedstawienie tego wszystkiego,
co przygotowałeś, mozesz pominąć coś z drugiej CZęŚCI,którą nazwaliśmy
rozwiruęciern. Nie pomijaj jednak lub nie upraszczaj zakończenia. Poświeć
nań tyle czasu, ile zakłada twój plan W zakończemu powiedz, jakie prak-
tyczne zastosowanie moze mleć lekcja i wezwij do działania. Pamiętaj, iz
Duch Święty Jest obecny, by CI pomóc On to bowiem sprawia, iż WIerni
chcą I działają zgodnie z wolą Bożą (Flp 2,13). Z ufnością polegaj na Nimi

10 Dlaczego rzeczą ważną jest przestrzeganie planu? WymIeń kilka powo-
dów. Odpowiedź napisz w notatniku.

Staraj się mówić jasno i trzymać się tematu

Cel 7 ~VJaś1Uellie, dlaczego obrazowość Jest tak uażua sprawą UJ przedsta-
wiemu treści lekcji.

Pręć zmysłów stanowi jakby bramy do umysłu. Te zmysły (słuch, wzrok,
dotyk, smak, węch) to pięć dróg, przez które wrazerua dostają Się do umys-
łu. To właśnie dzięki tym zmysłom mozemy się komunikować. Specjaliści
od nauczania twierdzą, że gdy materiał przekazywany jest przy angazowa-
mu więcej niż jednego zmysłu, wówczas łatwiej mozna go zapamiętać. Dla-
tego tez środki WIzualne mogą pomóc w tym, aby abstrakcyjna treść lekcji
stała się konkretniejsza, bardzie] przyswajalna. Środki wizualne, czy to
w formie zdjęć, czy pokazów, pomogą słuchaczom o WIele lepie] zaparmę-
tać sprawy, których ich nauczasz

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad metodą nauczania stosowaną przez
Jezusa? Mówi! On o rzeczach, które ludzie mogli zobaczyć. o siewcy, świą-
tyni, małym dziecku, ptakach, liliach, rybach, zniwach, winogronach. Kaz-
da przedstawiona sytuacja w nauczaniu nasuwa coś, co mozesz wykorzystać
celem zobrazowania prawdy POWInieneś zaplanować sobie korzystanie ze
zdjęć, map, wykresów, plakatów, słowem wszystkiego, co mogłoby wzbo-
gacić twoje lekcje. Jeśli masz możliwość, powinieneś korzystać także ze
środków audiowizualnych. Czy wyobrazasz sobie, jak skuteczna może być
lekcja, gdy uczniowie mogą usłyszeć, zobaczyć i dotknąć rzeczy, które uczą
Jednej prawdy.
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11 Z tego, co dowiedziehśmy się z poprzednich ustępów na temat "mecha-
ruzrnu nauczania", możemy wywnioskować, IZ

a) ludzie najleprej uczą się poprzez słuchanie, oglądanie, porueważ w ten
sposób zaczynają traktować naukę Jako przyjemność

b) najskuteczniejszym sposobem przekazywania nauczania jest oddziały-
wanie na rnożhwie największą ilość zmysłów słuchaczy.

c) podręczniki w nauczaniu me dają najlepszych rezultatów, gdyz nie an-
gazują dostatecznej ilości zmysłów.

Posługuj się w nauczaniu językiem łatwym do zrozumrenta Język jest
pomostem nuędzy twoją wiedzą a potrzebami twoich słuchaczy Używaj
zrozumiałych pojęć. Złozone I trudne pojęcia stara) się wyjaśnić. Wyjaśniaj
nowe pojęcia za pomocą przykładów. Zaczynaj od rzeczy znanych i blis-
kich, następnie zmierzaj do rzeczy nieznanych i dalekich. Zauważ, jak mie-
ni się i błyszczy woda, gdy przechodzi przez nią ŚWIatło. Czasem jednak
pojawiają SIę w wodzie jakieś cząsteczki zawiesiny i woda traci swoją czys-
tość Aby znów była czysta, należy ją przepuścić przez filtr W podobny
sposób musisz w swoim umyśle WYjaśniać Idee i koncepcje, nim staną się
krystalicznie "zrozumiałe" I wówczas mozesz skutecznie nauczać.

Język Jezusa był zrozumiały. prosty, bezpośredni Przykładem na to jest
choćby złota zasada postępowania "Wszystko unec, co byście chcieli, żeby
wam ludzte czvinh, I li')! im czvitcie! Albounem na tym polega Prawo I Pro-
racy" (Mt 7,12) Zapytany' "Kto jest rnorrn bliźnim?", Jezus opowiedział
łustorrę, która była jasna I w ten sposób odpowiedział na to pytanie
(Łk 10,25-37). Nauczanie Jezusa dostosowane było do poziomu umysłowe-
go Jego słuchaczy. By nauczać o narodzinach duchowych, posługiwał się
przykładem narodzin człowieka. Ptakt i lilie mówiły o opatrznościowej opie-
ce Bożej Obraz brelejących pól na zniwa miał uosabiać ludzi potrzebują-
cych, czekających na dobrą nowinę (J 4,35). Jezus uzywał języka opisowego
w różny sposób. posługując się przypowieściami (Mt 13,34) i porównania-
rru (Mt 23,37), metaforami (Łk 13,32) r alegonanu (J 15,1-10) Jezus nie
mówił w sposób niejasny i ogólny Mówił to, co było najwazniejsze, zada-
wał konkretne pytania (Mt 22,41-46) i udzielał dokładnych odpowiedzi
(Mt 22,34-40). Obietnice dawane przez Niego były jasno sprecyzowane
(Mt 24,2), podobrue jak stawiane przez Niego wymogi (Mt 10,37-39)

12 Zakreśl literę stojącą przed jednym z przytoczonych niżej przykładów,
który by najbardziej przybliżył temat słuchaczom:
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a) Nauczyciel WYjaśnia strategię działalnoścr rrusyjnej Pawła, kreśli na tabli-
cy mapkę jego podrózy I pokazu le zdjęcia miast, w których apostoł za-
kładał kościoły.

b) Nauczyciel mówi o podrózach Pawła, podaje wiele faktów i operuje
wieloma przenośniami. Nie przedstawia w swej lekcn zadnego materiału
ilustracyjnego.

c) Nauczyciel szybko omawia mapę podrózy Pawła, lecz tylko w niewiel-
kun stopniu wyjaśnia szczegóły tych podrózy

13 WyjaśnIj, dlaczego przykład a) z poprzedniego ćwiczerua Jest najsku-
teczniejszą metodą nauczania.

Przekazuj wiadomości iwspółpracuj

Cel 8. Wyszczególnienie różnych metod nauczania.

Być moze miałeś okazję uczyć Się od wybitnego nauczyciela W trakcie
jego nauczania byłeś niewątpliwie urzeczony różnymi środkami, za pomo-
cą których przekazywał sWOJą wiedzę i sposobem, w jaki ludzie reagowali
na jego metody. Niech będzie to dla ciebie zachętą, poniewaz ty również
możesz stosować różne metody nauczania i uczynić Je skuteczrnejszyrru
Omówmy kilka z takich metod

l. Wygłaszawe urveładu. Nauczyciel posługujący Się tą
metodą wygłasza, wyjaśnia lekcję, podaje przykłady, a stu-
denci słuchają. Jest to dość powszechna metoda Umozli-
wia ona w krótkim czasie dość wyczerpująco omówić temat
I jest skuteczna, jeśli chodzi o wprowadzenie studentów
w nowy zakres materiału. Wymaga jednak gruntownego
przygotowania i umiejętności podtrzymywania zaintereso-
wania słuchaczy, ich gotowości do nauki. Celem uzyskania
jak najlepszych rezultatów powinno się tę metodę stoso-
wać w połączeniu z różnymi innymi. Za pornocą tej meto-
dy mozesz osiągnąć dobre rezultaty, jeśli będziesz korzystał
z pornocruczych środków wizualnych i starał się czynnie
zaangażować słuchaczy.
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2 Przvleładv jak reagujesz, gdy ktoś mówi: "To przy-
porruna mi historię " Snucie opounesct Jest skuteczną me-
todą komurukowarua się Przykłady skupiają naszą uwagę,
pobudzają ciekawość I odwołują SIę do naszych uczuć, przy-
kłady mogą być wykorzystane celem przedstawienia, zo-
brazowarua lub potwierdzenia prawdy Gdy przedstawiasz
jakiś przykład, pamiętaj, IZ powmieneś znać go dobrze,
dokładnie go rozurrneć l głęboko odczuwać. Ta techruka,
gdy Jest właściwie uzyta, moze być bardzo skuteczną meto-
dą przekazu.

3 Metodapytan i odpounedzt W swoim nauczaniu Je-
zus często posługiwał SIę metodą pytań I odpowiedzi. "Kim
sądzicie Ja Jestem?", "Czego pragniecie?", "Co myślicie?" - to
niektóre z Jego pytań Pytarua powmny być jasne i kon-
kretne Na ogół będzie zadawać Je nauczyciel, Klasa po-
winna zrozumieć pytania i umieć na nie odpowiedzieć Ta
metoda umożliwia wciągruęcie słuchaczy do aktywnego
współuczestnictwa w lekcji. Lekcja ma jeszcze większe zna-
czerue dla słuchaczy, gdy zachęcasz ich do wyciągania wła-
snych wniosków.

4. Grupa dvsleusvjua Dyskusja, to wymiana Informacji,
poglądów, opirui Nauczyciel prowadzi dyskusję, zachęca
do wzięcia w ruej udziału mozlrwie najwięcej słuchaczy
i kieruje ich do punktu, w którym należy podjąć ostateczną
deCYZJę lub wyciągnąć końcowe wnioski. Dyskusje w kla-
sie są pozyteczne, gdyż zachęcają do swobodnych wypo-
wiedzi, umożliwiają wyrruanę poglądów i pobudzają ucz-
niów do odkrycia prawdy. Chcąc jednak osiągnąć właści-
we cele, nalezy przestrzegać tego, aby w dyskusji brało
udział rue więcej ruz dziesięć lub dwanaście osób. Metodę
tę stosuje z powodzeniem wielu nauczycieli.

5. Kilka grup dvsleusvjnvcb. Klasy, które są zbyt liczne,
aby przeprowadzić w ruch ogólną dyskusję (tzn. takie,
w których jest więcej ruż dwunastu UCZniów), mozesz po-
dzielić na kilka grup. W każde] z tych grup powinno zna-
leźć się nie więcej nIZ dzresięć osób W każdej z nich
powinna być wybrana osoba do prowadzenia dyskusji.
Zaproponuj jej pytania lub problem do omówienia w gru-
pie Następnie kontaktuj SIę z poszczególnymi gruparnr, gdy
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te będą odpowiadać na pytania lub rozwiązywać proble-
my. Po zakończeniu dyskusji zgromadź grupy razem I po-
proś, by prowadzący dyskusje przedstawili całej klasie
wnioski Często dyskusje nad wnioskami, przeprowadzone
w całej klasie, są bardzo pomocne w procesie nauczania
i wytwarzają dodatkowe zainteresowanie. Na koniec powi-
nieneś podsumować przedstawione wrnoski I doprowadzić
do wyciągnięcia konkluzji.

Istrueją oczywiście inne metody nauczania, m.in projekcje filmów, re-
cytacje, prace ręczne lub pisemne My ograruczyliśmy SIę do omówienia
kilku podstawowych metod, które były I są z powodzeniem stosowane.

00
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A oto Istotna wskazówka dotycząca nauczarua:

Parruętaj, że klasa jest miejscem słuzącym do nauczania, a rue głoszenia
kazań. Głównym zadaniem nauczyciela Jest wprowadzenie UCZnIÓW w do-
świadczenie uczenia się. Jesteś w klasie po to, by pomóc UCZnIom w zdoby-
CIU wiedzy I tak jak grupa badawcza potrzebuje przewodnika, gdy udaje
się w nieznane okolice, tak UCZnIOWie potrzebują kogoś, kto by Ich popro-
wadził przez tajniki wiedzy. Nauczyciel Jest zatem nie tyle Informatorem, co
badaczem, nie tyle wykładowcą, co starszym UCZnIem i nie tyle tym, kto
udziela odpowiedzi, ale tym, kto ICh raczej szuka Nauczając, staraj się, aby
twoi słuchacze stali się niezależnyrm uczniarru Jest to największy dar, Jaki
mozesz przekazać pko nauczyciel.

Pamieta], że klasa jest miejscem slużącIJm
do nauczania, a nie fJloszenia kazań.

14 W miejsce kropek wstaw odpowiedm numer metody nauczania

1) Grupy dyskusyjne

2) Przedstawienie przykładów

3) Grupa dyskusyjna

4) Pyrania i odpowiedz!
5) Wykład
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· ... a Jan opowiada swojej klasie o Jonaszu, wyjaśnia szczegóły i odnosi
prawdę dotyczącą odpowiedzialności człowieka do zadania, jakie
Bóg mu powierzył

· ... b Marta zapoznaje uczmów z ważną zasadą biblijną I przedstawia im
kilka ważnych problemów do rozwaźerua (jest ich około dziesię-
CIU). Uważnie, lecz z przekonaniem dązy do tego, by wszyscy obec-
ni brah udział w lekcjt I zachęca do swobodnych wypowiedzi I do
współdziałania, w miarę Jak uczniowie sami odkrywają i wyrażają
prawdę

· ... c Andrzej rozpoczyna swoją lekcję od napisania na tablicy szeregu
pytań. Przechodzi od jednego pytania do drugiego i zachęca uczniów
do formułowania własnych rozwiązań, odpowiedzi I wniosków.

· ... d "Przypomina mi SIę pewien bogaty człowiek, który przez wszystkie
swoje dm zył w luksusie .. mówi nauczyciel

· ... e Maria przygotowała swoją lekcję na podstawie Pisma Świętego
I powołuje Się na pewne doświadczenia celem przedstawierua
i wyjaśnienia prawdy brblijne].

· ... f Francis dzieli sWOJą klasę na kilka grup, każdej z Olch daje temat do
dyskusji, przechodzi od jednej grupy do drugiej, zachęcając wszyst-
kich do aktywnego udziału w dyskusa.

Osiągnięcie celu nauczania

Cel 9. W,1(Jaśllicll1e zttaczetua urpraletvce zasad odnoszqcvch Slf' do nauczania

W każdej lekcji powirueneś dojść do konkluzji i zaapelować o podjęcie
działanta określonego poprzez cel lekcu. Zarówno cele dalekosiężne jak
i cele pojedyncze tworzą tło kazdej lekcji. Odnosi SIę to do przygotowania
I przedstawrama lekcn Kończąc lekcje powinieneś osiągnąć wyznaczony
cel. Podsumowanie powinno tez przybhźyć osrągnlęcie celów dalekosięz-
nych i ogólnych Po zakończemu lekcp zastanów się, czy JUZ osiągnąleś
wyznaczony cel

Przedstawiaj przykłady potwierdzające prawdy zawarte w lekcji Odnoś
Je do sytuacji życiowych, z którymi słuchacze stykają SIę na co dzień Praw-
da, której nauczasz powinna przyrueść wyzwolenie, rozjaśruente umysłu,
co z kolei spowoduje wzrost duchowy I pragnienie głębszego poświęcerua
się i przybhzerua do Chrystusa. Przede wszystkim pamiętaj jednak, iz praw-
dy, które nauczasz, muszą być stosowane w praktyce Jezus, przedstawiając
prawdy słuchaczom, powiedział, iż CI, którzy słuchają Jego słów i realizują
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je, są niczym mądry człowiek, który buduje swój dom na skale. Ci zaś,
którzy chociaź wysłuchali prawd, ale nie zastosowali ich w zyciu, są niczym
głupiec, który buduje sWÓJdom na plasku Tak więc należy dązyc do tego,
aby nasi słuchacze podjęli działarua wynikające z usłyszanych prawd i aby
stali się ludźmi czynu, a me pozostali jedynie słuchaczami (Jk 1,22).

15 Wyjaśnij dlaczego tak Istotną sprawą jest przedstawianie prawdy I zasto-
sowanie Jej w praktycznym życiu. Odpowiedź napisz w notatruku

JEZUS JAKO PRZYKłAD

Cel 10. Wyjaśnienie, dlaczego jezus bvł tak uspaniałvm nauczvcielem

Jezus był wspaniałym nauczycielem. Nikt nie może temu zaprzeczyć.
Jego wielkość, jako nauczyciela, wyrażała się poprzez słowa, które wypo-
wiadał. Były to słowa prawdy i prorocze. Chrystus wypowiadał słowa, które
usłyszał od Swego Ojca Jego słowa posiadały moc i zdumiewały tłumy
(Mt 7,28).

Jego wielkość, jako nauczyciela, lezy takze w stosowanych przez Niego
metodach. Posługiwał SIę wszelkrrm mozhwyrru metodami I środkami, by
w prostych słowach nauczać prawd, które ludzie powmru usłyszeć Był
znakermrym mówcą. Jego opowieści o Dobrym Samarytaninie i Synu Mar-
notrawnym są niezrównane w swym piękrue, swej prostocie i prawdzie.
Nauka zawarta w każdej Jego opowieści była tak wyraźna, ze tylko ktoś
udający ślepca mógł jej nie zrozumieć

Jego zdolności, jako nauczyciela, są jeszcze WIększe, gdy weźmiemy
pod uwagę tych, których nauczał. Wydaje SIę, iz rozmyślnie wybierał Swych
uczniów me najbardziej wykształconych. Każdy z Dwunastu Apostołów
posiadał pewne zdolności i skromne wykształcenie. A jednak On ich na-
uczał To, czego się nauczyli, przekazywali później innym. I z iskry, którą
On zapalił w tych słabych I kruchych naczyniach, powstał potężny, rozsze-
rzający SIę ogień, który na zawsze odmierul świat Ciepłem i światłem wiecz-
nej miłości.

Każda z tych cech wielkości Jezusa, jako nauczyciela, stanowi dla nas
przykład. Słowo Boże jest źródłem naszej prawdy i siły. Skuteczność nasze-
go nauczania lezy w naszym pragnieniu uzywania prostego, opartego na
prawdzie I obrazowego języka. Zaś sukces naszego nauczania lezy w na-
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szych umiejętnościach uczerua kogoś lOnego, kto z kolei będzie nauczał
innych.

Gdy określisz cele, zgromadzisz i przygotujesz materiały, a następnie
przekażesz naukę z całym przekonaruern, to zobaczysz rezultaty swej pracy
W trakcie przygotowań pamiętaj, ze to właśnie Duch Święty przelewa praw-
dę do ludzkich serc. Choćbyś nie wiadomo jak dobrze opanował swoją
metodę, bez pomocy Ducha ŚWIętego niewiele zdziałasz Módl SIę nade
wszystko, aby Duch Boży namaszczał cię w twoim usługiwaniu i pomógł ci
służyć potrzebom ludzi. Wypełniony Jego Duchem będziesz dzielił siłę,
mądrość I miłosierdzie Pana A ludzie odpowiedzą na to przez wzrastanie
w wierze I przekonywanie innych, a dzieło Boze będzie się rozwijać.

16 Zakreśl literę stojącą przed kazdym stwierdzeniem PRAWDZIWYM mó-
wiącym o tym, dlaczego Jezus był tak skutecznym i dobrym nauczycielem
a Jezus opierał Swoje nauki na dawnych tradycjach, którym wszyscy hoł-

dowali.
b Jezus natchnął SWOIch uczmów takim darem przekonywania. iz oru rów-

nież stali się dobrymi nauczycielami.
c Nauki Jezusa, które posiadały ogromną moc, oparte były na Słowie Bo-

zym.
d Metoda nauczania stosowana przez Jezusa obejmowała przypowieści trud-

ne do zrozurruenia, a to zmuszało wielkich myślicieli do snucia rozwa-
zań nad Jego głębokirni prawdami, celem zrozumienia Jego zamiaru

e Jezus posługiwał się prostym, obrazowym językiem, aby przekazać prawdy
Swoim słuchaczom

pytania kontrolne

1 Ustalanie konkretnych i Jasnych celów nauczania wynika z konieczności.
a) dania studentowi pewnego pojęcia o rodzaju materiałów, które będzie

studiował
b) wyznaczenia ram lub granic, których nauczyciel musi ściśle przestrzegać.
c) umożliwienia nauczycielowi zaspokojenia potrzeb słuchaczy poprzez na-

uczanie oparte na Biblii.
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2 Przykładem ogólnego, perspektywicznego celu w nauczaniu chrześcijań-
skim jest.
a) pozyskanie ludzi, sprawienie, by stali się głęboko oddanymi słuzbie chrze-

ścijariskiej.

b) ukazarue, w jaki sposób prawda brblijna związana Jest z życiem chrześci-
janina.

c) sprawienie, by uczruowie w rezultacie otrzymanej nauki byli zdolni do
poświęcenie się dla Imienia Chrystusa

d) wszystko to, co powyżej.

3 Zaangazowany nauczyciel, to przede wszystkim ten, który'
a) pragnie osiągnąć cele Instytucji, do której należy.
b) pragnie zaspokoić potrzeby Indywidualne, Jak również potrzeby ogółu.
c) pragnie spełniać wyrnogi swojej profesji. przekazywać "dobrze wywazo-

ne" I uwazrue przygotowane lekcje.

4 Jest rzeczą niezrruerrue ważną dla nas, abyśmy mieh przed sobą cele
oparte na Biblii, ponieważ
a) Biblia znów staje SIę dla wszystkich ludzi autorytatywną, ŚWIętą księgą,

wzorem do naśladowania.
b) tego rodzaju cele dają studentowi konieczną motywację do lepszej pracy
c) Biblia Jest w ten sposób pomyślana, aby pomóc w nauce
d) mają one za sobą autorytet Słowa Bozego, tak więc są one ściśle związa-
ne z tym, czego Bóg oczekuje od nas

5 Planując dokładnie cykl lekcji zakładamy tym samym, iz
a) przerobimy dokładnie dany przedrrnot.
b) wnikliwie podchodzrrny do cyklu i mamy obowiązek moralny go ukoń-

czyć.
c) dobrze zaplanowany, zorganizowany I przygotowany materiał zaspokoi

potrzeby duchowe naszych słuchaczy
d) wszystko to, co powyżej (a, b i c).
e) tylko to, co wymienione zostało w punktach a) I b).

6 Plan lekcji posiadać będzie znaczenie w zalezności od umiejętności na-
uczyciela, który potrafi wykorzystać go jako
a) swego rodzaju ograruczerue, dzięki któremu może pohamować swoje

nadmierne zapędy twórcze i ściśle trzymać SIę tematu
b) mozllwoścr osiągruęcra celu zawartego w lekcji
c) środek, dzięki któremu wie, w jaki sposób moze pokierować swoimi

przygotowaniami na kolejny tydzień.
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7 Ta część planu lekcji, która ma na celu wywołanie odzewu ze strony
słuchaczy, to
a) prawda podstawowa
b) cel lekcji.
c) zakończenie

8 Obok swojej podstawowej roli, jaką jest umożliwienie osiągnięcia celu,
plan ma równiez duzą wartość dodatkową, gdyz
a) umozhwia skoordynowanie metod nauczania, pomocy, wzajemnego

oddziaływania w taki sposób, aby to wszystko przyczyniło się do osiąg-
ruęcia celu.

b) jest niejako ścieżką dla lekcji, co umozhwia nauczycielowi krok po kro-
ku prowadzić swoich uczniów

c) dzięki tego rodzaju pornocnej strukturze nauczyciel trzyma SIę obranej
drogi, a po skończonej lekcu. gdy ocerua to. co zrobił, owa struktura
dopomaga mu w tej ocenie

d) wszystko to, co powyzej
e) tylko a) l b).

9 Nauczyciel musi pamiętać o tym, iz nauczanie to nie to samo, co kazno-
dziejstwo,
a) tak więc nauczyciel powiruen widzieć swoją rolę pko rolę osoby z auto-

rytetem, która przekazuje wiadomości i sprawia, iz studenci zawsze po-
legają na jej Wiedzy, nigdy rue mają wątpliwości.

b) tak więc, gdy naucza studentów samodzielnego myślenia, powinien wi-
dzieć siebre pko swego rodzaju koordynatora doświadczeń poznania.

c) lecz mimo tego, musi on nauczać lekcp Stąd powiruen kłaść nacisk na
jej wygłoszenie i na kontrolowanie poglądów studentów, aby zgadzały
Się z jego punktem widzenia.

10 W miejsce kropek wstaw odpowiedni numer metody nauczania
· ... a Charakteryzuje Ją swoboda wypowiedzi I wy-

miana poglądów, słuchacze sarru starają Się
odkryć prawdę.

· ... b Przytoczenie jakiejś historii lub powołanie się
na jakieś doświadczerue celem zobrazowa-
nia prawdy, wprowadzenia w nią lub dania
przykładu potwierdzającego ją.

· ... c Metoda wymagająca umiejętnego formułowa-
nia pytań dla słuchaczy celem zachęcenia ich
do aktywnego uczestnictwa w lekcji.
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.... d Duża liczba studentów zostaje podzielona na
mniejsze grupy, każda z ruch ma swego lide-
ra, który zachęca do dyskusji, a potem przed-
stawia wrnoski wobec szerszego JUz grona

.... e Ta metoda stosowana jest wtedy, gdy nauczy-
ciel chce przekazać dużo wiadomości w krót-
kim czasie. Nauczyciel przedstawia materiał,
wyjaśnia, podaje przykłady.

Głoszenie i nauczanie

1) Metoda pytań -
odpowiedzi

2) Grupy dyskusyj-
ne

3) Wykład
4) Dyskusja
5) Przedstawianie

przykładów.

odpowiedzi na pytania nauczające

9 a 7) Fragment Pisma ŚWiętego
b 4) Cel lekcji
c 3) Rozwinięcie.

d 5) Wprowadzenie

1 Twoja odpowiedź. Sądzę, iż crerpi na oczywisty brak celu lub rnotywa
cjr. Nie mając daru przewidywania i wytyczania konkretnych celów koś-
ciół po prostu "odprawia" nabozeństwa. Można powiedzieć, iż czynił
to tak długo dla zabicia czasu, aż stało się to dla niego celem. Tragedia
polega na tym, IZ każdy kościół, który nie ma przed sobą żadnego celu,
może upaść bardzo nisko, a statystyki wskazują, IŻ w wielu przypad-
kach tak się stało.

10 Porównaj swoją odpowiedź z ornówieruern zawartym w tekście.

e 6) Podstawowa prawda
f 1) Zakończenie
g 2) Temat lekcji

2 b) musi dostrzegać i uwzględniać te potrzeby ...

11 b) najskuteczniejszym sposobem przekazywania nauczania jest oddzia-
ływanie na możliwie największą ilość zmysłów słuchaczy

3 c) jasno wyznaczone cele pomagają określić treść I główne punkty na-
uczarua.

12 a) Nauczyciel wyjaśnia strategię działalności misyjnej Pawła ...

4 a Prawda
b Prawda.

c Nieprawda.
d Prawda.

13 W swojej odpowiedzi powinieneś wskazać na przykład a) jako najsku-
teczruejszą metodę nauczania, porueważ materiał przedstawiany jest za-
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równo w fonnie ustnej jak I wizualnej W pozostałych zaś przypadkach
tylko w Jeden sposób

5 Twoja odpowiedź BIblia jest waznym źródłem nauczania, poniewaz
objawia wolę Bozą wobec ludzr. Stanowi przewodnik dla życia i postę-
powania Mówi nam o Bogu, człowieku, grzechu, świecie, zYClL1i przy-
szłości. W zadrrym innym źródle nie znajdziemy takiego bogactwa obja-
wronej prawdy. W Bibln Bóg przemawia do nas w taki sposób, że mo-
żemy Go zrozumieć I usłuchać Tylko Jego droga prowadzi do zycia
wiecznego.

14 a 5) Wykład
b 3) Grupa dyskusyjna.
c 4) Pytania i odpowiedzi

d 2) Przedstawianie przykładów.
e 2) Przedstawiarue przykładów.
f 1) Grupy dyskusyjne

6 b) urnozliwia wyjaśruerue prawd zawaltych w lekcji ...

15 Twoja odpowiedź. Tylko wtedy prawdy biblijne mają znaczenie, gdy są
zastosowane w praktyce i gdy widzimy praktyczne rezultaty, jakie przy-
nosi zastosowanie prawdy Wówczas jesteśmy wzmocrueni duchowo
do walki z szatanem, zachęceni do prawidłowego postępowania oraz
zamspirowam przykładami Innych l weźwaru do doskonalenia naszego
zycia chrześcijańskiego. Jeśli prawdy nie odnoszą Się do życia, słucha-
cze skłonni są przypuszczać, iz mają one znaczenie czysto teoretyczne.
Ten aspekt twojego nauczarua odnoszący się do stosowania prawdy
w życiu nie powinien być przez ciebie zaniedbany Odnoś prawdy do
życia, osiąga] cele, a przekonasz się, IŻ twoi słuchacze wzrastają, rozwi-
jają się I dojrzewają w Duchu

7 Możesz wyrrueruć (kolejność dowolna), co następuje:
a Umozhwia dokonanie dogłębnego studium przedmiotu.
b Nadaje się do zadań studentów.
c Ułatwia studentom opanowanie przedmiotu.
d Kieruje uwagę na cele duchowe twojej grupy.
e Stwarza zainteresowanie poprzez antycypację.
f Podsyca Ciągły rozwój poznania duchowego, wartości i zachowania.

16 a Nieprawda
b Prawda
c Prawda

d Nieprawda
e Prawda

8 a) ustalenia głównej prawdy i budowy lekcji.



Równowaga
w usłudze

Przerobiłeś juz dziewięć lekcji z tego kursu. Zapoznałeś Się z wymoga-
rru, jakie stawia Pismo Święte tym, którzy są przywódcami i przewodnika-
mi Poznałeś różne środki i techniki, które mają na celu takie kształtowanie
duchowego przewodnika, abyś mógł usługiwać ludziom. Trzymając się tych
zasad, będziesz mógł umiejętnie i przekonywująco głosić i nauczać Słowa.
Modlę się o to, aby Bóg dopomógł CI w przekazywaniu prawdy tym, którzy
są w potrzebie. Teraz chciałbym przekazać słowa od serca na temat kilku
spraw, które, jak sądzę, są istotne z punktu widzenia usługi Słowem Bozym.

Czy widziałeś kiedyś kogoś, kto próbował poruszyć łódź za pomocą
jednego wiosła? Ja tak jakże trudno było mu to uczynić, jak mewielki był
postęp! Być może obserwowałeś tez kiedyś z niepokojem, jak Juczne zwie-
rzę z całym ciężarem przechylonym na jeden bok wspina się pod górę'
A moze widziałeś łódź, która wywróciła się, gdyż po jednej jej stronie znaj-
dowało SIę zbyt wiele osób? Tego rodzaju sytuacje uczą nas, jak istotną
sprawą jest równowaga. Io tym właśnie, o potrzebie równowagi, traktuje ta
lekcja.

Głoszenie i nauczanie, to dwa środki, które wybrał Bóg po to, by prze-
kazać Swoją prawdę potrzebującym ludziom. Ucząc się, jak należy je umie-
jętnie i przekonywująco stosować, nie zapominaj jednak o tym, iz tylko Bóg
może sprawić, aby twoja praca dala rezultaty Modlę się, abyś dzień po dniu
stawał SIę coraz bardziej zalezny od Niego I coraz bardziej podobny do
Pana Stanie Się to, gdy nauczysz się przebywać w Jego obecności.
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plan lekcji
Potrzeba równowagi

"Błagam Ciebie .. ."

cele lekcji
Gdy ukończysz tę lekcję, powirueneś urrueć-

• Omówić znaczerue, jakre ma zachowanie równowagi w usłudze głosze-
nia i nauczania Słowa

• Przeanalizować, na czym polega tajemnica sukcesu w usłudze głoszenia
I nauczarun Słowa

• Nalezycre doceruć znaczenie pomocy Ducha Świętego w dziele budo-
wania I dojrzewania ciała Chrystusa

czynności lekcyjne
Przejrzyj uwazrue Część 3 (Lekcja 7-10), następnie napisz sprawdzian
I wyślij go do Instytutu ICl
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słowa kluczowe
fanatyzm

formalizm

treść lekcji

P01RZEBA RÓWNOWAGI

Cel I Przeanalizowanie znaczenia równowagi podczas głoszenia i naucza-
nia Słowa.

Chcąc skutecznie wykonywać usługę głoszenia i nauczania Słowa, mu-
sisz pamiętać o zachowaniu równowagi. Brak równowagi powoduje stałe
niebezpieczeństwo.

Rozważmy dla przykładu pewną sytuację rodzinną Matka ma dwóch
synów: trzyletniego i trzynastoletniego Młodszy z jej synów ma dość dobry
apetyt, ale przede wszystkim lubi rzeczy o smaku łagodnym. Starszy zaś
lubi l Je wszystko. Ponieważ matka kocha obu swoich synów, stara się, aby
codziennie menu zawierało potrawy, które by zaspokoiły i pogodziły ape-
tyty ich obu. Obaj synowie muszą przecież rosnąć i rozwijać się.

Jako usługujący nieraz zetkniesz się z podobną sytuacją, OCZYWIście
w sensie duchowym. Jedni bowiem są dziećnu w Chrystusie, drudzy dojrza-
łyrru chrześcijanami. Będziesz zatem starać się, aby nowo narodzeni w Chrys-
tusie otrzymywali "duchowe imesfałszowane mleko", a bardziej dojrzali "stały
pokarm" (Hbr 5.11-14). Moze to okazać się trudnym zadaniem. ale jeśli
będziesz szukał pomocy w Bogu, On da ci to wszystko, co jest potrzebne
do zaspokojenia potrzeb wszystkich Jego dzieci.

1 Przypuśćmy, że pewnego niedzielnego ranka odwiedziłeś kościół, do
którego należy około trzystu osób. Duszpasterz wygłasza wspaniałe ewan-
geliczne kazanie i dusze obecnych zostają zbawione. W środę wieczorem,
podczas nauczania biblijnego, słyszysz kolejne kazanie, utrzymane w tym
samym duchu, co poprzednie. Orientujesz się, że jest to stały wzór powiela-
ny przez tego duszpasterza. Będąc wciąż jeszcze pod wrażeniem mówcy,
mówisz do któregoś z członków kościoła o wielkiej liczbie ludzi, którzy
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przyjmują wiarę w Chrystusa Odpowiedź Jest zastanawiająca: "Istotnie, mamy
wiele, wiele dusz zbawionych, lecz ludzie, jak się zdaje, nie chcą tu dłużej
pozostawać I należeć do niego na stałe. Idą do innych kościołów i dopiero
tam pozostają na stałe". Jak SądZISZ, W czym tkwi problem? Odpowiedź
napisz W notatniku

Gdy ludzie nie otrzymują dostatecznej Ilości pokarmu duchowego, za-
czynają wykazywać oznaki głodu duchowego. W tym momencie mogą Się
oni przenieść do innej grupy wierzących lub społeczności, albo stopniowo
popadać w apatię I stawać się biernyrru ofiarami duchowymi. Gdyby wspom-
ruany duszpasterz urozmaicił swoje przesłanie (kaznodziejstwo) i uwzględ-
ruł nauczanie kilku znanych doktryn i glosżerne Słowa w sposób opisowy,
wyjaśniający, wówczas bez wątpienia odniósłby sukces.

Jako duszpasterz staraj się zachować równowagę między głoszeniem
a nauczaruern Słowa. Paweł nakazywał Tyrnoteuszowi: "Doczasu az przyj-
dę, przykładaj się do czytania, zachecanta, nauki" (lTm 4,13) Jedna z me-
tod urnoźhwiających zachowanie równowagi między kaznodziejstwem
a nauczaniem polega na gloszetrui Slol/la UJ sposób opisourv Kazanie opiso-
we oparte Jest na rozbudowanym fragmencie Pisma ŚWiętego, który jest
Interpretowany w powiązaniu z tematem lub główną myślą. Większa część
materiałów wykorzystywana do tego rodzaju kazań wzięta jest bezpośred-
nio z Pisma ŚWiętego. Celem Jest wskazanie na znaczenie fragmentu I tego,
w jaki sposób prawda bibluna związana jest z bieżącą sytuacją słuchaczy.
Ten sposób głoszenia równocześnie pozwala na prowadzerue systematycz-
nego nauczania. Wielu usługujących stasuje leaznodztefstuo opisowe.

Przekonasz się także, ze takie podejście do treści nauki, głoszenie lub
nauczanie, będzie Imało pozytywny wpływ na słuchaczy. Dla przykładu'
Przyszedłeś zobaczyć, jak wygląda lekcja w klasie szkoły podstawowej
Zauważasz, że najmłodsi rue są zdolru skupić Się dłużej na jednej rzeczy.
Ieśh nauczyciel pragrue podtrzymać ich zamteresowarue, musi używać obra-
zowego Języka, róznych pomocy Wizualnych I nie poświęcać zbyt wiele
czasu na jeden temat. Te dzieci są bowiem po prostu poczqtleujqcvmi ucznia-
mi. I odmienny przykład gdybyś obserwował Jakąś grupę na uczelni, za-
uwazyłbyś, jak studenci potrafią skupić się przez dłuzszy czas podczas
półgodzinnego lub godzinnego wykładu

Z tego rodzaju reakcjami będziesz spotykał Się w swojej pracy duszpa-
sterskiej. Możesz na przykład zauważy Ć, ze nowo nawrócone dzieci 111 Chry-
stusie wykazują oznaki zmęczenia, braku zainteresowania, gdy przedstawiasz
im materiał dotyczący doktryn. Ta reakcja świadczy przypuszczalnie o tym,
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IŻ materiał, który im przedstawiasz, jest Jeszcze zbyt trudny dla nich. Może
tez wskazywać na to, iz powimeneś zrrueruć swe podejście. Być moze bę-
dziesz musiał posłużyć SIę bardziej urozmaiconą metodą, polegającą na za-
angażowaniu możliwie jak największej IlOŚCI Ich zmysłów Podczas
prezentowania cyklu nauk ewangelicznych możesz tez zauważyć, IZ bar-
dzie] dojrzali słuchacze odczuwają potrzebę otrzymania "mocniejszego"
pokarmu duchowego. Powinieneś odpowiedzieć na Ich potrzebę I dążyć
do przywrócenia równowagi w całej twojej działalności Gdy uświadomisz
sobie, jak rózne mogą być potrzeby rwoich słuchaczy I gdy posłuchasz
wskazówek Ducha Świętego, będziesz mógł wtedy służyć potrzebom wszyst-
kich twoich słuchaczy

UsłUfł.ująCJ staraj się zachować równowafł.ę
międz'J. fł.łoszeniem i nauczaniem Słowa.

2 Zakreśl literę stojącą przed każdym stwierdzeruern PRAWDZIWYM
a Na podstawie wyrrueruonych przykładów i naszej ostatnie] lekcji moze-

my stwierdzić, że uczniowie, zwłaszcza początkujący, lepiej przyswajają
sobie matenał, gdy przedstawiamy im najpIerw pojęcia łatwiejsze do
zrozumienia, gdy uzywamy języka obrazowego I gdy posługujemy Się
środkarru wizualnymi

b Sfera duchowa czlowieka Jest ruczyrn organizm biologiczny, pokarm du-
chowy powinien być dostosowany do poziomu rozwoju. Nowo nawró-
ceni potrzebują WIęC mleka, podczas gdy pokarm stały właŚCIWYJest dla
dorosłych w wierze

c W istocie Jest rzeczą bez znaczenia, jaki pokarm duchowy dajemy na-
szym słuchaczom, ważnym jest, aby cokolwiek dla ruch działać.

Głoszenie i nauczanie to środki służące do przekazywania prawdy Nie-
którzy uważają, iż głoszenie odwołuje Się do uczuć, zaś nauczanie do rozu-
mu To rozróżnienie Jest sprawą czysto subiektywną, poruewaz kazdy
z tych środków zawiera w sobie, w mniejszym lub większym stopniu, ele-
ment drugiego Oba są rówrue ważne. prawda powinna być w pełni zrozu-
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miana l głęboko odczuwana Paweł, w LIŚCIedo Rzymian, tak o tym pisze:
"Dzięki niech jednak będą Bogu za lo, ze gdy byliście nieuohnleami grzechu,
daltscie z sercaposłuch nakazom tej uaulei, której uas oddano" (6,17). Prawda
oddziałuje na całą Istotę ludzką. Najpierw dociera do rozumu, pobudza
uczucia I ostateczrue wolę Prawda, która porusza twoją istotę, ma większe
prawdopodobieństwo przetrwania I przyniesienia owocu

3 Prawda, która powoduje pozytywną zmianę duchową w człowieku jest
a) przede wszystkim sprawą Intelektu - tylko w niewielkim stopniu zostają

poruszone uczucia lub zrruerua się wola.
b) Jest przede wszystkim sprawą uczuć, poniewaz rozum leży poza zasię-

giem spraw duchowych
c) dociera poprzez intelekt, pobudza sferę emocjonalną I powoduje zmia-

nę woli

Równowaga w głoszeniu I nauczaniu doprowadza także do równowagi
w ewangehzowaruu i w kształceniu Niektórzy WIdzą tylko potrzebę ewan-
gehzacji, mm kształcą jedynie swoich uczniów. Oble te rzeczy są koniecz-
ne, żadna rue powinna być zaniedbywana Czasem ktoś uważa, IZ usługa
ewangeliczna Jest Jedyną sprawą, którą należy spełniać i nie zamteresuje go
nauczanie. Inni znów twierdzą, ze ich zadaniem jest czynierue uczniów,
dlatego rue mogą głOSIĆzgubionym Jest rzeczą mozliwą i konieczną, aby-
śmy czynili jedno i drugie Nakaz Parta, by głOSIĆ Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu (Mk 16,15) jest tak samo waztrym przykazaniem, jak to, by czy-
nić uczniami wszystkie narody CMt 28,19-20) To, co czynimy, musi być
zgodne z tym, czego Bóg od nJS oczekuje, a nie z tym, co nam odpowiada

Równowaga w głoszeniu I nauczaniu wytworzy równowagę w odda-
waniu CZCIBogu. Jezus powiedział Samarytance, jakich to czcicieli chce
mieć Jego Ojciec: "Bćg jest duchem, potrzeba unec, by czciciele Jego oddaua-
li Mu cześć li' Duchu Iprau dzte" (J 4, 24) Głoszenie i nauczanie Słowa bez
mocy Ducha prowadzi do formalizmu A gdy nacisk połozony jest na su-
biektywne odczucia w Duchu i gdy głoszenie Słowa staje się sprawą nie-
ważną, wtedy dochodzi do fanatyzmu Prawdziwe oddawanie CZCIBogu
polega na ZJc110Wanlu doskonałej równowagi między Słowem i Duchem

4 Zakreśl hterę stojącą przed każdym stwierdzeniem PRAWDZIWYM

a Ostatnie Polecerue Jest przede wszystkim wezwaniem do ewangehzacji.
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b Na podstawie poleceń naszego Pana mozemy stwierdzić, IŻ usługiwanie
musi być pełne, tj. musi powodować nowo narodzenie, nowy sposób
życia, tworzyć nowe wartości, nowe zachowania i pobudzać stopniowy
rozwój Innym słowem, usługrwanie powinno zaspokoić wszystkie te
potrzeby.

c Prawdziwe oddawanie CZCIBogu polega na zachowaniu równowagi mię-
dzy Słowem i Duchem

Przeczytaj Z Dziejów Apostolskich 2,42-47. Przekonujemy się, iz ele-
ment ewangelizacji był Widoczny w społeczności chrześcijańskiej; w wyni-
ku działalności wiernych coraz więcej ludzi dostępowało zbawienia Po
drugie zauważamy, iz OWI nawróceni byli poddaru nauce Apostołów i w
ten sposób rozpoczął się proces powoływania uczniów. Trzeci równie IStOt-
ny element życia wczesnego kościoła to jedność wierzących, którzy wspól-
Ole spozywali posiłki, wspólnie modlili się, wspólnie Wielbili Boga I dzielih
swoje dobra doczesne. To wytworzyło wspaniałego ducha wspólnoty . jeśh
te trzy elementy są na równo ważne w grupie twoich słuchaczy, będziesz
oglądał pozytywne rezultaty swych nauk jeśli nie, to twoja grupa będzie
miała pewne braki, wynikające z ruezachowarua niezbędnej równowagi

Niektórzy mają skłonność do koncentrowania Się tylko na jednym
z tych elementów Jakie więc są tego rezultaty? Grupa, która kładzie nacrsk
na nauczarue, a zaniedbuje sprawę ewangehzacji I bliską społeczność, staje
SIę oschła i intelektualna Grupa, która kładzie nacisk na bliską społecz-
ność, a zaniedbuje ewangelizację i nauczarue, staje się płytka i ulega łatwo
emocjom I wreszcie w grupie, która "stawia" na ewangelizację, a zaniedbu-
Je bliską społeczność I nauczanie, Jest wielu Wiernych, którzy są osamotnie-
ni I wygiodmalt duchowo

Inne z kolei grupy koncentrują Się na dwu elementach. I tak, grupa,
która kładzie nacisk na naukę Bibln i bliską społeczność, ale zaniedbuje
sprawę ewangelizacji, staje się mniej żywotna, jakby pozbawiona zycia
Cechuje ją samozadowolenie Grupa, która kładzie nacisk na społeczność
i ewangelizację, zaniedbując przy tym nauczanie, dość często poddaje się
fałszywym naukom i drobnym grupom secesyjnym Wreszcie grupa, która
koncentruje się na nauczaniu I ewangehzacji, a zaniedbuje społeczność,
rozwija chrześcijan, którzy znają co prawda Słowo i potrafią Się NIm dzielić.
ale nie są zdolni do tego, by rozwijać trwałe Więzi z innymi wiernymi.
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Głoszenie Ewangelii, nauczanie l trwała społeczność, to elementy nie-
zbędne do wytworzenia duchowej dojrzałości Stosując je we właściwych
proporcjach, możemy liczyć na zdrowy, konsekwentny rozwój naszych słu-
chaczy.

Będziesz musiał stale zwracać baczną uwagę na zachowanie równowa-
gi w swoim usługiwaniu. Jeśli kładziesz zbyt duzy nacisk na jedną rzecz,
dzieje się to zawsze ze szkodą dla innej. Unikaj skrajności tak w metodach,
jak i w nauce. Jeśli będziesz czujny, z pewnością zachowasz ową równowagę.

EWANGELIZACJA} NAUCZANIE} SPOŁECZNOŚĆ
Jeśli istnieje równowaf/a międzlJ tumi

trzema elementami} możesz liczlJć

na pozlJtlJwne rezultatlJ swej
działalności duszpasterskiej.

5 Najistotmejszy wniosek, jaki mozna wysunąć z rozważań dotyczących
Dziejów Apostolskich 2,42-47 jest następujący:

a) program pierwotnego Kościoła był pełny i prawidłowy, ponieważ za-
pewniał rozwój duchowy wierzących, przygotowywał do składania prze-
konywującego świadectwa tym, którzy nie uwierzyli i zapewniał pielęg-
nowanie trwałych Więzi w społeczności. Te podstawowe elementy za-
pewniały wzrost i żywotność.

b) program wczesnego Kościola wyrósł z tęsknoty ludzi za lepszym ży-
ciem, w którym mogliby rozwiązywać rnoźliwie najwięcej problemów
duchowych.

c) to, co się wydarzyło, było przede wszystkim spowodowane lokalnymi
okolicznośerami. a program, który powstał, nie był podstawowym wzo-
rem postępowania dla większości chrześcijan.



216 Głoszenie t naliczanie

Łukasz napisał 'Jezus zaś czynił postępy UJ madrosa. Ul latach t Ul łasce
Zł Boga i u ludzi" (Łk 2,52). Jest to prawidłowy przykład zrównoważonego
rozwoju. Ujmując rzecz w kategoriach praktycznych, mozemy stwierdzić, iż
Jezus rozwijał się inteleletualnie, fizycznie, duchowo I społecznie. Gdy za-
chowamy właściwe proporcje między usługą gloszerua i nauczania Słowa,
przy jednoczesnym rozwoju społeczności, uczmowie będą wzrastać ducho-
wo, będą dawać świadectwo, budować trwałą społeczność, a my będziemy
doznawać odczucia wypelruerua naszych zadań duszpasterskich

Biblia jest dla nas największą pomocą w utrzymaniu równowagi w na-
szej usłudze. Należy ją studiować systematycznie I realizować Jej posłanie
Stosownie do ruej nalezy oceniać swoje nauczanie i z niej uczyć się metod
nauczarua Należy prowadzić notatki, na temat [akrch fragmentów Słowa
głosimy i nauczamy. Przynajmniej raz do roku zaglądajmy do tych notatek
Parniętaj. ze należy studiować i wykonywać służbę całej prawdy Brbhjne]
NIe ograruczaj się tylko do ulubionych tematów' I tak jak lubisz, aby twoje
menu było urozmaicone, tak twoi słuchacze potrzebują urozrnaicenia
Słowa, które głOSISZI które nauczasz. .

Proś Boga, aby ci pomógł w twoich dążeniach do przekazywarna całe-
go Słowa Bozego On pomoze ci zachować odpowiednie proporcje w usłu-
dze głoszenia i nauczania Słowa.

6 Omów znaczenie, jakie ma zachowarue równowagi w głoszeniu i naucza-
nIU Słowa. Odpowiedź napisz w notatniku

"BłAGAM CIEBIE... "

Cel 2 Zapoznanie się z cbaraktervstvczuvmi cechami efektvu.nej pracy dusz-
pasterskiej.

Phillips Brooks, którego definicję kaznodziejstwa cytowaliśmy wcześ-
mej, był znanym I uzdolnionym kaznodzieją. W 'wyniku Jego dzrałalności
tysiące ludzi przyjmowało wiarę w Chrystusa. Niektórzy zastanawiali SIę,
jaka jest przyczyna jego ogromnego sukcesu Jeden z Jego przyjaciół odkrył
tę tajemnicę podczas wspólnej podróży, jaką odbył z mm statkiem przez
ocean. Pewnego razu przyjaciel ten poszukiwał przez kilka godzin wrelkie-
go kaznodzieję, zaglądał w rózne miejsca I wreszcie powróci! do jego kaju-
ty. Otworzył drzwi l zobaczył Philhpsa Brooksa, który klęczał i z rękoma
wzniesronyrnr ku ruebu powtarzał w modlnwie: "O, Panie dodaj mi siły".
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Zamknął drzwi, widząc tą świętą scenę I zrozumiał, na czym polega siła
jego przyjaciela, skąd się bierze

7 Przeczytaj niżej podane fragmenty Pisma Świętego i odpowiedz na zwią-
zane z nimi pytania.

a Marka 1,35-38 mówi o tym, iz przed rozpoczęciem usługi, Jezus naj-

pierw..... . Gdy uczniowie Go znaleźli, On

rzekł, iz musi pójść do sąsiednich rruejscowości, aby. . ,

poniewaz

b Łukasza 5,16 i 9,18 mówią, IŻ Jezus . .

oddalał się od tłumów i udawał do miejsc odosobnionych po to, by móc

c Łukasza 9,28-36 mówi o tym, ze Jezus przemienił Się, gdy

d Łukasza 6,12-16 wskazuje, ze zanim Jezus wybrał Dwunastu.

e Marka 9,29 mówi o tym, IZ pewne walki duchowe wymagają

........................................... , przez które mozna osiągnąć zwycięstwo.

f KSięga DZlejÓW Apostolskich 6,4 mówi o tym, iż Apostołowie dali abso-

lutne pierwszeństwo. . i .

g Efezjan 6,18 nakazuje wiernym, by .

Przy usługiwaniu ani talent, ani wykształcenie me zastąpią siły ducho-
wej Bez mej głoszenie Słowa jest słabym kazaniem, a nauczanie słabym
wykładem Usługiwanie, pozbawione ożywiającej Siły Ducha, jest martwe
(2Kor 3,6) Nie zadowalaj się więc wygłaszaniem słabych kazań i wy-
kładów. Czekaj w modhtwie na Boga, az przeszyje cię Jego Słowo, czekaj
aż będziesz mógł mówić Słowo, jak wyrocznie Boze. Parniętaj w swoim
usługiwarun o słowach Pawła:
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"Tak tez i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błysz-
czeć słowem i mqdrosciq głosić wam świadectwo Boże. Postanoun-
łem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, Jak tylko
Jezusa Chrystusa, i to ukrzvżouianego. I stanqłern przed wami w sła-
bości i bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie
nauki nie miały nic z uwodzących przeleonvuiatuem słów mądrości,
lecz były ukazyusaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się
me na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej" (LKor 2,1-5).

Gdy przekazujesz Słowo Boże, mając za sobą moc Ducha, postępujesz
zgodnie ze wzorem usługiwania zawartym w Nowym Testamencie. Czekaj
przed Bogiem, aż napełni cię mocą Ducha Świętego, tak jak napełnił wier-
nych Nowego Testamentu CDz 2,1-4). Namaszczenie do usługi przychodzi
tylko od Boga i nie ma żadnych wyjątków od tej reguły. LudZI może tylko
poruszyć nauka poparta mocą Ducha. Parniętaj. ludzie szukają lepszych
metod, ale Bóg szuka lepszych ludzi. Chce, aby Jego naukę głosili ci, którzy
w pełni polegają na Nim i ci, których namaścił, muszą być płomiennego
ducha, pełniąc służbę Panu (Rz 12,11).

8 Usługiwanie przynosi znaczące owoce duchowe, gdy
a) usługujący opiera je na własnym duchowym doświadczemu i dlatego

ani talent ani wykształcenie nie są potrzebne w usługiwaniu.
b) usługujący całkowicie oddaje się Bogu i w pełni polega na Nim.
c) zależne jest od tego, co jest się zdolnym ofiarować Bogu: im więcej ktoś

moze ofiarować na początek Bogu, tym więcej moze dla nIego uczynić
Bóg.

Pewien chrześcijanin napisał do amerykańskiej misji: "Przyślijcie nam
ludzi z gorącym sercem, aby opowiedzieli nam o miłości Bożej". Obok
mocy Ducha potrzebujesz tez płomiennego serca, by głosić i nauczać Ewan-
gelii. Nauki, które przekazał Jezus dwóm uczniom, udającym się do Emaus
pokazują, jak można wzbudzić entuzjazm CŁk24,23-35). Jezus przyłączył się
do nich i nie został od razu rozpoznany przez nich. Wysłuchał ich opowieś-
ci o ukrzyżowaniu i o pustym grobie. Następnie, poczynając od Mojżesza,
poprzez wszystkich proroków, wyjaśnił Im to, co odnosiło się do Niego we
wszystkich Pismach. Potem, gdy modlił się i łamał chleb, rozpoznali Go,
a On zniknął wówczas z ich oczu. Wtedy powiedzieli do siebie. "Czy serce
nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaś-
niał?" (w. 32). TWOJe serce będzie również pałało w tobie, gdy On przemó-
wi do ciebie, gdy objawi ci prawdę Słowa. Musisz dążyć do tego! Modląc się
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czekaj, az Bóg przemówi do ciebie. Jego słowa rozpalą ogren w twoim
sercu I gdy przystąpisz do służby, nikt nie będzie rruał wątpliwości skąd
pochodzi twoja siła. Twoi słuchacze będą czuli, że przebywałeś z Jezusem
i odpowiedzą na naukę, którą twój Pan dał ci dla nich.

Kilka lat temu pewien usługujący zaczął mniej polegać na Bogu, a bar-
dziej na swoim talencie, swoich urruejętnościach i swoim wykształceniu.
W miarę Jak coraz mniej czasu spędzał na kolanach, stawał się coraz oschlejszy
w swoim usługrwaniu Widząc konieczność zmiany, niektórzy z jego star-
szych braci umieścili przed mównicą napis, który, byli pewni, IŻ zauważy.
Ów napis wyraźnie podkreślał problem' "Pauie, chcemy ujrzeć [ezusa"
(J 12,21). Gdy to przeczytał, ogarnęła go skrucha. Udając się do swego
domu postanowił, IZ będzie modlił SIę tak długo, az odzyska moc Bożą
w swoim życiu. Gdy wyszedł ze swojego pokoju, stał się człowiekiem po-
mazanym mocą z wysokości. Postanowił, że już nigdy nie ośmieli się wejść
na mównicę ufając jedynie swoim urruejętnościom, Jak można było przy-
puszczać, odzyskał to, co kiedyś posiadał: ogień, pasję i dar przekonywa-
rua A wdzięczni mu bracia umieścili w miejsce starego napisu nowy'
"Uradouialt się zatem ucznioune ujrzawszy Paua" (J 20,20).

GdlJ pełnisz służbę Panu, ani talent}
ani wlJkształcenie nie zastqpia

sillJ duchowej w twoim ŻlJciu.

Moim gorącym pragnieniem jest, abyś głosił Słowo I nauczał Go z siłą
i zaangażowaniem I modlę się o to. Modlę się rówrueż o to, abyś zawsze
pojmował swoje usługiwanie pko dar Bozy l żebyś zawsze pamiętał o sło-
wach, którymi po raz pierwszy odpowiedziałeś na wezwanie Zbawiciela:
"Oto jestem. Poślij mnie!".

9 Zakreśl literę stojącą przed każdym PRAWIDŁOWYM stwierdzeniem.

a Ten, kto naprawdę pragnie służyć Panu i Jego ludowi, będzie stopnio-
wo Unikał kontaktu z ludźmi.
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b Im bardziej ktoś troszczy się o ludzi, tym bardziej oddaje SIę modlitwie
i orędowaniu za nich

c Osobę prawdziwie uduchowioną cechuje słabość i bojaźliwość.

d Gdy ktoś me polega na swoich naturalnych zdolnościach do wykony-
wania usługi duchowej, gdy Wie, IZ mówi w irmeruu Boga i ze został
przez NIego namaszczony, to będzie posługiwał w sposób zdecydowa-
ny, będzie mial siłę I autorytet, co sprawi, iż ludzie będą go słuchać.

••••••..
II-...

~
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pytania kontrolne

PRAWDA - NIEPRAWDA W miejsce kropek wstaw P, jeśli stwierdzerue jest
PRAWIDŁOWE, a N jeśh Jest NIEPRAWDZIWE,

· ... 1 Potrzeba równowagi w głoszeniu I nauczaniu Słowa została dopie-
ro niedawno wzięta pod uwagę I nie wynika z biblijnych nakazów
ani nie przejawiała się w praktyce pierwszych chrześcijan,

· ... 2 Głoszenie I nauczanie Słowa to dwa sposoby przekazywarna praw-
dy, stąd tez Ole możemy powiedzieć, iż któryś z nich jest ważniejszy
od drugiego,

· ... 3 Przyjęto ogólnie, IZ kaznodziejstwo odwołuje się do emocji, na-
uczarue zaś do intelektu

· ... 4 Bez względu na to, z jakiego sposobu przekazywarna prawdy Się
korzysta, cel pozostaje mezrruenny- oddziałuje na całą osobowość
czlowieka, Jego intelekt, uczucia I wolę

· ... 5 Niektórzy uważają, IZ głoszenie Słowa słuzy między innymi nawró-
ceruu zgubionych, nauczanie zaś kształceniu uczniów

· ... 6 Ostatnie Polecenie dotyczy przede wszystkim nawrócerua zgubio-
nych, Nakaz czynrema nawróconych uczniami znajdujemy w in-
nych fragmentach Biblii

· ... 7 Jest rzeczą Istotniejszą, by kłaść nacisk na Ducha I nie podkreś-
lać wagi wzajemnego uzupełniania się działania Słowa i Ducha,

· ... 8 Usługujący powinien raczej oceniać swoje metody i swoją naukę
miarą rezultatów, jakie przynosi jego usługiwanie, a nie zwracać
uwagę na jakikolwiek szczególny wzór

· ... 9 W swojej działalności usługujący winien starać Się urozmaicać po-
karm duchowy, który ofiarowuje ludziom, którym słuzy.

· .. 10 Sukces usługi głoszenia i nauczania Słowa zalezy od metod i umie-
jętności, czarującej osobowości i rueprzecrętnej inteligencji.

· ... 11 Cechą wspólną dla wielkich nauczycieli i kaznodziei wszystkich
czasów jest to, iz zrozumieli oni skąd pochodzi źródło ich siły I stale
trwali w modlitwie, by utrzymać te WięZI, bez których nie mogliby
skutecznie wykonywać swoich zadań duchowych.
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· ... 12 Jedną z najbardziej rzucających się w oczy cech tych, którzy głoszą
i nauczają Słowa, będąc pomazanymi przez Ducha, jest ich pło-
mienny entuzjazm.

· ... 13 Duch ŚWIęty powinien kierować usługującym, gdy przygotowuje
on i wybiera materiały do lekcji I kazań, namaszczać go, gdy usłu-
guje i poruszać serca słuchaczy, jeśli mają zostać zrealizowane cele
duchowe.

· ... 14 Zgodnie z tym, co mówi Biblia, ten kto głosi Słowo, nie powinien
nauczać, ponieważ dar nauczania i głoszenia Słowa są bardzo róz-
ne Tak więc każda z tych posług wymaga dwu róznych osób.

· ... 15 Chociaż nauczanie i głoszenie to dwa rózne sposoby przekazywa-
nia prawdy, różnica nie jest aż tak WIelka, ażeby jedna i ta sama
osoba nie mogła zarówno głOSIĆ nauk ewangelizacyjnych celem
nawrócenia zgubionych jak i udzielać nauk celem kształcenia
uczniów.

Parmętaj o sprawdzeniu i wysłaniu sprawdzianu do Instytutu ICI.

odpowiedzi na pytania nauczające

5 a) program pierwotnego kościola był pełny i prawidłowy ..

1 Twoja odpowiedź. Jest tu sprawą OCZYWIStą,że kościół ten nastawił się
na ewangelizację i ze brak w nim niezbędnej równowagi między ewan-
gelizacją a zapewnieniem warunków do wzrostu i rozwoju duchowego

6 Twoja odpowiedź. Równowaga w te) działalności jest niezwykle wazna.
Pomaga w ewangelizacji i wzroście kościoła, jak również kształtuje



Roumouiaga li! usłudze 223

uczniów i zaspokaja potrzeby dojrzałych chrześcijan. Owe różne po-
trzeby będą miały wpływ na nauczanie, metody oraz tematy. Równo-
waga uchroni nas od stagnacji duchowej i fanatyzmu Nastąpi to takze
wówczas, gdy w uwielbrantu Boga, w oddawaniu Mu czci, będziesz
w równym stopniu kierował Się Słowem co Duchem. Krótko mówiąc:
równowaga pomaga nam doprowadzić innych do Chrystusa, zapewnia
lm pokarm duchowy i społeczność a także wpływ na ogólny rozwój
duchowy, który prowadzi do dojrzałości duchowej.

2 a Prawda

b Prawda.

c Nieprawda. (jako duszpasterze jesteśmy odpowiedzialni za to, by
nakarmić nasze jagnięta I owce Musimy zatem robić możliwie wszyst-
ko, by zapewnić naszemu stadu właściwą opieką duchową).

7 a modlił SIę, nauczać, na to przyszedł

b regularnie, często lub jak to rrual w zwyczaju, modlić się.
c modlił się.

d całą noc spędził na modlitwie

e modlitwy lub postu i modlitwy.

f modlitwie I głoszeniu Słowa

g stale modlili się w Duchu

3 c) dociera poprzez intelekt, pobudza sferę emocjonalną powoduje
zmianę woli.

8 b) usługujący całkowicie oddaje SIę Bogu I w pełni polega na Nim.

4 a Nieprawda

b Prawda.

c Prawda.

9 a Nieprawda.

b Prawda

c Nieprawda (patrz: 2Tm 1,7)

d Prawda



SŁOWNIK
W prawej kolumnie podane są numery lekcji, w których dane słowo

zostało po raz pierwszy użyte

abstrakcyjny

alegoria

ambasador

analityczna
metoda

analogia

autorytarny

autorytatywny

antagonista

oderwany od rzeczywistości, nie oparty na
doświadczeniu, nie dający się urzeczywistruć

przypowieść przedstawiona w języku prze-
nośnym celem wyjaśruenia lub nauczerua cze-
goś

upoważniony przedstawiciel jakiegoś kraju
lub posłaniec

badanie poszczególnych elementów całości
przedmiotu, rozłozenie całości na składtuki

podobieństwo pewnych cech między od-
miennymi skądinąd przedmiotami, ZJawiska-
mi rzecz podobna

pragnący bezwzględnego posłuszeństwa,

- mający wpływ, cIeszący SIę uznanym zaufa-
niem

przeciwny, działający przeciwstawnie, prze-
ciwnik

Lekcja

9

9

4

2

2

4

5

bema trybunał sądowy 5

dlalegomai prowadzić dialog 4

dialog rozmowa dwu lub więcej osób 4

dojrzałość pełny stanu rozwoju 7



Słotonie

doktryna

dyskryminacja

dysputa

prawda nauczana przez kOŚCIÓł, naród lub
grupę ludzi

wykorzystywanie swej władzy celem szyka-
nowania i prześladowania innych

słowna wymiana poglądów, polemika, spór
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1

8

4

4euaggelidzo głosić dobrą nowinę

fanatyzm

formalizm

rueustępliwa, bezkrytyczna wiara w słuszność
jakiejś sprawy, idei, doktryny, połączona
z ruetoleranqą I ostrym zwalczaniem odmien-
nych poglądów

dbałość o ścisłe przestrzegarue ustalonych
form I rytuałów, zwłaszcza w oddawaniu czci
Bogu

10

10

herold

homilia

zwiastun, głosiciel nowej idei

rodzaj kazarua objaśniającego tekst biblijny

4

6

imperatywny

instruktywny

interakcja

bezwarunkowy, nakazowy

pouczający, kształcący

wzajemne oddziaływanie, wpływ

hataneuo

kerysso

kontekst

mówić dokładnie I z przekonarnem

głosie, jako herold

tekst, z którego użyto danego (zwł cytowa-
nego gdzie Indziej) wyrazu albo zwrotu

4

4

3
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kryzysy

kulturowy

Głoszenie i nauczanie

momenty, okresy załamania emocjonalnego
lub gwałtowne zwroty w czyimś zyciu

związany z materialnym i duchowym dorob-
kiem ludności, narodu, epoki

2

laleo

literalny

opowiadać, mówić

dosłowny

4

3

metafora

martyreo

metodycznie

moralność

figura stylistyczna, w której Jeden przynaj-
mniej wyraz uzyskuje inne, obrazowe, ale
pokrewne znaczenie, przenośnia

być świadkiem, dawać świadectwo

wykonywać zgodrue z metodą lub w sposób
uporządkowany, konsekwenrrue i systerna-
ryczrue

ogół norm, zasad wyznaczonych jako właś-
ciwy sposób zachowania, postępowania

9

4

8

1,9

nadbudowa

nawrócony

koncepcja oparta na inne], fundamentalnej
idei, struktura zbudowana na czymś innym

osoba, która z niewierzącej stała SIę wierzącą

niekonsekwencja - nietrzymarue SIę tych samych zasad; chwiej-
ność

niemoralność występne, złe postępowanie

7

orędowanie
przez modlitwę

modlitwa, w której ktoś wstawra się za in-
nym

2



Sial/mik

parrbesiadxomai - mówić w sposób otwarty, odważnie

perspektywa otwarty widok, panorama, widoki na przy-
szłość

pletbo wypełnić

relatywny względny, warunkowy, porównywalny z czymś

reputacja opinia ludzi na temat charakteru lub cech
osoby lub rzeczy

strategia teoria i praktyka przygotowania i prowadze- 8
ma czegokolwiek

strukturalny należący do struktury, odnoszący się do niej 4
lub oddziałujący na nią

subiektywny oparty na przezyciach I poglądach danego 9
człowieka (podmiotu), indywidualny

systematyczny oznaczający się regularnością, dokładnością 2

syntetyczna - oparta na syntezie, szeroka, uogólniająca 2
metoda

teologiczny oparty na nauce o Bogu, Jego naturze i dzia- 8
łanIU

tradycja ustne przekazywanie z pokolenia na poko-
lenie informacji I obyczajów

trylogia cykl trzech utworów literackich o odrębnych 8
tytułach Ci zazwyczaj łącznym tytule ogólnym
i wspólnym temacie)
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4

2

4

9

l

uczenie kierowanie nauką Innych; prowadzenie
w studiowaniu

l



ODPOWIEDZI
NA PYTANIA KONTROLNE
Lekcja 1

1 c) przekonanie, ze wszyscy chrześ-
cijarue są wezwani do usługi-
warna.

2 b) być istotą doskonałą.

3 d) spełniać wszystkie powyzsze
wymogi.

4 Odpowtedzi a), b) I c) są prawid-
łowe.

5 a) odpowiedzralna funkcja przy-
wódcy zobowiązuje go do lep-
szego postępowania od tych,
którzy rue przewodzą.

6 a 1) Cecha kaznodziejstwa
b 2) Cecha nauczania
c 1) Cecha kaznodziejstwa.
d 2) Cecha nauczania

7 tak, jak los owiec zależy całkowi-
cie od pasterza, tak potrzeby du-
chowe ludzi zależą od usługi Sło-
wa I rady, której inspiratorem Jest
Duch.

8 wskazuje na potrzebę troszczenia
się o innych, wykazania SIę szla-
chernośerą. a także zaspokojenia
potrzeb rzeczywistych (Mt 10,8)

9 tylko wtedy moze wredzieć co
mówi Bibha, jak jej nauka rnoze
być stosowana w codziennym ży-
CIU Jest to apostolski nakaz (2Tm
2,15) i urnozlrwia nam odpowie-
dzieć tym, którzy zadają pytania
na temat naszej wiary OP 3,15)

10 siłę duchową l zrozumierue spraw
duchowych, co zapewnia skutecz-
ność służby

Lekcja 2

1a) utrzymania społeczności z Bo-
giern

2 c) codzrennego przyjmewanta po-
karmu

3 b) łagodność, zdrową postawę; bę-
dzie 111Iałprawe myśli I będzie
prawy w swym postępowaniu,
co będzie miało ozywczy wpływ
na mnych

4 b) Syntetycznej.

5 b) Analityczna

6 b) rozwijah SIę w sensie intelektu-
alnym, fizycznym, duchowym
I społecznym

7 cJ zaruedbywarna się w WYSIłkach
powodujących wzrost I rozwój
naszej osobowości

8 c) zarówno a), jak I b)

9 b) zmarnuje Boze powołanie

10 b) chrześcijanie zostali powołani
do tego, by pracować wśród lu-
dzi, którzy tworzą społeczeń-
stwo I dawać Im ŚWIadectwo
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Lekcja 3

1 Prawda 9 Nieprawda

2 Prawda 10 Prawda

3 Nieprawda. 11 Prawda

4 Prawda 12 Nieprawda

5 NIeprawda 13 Prawda

6 Prawda 14 Prawda

7 Nieprawda 15 Prawda

8 Prawda

Lekcja 4

1 b) środek, który był I Jest używany
przez Boga w celu przekonarna
zgubionych

2 c) różne metody przekazywarna
prawdy.

3 c) przykładu Jana ChI zciciela

4 J) działarun niczym herold

5 c) uważane najpierw Jako środek
mający przekonać zgubionych

6 a 5) Wczesna koncepcja kazno-
dziejstwa.

b 4) Słowo greckie euaggelidzo
stanowi defmicję kaznodziej-
stwa

c 1) Późniejsza koncepcja kazno-
dziejstwa

d 2) Przykładem tej metody kazno-
dziejstwa był Jan Chrzciciel

e 3) Paweł całkiem skuteczrue sto-
sował tę metodę do głosze-
ma Ewangeln

Głoszenie i nauczanie

Lekcja 5

1 Prawda

2 Prawda

3 Fałsz

4 Prawda

5 NIeprawda. Róznorodność tematów
służy r ozwojowi duchowemu
w różnych aspektach NIe Jest ona
środkiem pozyskiwarna ludzi.

6 Prawda

7 Prawda

8 Nieprawda

9 Prawda

10 NIeprawda

11 Prawda

12 Nieprawda

13 Prawda.

14 Prawda.

15 Prawda

Lekcja 6

l c) Słuchacze mogą pomyśleć, IZ

"brak celu"

2 d) wyjście naprzeciw ludzkim po-
trzebom

3 a) wyszukanie tego, co Pismo ŚWIę-
te mówi na wybrany przez CIe-
bie temat.

4 b) są środkiem służącym do prze-
kazywarna I odrnesrerua prawdy
do codziennego zycia.

5 a) WIedza pogłębia się, rozwija
poprzez dośwradczerua .



Odpowiedzi na pytania kontrolne

6 d) służy wszystkiemu, co podano
w punktach a), b) I c)

7 c) Jest nauką podaną w skróconej
formie.

8 c) zagwarantowania odzewu du-
chowego

9 e) Równie dobrze móglmieć prob-
lemy przedstawione w punk-
tach a), b) i c)

10 NIeprawda.

11 Prawda

12 Prawda

13 lepra wda

Lekcja 7

1 c) dowiedział się.

2 a) zrozunneh

3 b) znueruh się.
4 a) gdy ktoś uwierzył w Chrystusa,

powimen rówruez stać Się Jego
UCZniem

5 c) wszyscy nowo narodzeru w Chrys-
tusie rozpoczynają swe życie du-
chowe, pko niemowlęta.

6 a Nieprawda
b Prawda.
c Prawda.
d Nieprawda
e Prawda

7 a leprawda.
b Prawda
c Prawda

8 a Nieprawda
b Prawda
c Prawda

230

Lekcja 8

1 Prawda
2 Prawda.
3 Prawda
4 Prawda
5 Prawda
6 Nieprawda
7 Prawda.
8 Nieprawda
9 NIeprawda

10 Prawda
11 NIeprawda
12 Prawda
13 Prawda.
14 Prawda
15 NIeprawda (Objawienie prawdy

jest podstawą)

Lekcja 9

1 c) umozlrwienie naUCZyCIelOWIzas-
pokojerun potrzeb słuchaczy.

2 a) pozyskanie ludzi, spraWienie, by
stah Się głęboko oddanymi słuz-
bre chrześcijańskie]

3 b) pragnie zaspokoić potrzeby in-
dywidualne, jak również.

4 d) mają one za sobą autorytet Sło-
wa Bozego

5 d) wszystko to, co powyżej

6 b) możhwości osiągnięcia celu

7 c) zakończenie.
8 d) wszystko to, co powyżej.
9 b) tak więc, gdy naucza studentów

samodzielnego myślenia, pOWI-
nien widzieć siebie ..



10 a 4) Dyskusja.

b 5) Przedstawrenie prawdy

c 1) Metoda pytań-odpowiedzr.

d 2) Grupy dyskusyjne

e 3) Wykład.

Lekcja 10

1 Nieprawda

2 Prawda

3 Nieprawda

4 Prawda

5 Prawda

6 NIeprawda

7 Nieprawda

8 NIeprawda

9 Prawda

10 Nieprawda.

11 Prawda

12 Prawda

13 Prawda

14 Nieprawda

15 Prawda
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WSKAZÓWKI

Po skończeniu każdej CZęŚCIwypełnij arkusz odpowiedzi Poniżej podane
są wskazówki, jak odpowiadać na pytarua Pyrania mogą być dwojakiego
typu PRAWDA-NIEPRAWDA i MOŻLIWOŚĆ WYBORU

PRZYKłAD PYTANIA ITPU PRAWDA-NIEPRAWDA

Poniższe stwierdzenie moze bvć albo prau.dztue, albo niepraudzuoe jeśh
jest

PRAWDZIWE - zamaluj kratkę A.

NIEPRAWDZIWE - zamaluj kratkę B.

1 Biblia Jest przesłaniem Bożym dla nas

Powyższe stwierdzenie. BIblia jest przesłaniem Bożym dla nas, jest
PRAWDZIWE, dlatego zamaluj kratkę A w następujący sposób

PRZYKłAD PYTANIA ITPU MOŻUWOŚĆ WYBORU

Znajdź właściwą odpounedz na pytanie Zamaluj odpounedniq lerattee.

2 Narodzić się na nowo oznacza

A) być młodym.
B) przyjąć Jezusa jako Zbawiciela.
C) zalozyć nowy zbór
D)znaleźć inny zbór.

Odpowiedź właściwa znajduje się w punkcie (b) przvjqc jezusa jako
Zbawiciela dlatego zamaluj kratkę B w następujący sposób:
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PYTANIA DO CZĘŚCI 1

Zaznacz odpowiedzi na wszystkie pyta ma na arkuszu odpowiedzi do części 1.
Proszę uajpierui zapoznać ste z przvleładami przedstawionymi we ustepie,
Jak zaznaczać odpowiedzi.

DZIAł. 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 1

Jeśli na poniższe pyta ma odpounesz TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu od-
powiedz! jeśli odpounedz brzmi NIE, zamaluj kratkę B

1 Czy uważnie przeczytałeś wszystkie lekcje w CZęŚClP
2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytania, na które ile odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa, których znaczenia nie znałeś?

DZIAŁ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-NIEPRAWDA

PRA WDA - zamaluj kratkę W
NIEPRAWDA - zamaluj kratkę IJ[]

6 Usługujący Słowem powiruen posiadać moc I zrozumierue duchowe.
7 Służba przywódcy ma sWÓJpoczątek I kończy się wraz z zakończeniem

zaangażowania w głoszenie Słowa.

8 ROZWIjaOlezręczności wymowy i poszerzanie wiedzy nie jest pierwszo-
planową sprawą osobistej pobozności usługującego.

9 Celem ogólnego zapoznawania Się z tekstem Jest poznanie obrazu za-
wartości tego tekstu.

10 Kontekst w Piśmie Świętym pozwala na właściwe zrozumienie znaczenia
wersetu

11 Słowa BÓG JEST SKAŁĄ są przykładem Języka literalnego.
12 Osnowa i mówca to dwa elementy, które pozwalają na prawidłową

interpretację tekstu Pisma ŚWiętego.
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DZIAL 3 - PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU

~vbierz praundłouq odpounedz na podane pytania Zamaluj odpounedniq
leratlee.

13 Istotnym aspektem pracy duszpasterza jest w myśl Nowego Testamentu
a) służba.
b) wykonywanie swoich obowiązków
c) posiadarue urruejętności zarządzarun
d) stałe kształcerne się.

14 Koncepcja Pawia ukazuje, ze uważał on służbę jako.
a) efekt świętej wiary I przywilej
b) należną pracę dla chrześcijanina.
c) błogosławieństwo, którego ruegodru są ludzie
d) przejaw mocy.

15 Usługujący według Nowego Testamentu powinien być
a) przykładem bezgrzesznej doskonale} osoby
b) trzeźwy, opanowany, uczciwy i zyć w zgodzie ze swoją rodziną.
c) przewodnikiem swojej społeczności z racji swej silnej wolt.
d) wykształcony, biegły w piśrrue I w mowie

16 Usługujący według Nowego Testamentu moze być najlepiej przyrównany do
a) mistrza - rzemieślnika sprawującego nadzór nad produkcją towarów.
b) doświadczonego rybaka, który wie gdzie i kiedy moze łowić ryby
c) pasterza, który zaspokaja potrzeby swego stada
d) artysty, który zręczrue tworzy dzieła sztuki

17 Które z ponizszych stwierdzeń NIE jest prawdziwe?
a) Intencją modlitw indywidualnych jest pogłębranie swoich osobistych więzi

z Jezusem Chrystusem
b) Nie można prowadzić Innych do czegoś, czego SIę samemu me dOŚWIad-

czyło
c) Celem osobistej poboźności jest poszerzanie wiedzy potrzebnej w służbre

Pariskiej
d) Pobozność oparta na Słowie buduje wiarę I duchowe zrozumierue, pro-

wadzi do duchowej dojrzałości

18 jaką metodą posługujemy SIę, gdy czytamy całą Bibhę celem wyrobierna
sobie ogólnego obrazu?
a) Synoptyczną?
b) Analityczną?

c) Krytyczną?
d) Syntetyczną?
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19 Która z poniższych metod polega na uważnym studiowaniu szczegółów,
które poznajemy przez rozłozenie całości tekstu na składniki celem "dotarcia"
do ich znaczenia?
a) Syntetyczna? c) Kontekstowa?
b) Analityczna? d) Syntaktyczna?

20 Słowo wzywa nas do tego, abyśmy stale wzrastali w łasce i poznaniu
naszego Pana, ponieważ
a) naturalną skłonnością jest zatrzymywanie Się w rozwoju
b) świat, w którym żyjemy oczekuje od nas rozwoju.
c) jeśli będziemy rozwijalt się, mozemy dostąpić zbawienia.
ci) ludzką tendencją jest osiągamę rzeczy nieduchowych.

21 'Jak rzekło Pismo Strumienie wody zyuej popłvuq z jego wnętrza. A po-
unedztał lo o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący u-Niego . "c] 7,38-39).
Werset 39 jest przykładem
a) języka przenośnego (figuratywnego)
b) języka literalnego.
c) WYJaśnienia poprzez kontekst
d) pytań prowokujących do myślenia.

22 Pytarua, które prowokują do myślenia I pomagają ludziom zrozumieć
Prsmo ŚWięte najlepiej stosować przy rozwazaruu.
a) partykularnych uprzedzeń i obyczajów w starozymości
b) politycznych i społecznych uwarunkowań panujących w czasach biblij-

nych.
c) osnowy Pisma ŚWiętego I tego, kto i w jakich okolicznościach wypowiada

dane słowa.
ci) historycznego znaczenia wydarzeń

23 Używarue obrazów wziętych z codziennego zycia celem przedstawienia
duchowej prawdy, to
a) język przenośny c) język literalny
b) porozurruewarne Się za pomocą kontekstu d) ilustracja graficzna

24 Które z ponizszych zdań nie Jest przykładem języka przenośnego?
a) "ja jestem bramą ol/llec"c] 10,7)
b) "~Vryli'a mnie od przemożnego nieprzyjaciela" (Ps 18,18)
c) "Otóż Winnicą Parta Zastępów Jest dom Izraela" (Iz 5,7)
d) "Lub któż jest Skałą prócz Boga naszego" (Ps 18,31).

KOŃCOWE W}1WACANL4 Postepuj zgodnie z zaleceniami na arkuszu odpounedzi
I u'Yśhjgo do Instytutu lCl Potem przejdź do pracy nad CZęŚCIą2
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PYTANIA DO CZĘŚCI 2

Zaznacz odpowiedzi na wszystkie pytauta na arkuszu odpounedzt do działu
2. Zapoznaj się z przykładami we u-stepie, pokazującymi, Jak zaznaczać
odpounedzi

DZIAŁ 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 2

Jeśli na poniższe pytania odpowiesz TAK, zamaluj eratke t1 na arkuszu
odpounedzi. feslt odpowiedź brzmi NIE, zamaluj kratkę B

1 Czy uwaznie przeczytałeś wszystkie lekcje w CZęŚCI2?

2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś matenał obejmujący pytania, na które źle odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa, których znaczenia rue znałeś?

DZIAŁ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA - NIEPRAWDA

Określ, czy stunerdzenie jest praundłoue Zamaluj odpounedniq kratkę.

PRAWDA - zamaluj leratlee Ci]
NIEPRAWDA - zamaluj kratkę [][]

6 Ogólnie można stwierdzić, ze kaznodziejstwo dotyczy głoszenia Słowa
celem doprowadzenia ludzi do duchowej dojrzałości

7 Stwierdzenie, ze kaznodziejstwo Jest biblijnym środkiem przekazywa-
nia Ewangelii mozemy najlepiej uzasadnić powołując SIę na tradycję
Kościoła.

8 Nauka o zbawieniu ma podstawowe znaczenie, poniewaz bez pozy-
tywnego odzewu na mą przekazywanie innych nauk me Imałoby sensu

9 Kaznodziejstwo obejmuje wiele tematów, poniewaz ludzie mają wiele
potrzeb.

10 Nauki o przyszłości rozbudzają nadzieję i msprrują do bogobojnego zycia.

11 Ustalenie celu, jaki ma spełmć nauka jest oznaką zwykłej ludzkiej ufności
we własne siły.

12 Zbieranie materiałów do kazań jest stratą czasu.
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DZIAŁ 3 - PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU

~vbterz prawidłową odpounedz na podane pytania. Zamaluj odpowiedmą
leratlee.
13 Według biblijnej koncepcji kaznodziejstwo Jest
a) wyłącznie głoszeniem kazań.
b) oficjalną usługą, głoszeniem Słowa z ambony bez mozhwości kontak-

towania SIę ze słuchaczarni.
c) proklamacją, świadectwem, dialogiem, prezentowaniem doświadczenia.
d) wykładem lekcyjnym przy współudziale słuchaczy.

14 Stwierdzerue, że kaznodziejstwo jest biblijnym środkiem słuzącym do
szerzenia Ewangelii można najlepiej uzasadnić powołując się na:
a) stanowisko apostolskiej rady wobec kaznodziejstwa.
b) ustaloną przez wczesny Kościół tradycję w tym względzie
c) przykład Jana Chrzciciela, Jezusa i wczesny Kościół

15 Na podstawie greckich słów kerysso l euaggelidzo dowiadujemy SIę, że
kaznodziejstwo wymagało od usługującego
a) prowadzerun formalnych dysput na temat zasadności wymogów chrześ-

cijariskich
b) przyjęcia na siebie roli apologety mającego brornć nauki przez wrogami

Ewangelu
c) dawanie ŚWIadectwa przed władzami, które sprzeciwiły SIę Ewangelii.
d) działania, pko herold i ambasador Chrystusa
16 Kaznodziejstwo było początkowo uważane za środek służący do
a) ewangehzacu, a później do umacniania wiary
b) rozwuarua I urnacruarua wiary pod warunkiem, ze stosowali go Aposto-

łowie
c) zupobregama zerwaniu Chrześcijaństwa z Judaizmem.
d) przekonywania wszystkich ruezbawionych do prawdy Ewangelii.
17 Podstawowym tematem kaznodziejstwa Nowego Testamentu było zba-
wienie, porueważ
a) świat był rue tylko gotów na przyjęcie tej nauki, ale I pragnął jej.
b) bez tej nauki wszelkie Inne nauki biblijne nie miałyby sensu.
c) ten temat był juz szeroko rozpowszechniony przez filozofów
18 Nauka o pojednaniu dotyczy przede wszystkim
a) zapłaty okupu przynoszącego odkuprenie
b) problemu zerwania WIęZI rodzinnych
c) zniesierua rózruc oddzielających Boga od ludzi.
d) usatysfakcjonowanie Boga ze względu na należną karę za grzech.
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19 Powodem róznorodności tematów w naszym kaznodziejstwie Jest to, że
a) chcemy stale przedstawiać naszym słuchaczom coś nowego
b) do naszego rozwoju potrzebujemy różnorodnego pokarmu duchowego.
c) w czasach naj nowszych rzeczą popularną stało się urozmaicanie kazań.
20 Nauki dotyczące przyszłości wpływają w róznorodny sposób na nasze
życie chrześcijańskie, z wyjątkiem Jednego. Które stwierdzenie NIE jest
prawdziwe?
a) Nauki prorockie skłaniają nas do biernego oczekiwania na przyjście Chrystusa.
b) Nauki o przyszłości pobudzają do bogobojnego zycia.
c) Tego rodzaju nauki zachęcają do wiernej służby Panu
d) Biblijna wiedza o przyszłości wzbudza nadzieję.
21 Ustanowienie celu kazania Jest ważne, ponieważ pomaga nam
a) odpowiedzieć na pragnienia ludzi.
b) rozwijać nasze głoszenie w kierunkach podobnych do innych wybitnych

kaznodziei.
c) skoncentrować się na tego rodzaju kaznodziejstwie, które nas interesuje.
d) usługiwać, aby zaspokoić potrzeby ludzkie.
22 Jednym z głównych celów zbierania matenałoui Jest
a) rozwmięcie nawyku zapoznania Się jak najwięcej z materiałami mającymi

związek z danym tematem
b) stworzenie profesjonalnego systemu przechowywania Ikorzystania z ma-

teriałów pomocniczych.
c) znalezienie tego, co mówi Słowo na wybrany przez nas temat.
23 Przygotowanie homilii w należytym porządku słuzy wszystkim poruzszyrn
celom, z wyjątkiem jednego. Którego?
a) Tekst tworzy biblijną podstawę decydującą o charakterze homilii.
b) "Mechanizm" organizowania i przygotowarua materiałów gwarantuje po-

wodzenie.
c) Wstęp wzbudza zainteresowanie, a prawda podstawowa pomaga ludziom

skupić się na istocie kazania
d) ROZWInięCIe zawiera przykłady, objaśnienia i streszczenie fragmentu

z Pisma Świętego i przygotowuje ludzi do podjęcia decyzji.
24 Mozemy poprzez nasze nauki przekazywać ludziom informacje, ale proces
będzie w pełni efektywny, gdy
a) nauka zostanie przekazana i zrozumiana właściwre przez słuchaczy.
b) przejdziemy przez wszystkie formalne etapy przekazu.
c) nasi słuchacze usłyszą naukę.
d) nasi słuchacze będą mieli przychylny stosunek do mej.

KOŃCOWE WYMAGANIA Dale} postępuj zgodnie z zaleceniami na arkuszu
odpounedzi i urvsli;go do Instytutu /0. Potem przejdź do pracy nad częścią 3.



CS25 - Sprawozdanie Studenta - strona 9

PYTANIA DO CZĘŚCI 3

Zaznacz odpounedzi na uiszvstletc pytania na arkuszu odpouiedzt do działu
3 Zapoznaj sie z przykładam! li/e ustepte pokazujqcvmi, jak zaznaczać
odpounedzi.

DZIAŁ 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 3

[esh na pomzsze pytania odpounesz TAK, zamaluj leratleeA na arkuszu
odpou nedzi jeślt odpounedz brzmi NIE, zamaluj leratlee B

1 Czy uważrue przeczytałeś wszystkie lekcje w CZęŚCI3?

2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedzialeś na pytarun kontrolne'

4 Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytarua, na które ile odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa, których znaczenia me znałeś'

DZIAŁ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-NIEPRAWDA

Określ, czy stunerdzente jest praudziue Zamaluj odpounednia leratlee

PRAWDA - zamaluj leratlee [2!]
NIEPRAWDA - zamaluj kratkę [][]

6 Jedynym zadaruern nauczyciela Jest przekazywanie wiedzy

7 Zrozumienie faktów Jest pierwszym istotnym krokiem w procesIe uczenia

8 Doktryna chrześcijańska koncentruje się na przekazywaruu tradycji
KOŚCIoła.

9 Cele Iekcji ustalane są głównie po to, by studenci dowiedzieh się, jaka
będzie treść przyszłej lekcji

10 Nauczanie w kościele jest odpowiedzią na biblijny nakaz.

11 Nakaz nauczania wyrasta z potrzeby pielęgnowarua, rozwijania I wzmac-
ruarua życia duchowego WIernych

12 Równowaga w usługiwaruu dotyczy zagadnienia, czy nalezy położyć
nacisk na głoszenie czy nauczanie Słowa
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DZIAł. 3 - PYTANIA TYPU MOŻliWOŚĆ WYBORU

Wybierz praw/d/ową odpousedz na podal/e pytanut Zamaluj odpouneduiq
lerattee.

13 BIblijna koncepcja nauczarun oparta Jest na idei, że
a) kazda generacja musi być uczona przez nauczycreli
b) gdy człowiek staje się wierzący, musi również zostać uczniem
c) kazanie Jest wstępnym krokiem do nawrócenia, nauczanie zaś pozwala

rozwijać się.
d) kazdy wierzący musi być włączony w system nauczarua.

14 Rodzaj nauczania, które powoduje zmiany w postawie I zachowarun
można określić, jako:
a) nauczanie mające na celu przerruanę człowieka
b) nauczarue mające na celu zapewnienie rozrywki.
c) nauczanie mające na celu przekazanie nowej wiedzy
d) nauczanie mające na celu wyjaśruerue faktów

15 Aspekt nauczania, które koncentruje SIę głównie na wyjaśnieniu I rnter-
pretacji nazywa Się nauczaniem tworzącym
a) zgodę. c) zrozumie/He
b) poznanie. d) zmiaue.

16 Z której potrzeby NIE wyrasta biblnny nakaz nauczania?
a) Ten, kto przewodzi powinien szukać pokarmu dla życia duchowego ludzi
b) Nauczanie zapewrua ochronę chrześcijanom
c) Nauczanie powrnno powodować dyskryminację, natomiast głoszerue być

apelem do uczuć.
d) Poprzez dawanie przykładu innym przywódca zapewnia sobie duchowe

przewodnictwo

17 Karmienie stada zakłada, że nauczyciel będzie
a) przekazywał proste prawdy niemowlętom w Chrystusie.
b) zapewniał bardziej dojrzałym owcom głębszą prawdę doktrynalną
c) zapewniał ochronę duchową w ramach swojej działalności.
d) czynił wszystko, co powyżej

18 Nauczanie biblijnych doktryn ma na celu
a) uczenie o różmeacli doktrynalnych poszczególnych kościołów.
b) przygotowanie ludzi do pełnego zycia w Chrystusie
c) ugruntowanie wiernych w poznaniu podstawowych prawd.
d) skierowanie uwagi na podstawowe sprawy związane z zyciem naturalnym.
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19 Jest rzeczą niezwykle Istotną, aby cele nauczania były oparte na Bibln,
poruewaz
a) są one wyrazem oczekrwań Boga odnośrue naszego zycia i słuzby.
b) dają studentom motywację do lepszej pr:lcy
c) ta struktura zapewnia powodzenie naszemu nauczaniu.

20 Surnienny nauczyciel uważa, iz
a) najwazruejszą sprawą Jest osrągruęcie cełów jego Instytucji
b) jego celem Jest spełruerue standardowych wymogów zawodu nauczyciela
c) należy zaspokoić jedyrue potrzeby indywidualne
d) ważne są potrzeby zarówno Jednostek, FIk I ogółu

21 W:lrtość planu lekcji zależy od naszych urmejętności wykorzystarua go
a) przed nadmiernym odbieganiem od tematu przez nauczyciela
b) pko swego rodzaju środka wskazującego, ze mamy zarruar przedstawić

to, co Jest najwazruejsze
c) pko planu lub strategu realizacji celu lekcp.
d) pko sztywnej struktury determinującej nasze nauczanie

22 Prawda, która przynosi duchową zmianę w człowieku
a) Jest przede wszystkim Intelektualna w swej istocie
b) oddziałuje na całą osobowość człowieka mtelekt, uczucia I wolę
c) jest przede wszystkim sprawą emocjonalną
d) Jest sprawą duchową i niczym więce].

23 Tajemnica sukcesu kaznodziejstwa i nauczania tkwt w
a) całkowitym poświęceruu swojego życia dla Boga
b) rozwijaniu wrodzonych zdolności i umiejętności
c) meustannym kształceniu siebie celem podwyzszerua poziomu usługi.
ci) pilnym śledzeniu tego, co inni dokonują w tej działalności i naśladowaniu

ich

24 Poruszając temat roumou.agi w usłudze, mamy na myśli
a) równowagę między gloszeruem a nauczaniem Słowa.
b) nasz obowiązek równoważnego zapewniania pokarmu duchowego, tak

mleka, jak I mtesa.
c) równowagę między euangelizacjq a kształceniem UCZIllÓW.

d) potrzebę tego wszystkiego, co pOWYZCJ.

KOŃCOWE WSKAZÓWKI Dalszv sposób postępowania określony Jest
li'arkuszu odpounedzi. Prześlij go na adres ICI. Niniejszv kurs jest zakonczonv
Poproś instytut ICI o przesłanie podręcznika do następnego kursu
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Cykl -Słuzba Cłu ześcuansk,i-

GŁOSZENIE I NAUCZANIE
ARKUSZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI 1

Instytut Korespondencyjny "Uniwersytet ICI"

Tematkursu ...
(PIOSZę o pisanie drukowanyrur lueranu)

Gratulujemy ukonczetua Ielecji u. CZęŚCI l!Prosimy o li pisanie danvcb.

Irruę i nazwisko. . .

Numer studenta ICI .
(POZOS!dW puste nuejsce, JeślI me znasz swoJego numeru)

Adres
ulica tmiejscouosc) nr domu i lolealu

kod poczta 11 -ojeuodztn 'O

Wiek Zawód

Stan cywilny

Ilość lat nauki

Dzieci ..

Przynależność do kosocła ..

Funkqa w kościele .. . .

Czy uczysz się sam? .. W grupie? .

Jakie inne kursy lCI ukończyłeś/aś? .X
I
I

1



Odpowiedzi do Części 1:

Zamaluj odpounedntq kratkę przy numerach pvtan. Zwracaj uwagę na to,
CZvnurner odpounedzi na arkuszu zgadza SIę z numerem pytania

1ITJw@[Q]
2ITJ[I]@ [Q]
3ITJ[I]@ [Q]
4 [TI [I]@[Q]
5[TI [[JW [I]
6 [TI [[JW [I]
7 [TI [[JW [I]
8 [TI [[JW [I]

9[TI []] @ [Q]
10[TI []]@[I]
11[TI[[]@[Q]
12[TI []] [I][Q]
13[TI []] [I][I]
14[TI []] [I][Q]
15[TI []] [I][Q]
16[TI []] [I][I]

Pyrania do Instytutu leI dotyczące lekcji

170rn@~
18 ~ []] [I] [Q]
19 ~ [[][I] [Q]
20 ~ []] [I] [Q]
21 ~ []][I] [Q]
22 ~ []] [I] [Q]
23 ~ []] [I] [Q]
24 ~ []] [I] [Q]

Spraud z Jeszcze raz arkusz odpouned.zt Czv za z uaczvłes us zvstlete
odpounedzt? Wvślij arkusz do biura ICI.Adres znajdziesz na ostatniej stronie
zeszvtu

Data ...

NIe icvpełruać - tvlko dla ICI

Wynik .

CYKL »SLUŻBA CHRZEŚCUAŃSKA«

2



Cykl ..Służba Chrześcijańska-

GŁOSZENIE I NAUCZANIE
ARKUSZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI 2

Instytut Korespondencyjny "Uniwersytet lei"

Tematkursu .
(Proszę o pIsanie drukowanyuu hteranu)

Gratulujemy uleottczeuta lekcji II' CZfŚCl 21Prosimy o u-pisanie danych.

Imię l nazwisko ....

Numer studenta lCI
(Pozostaw puste miejsce, jeśli me znasz swojego numeru)

Adres
ulica (1/IIejSCOlI'OŚĆ) /Ir domu I lokalu

kod poczta uojeuodztuo

3



Odpowiedzi do Części 2:

Zamaluj odpounedniq kratkę przy numerach pvtaii Zwracaj uwagę na to,
czy tiumer odpowiedzi na arkuszu zgadza SIę z tiumerem pytania.

1ITJlIJUJ[Q]
2 ITJ []]@ [Q]
3 ITJ[]]@[]D
4 ITJw@[]D
5 ITJ[]]@[]D
6 ITJ[]]@[]D
7 ITJ []]ITJ []D
8 W[]]@[]D

9ITJ~UJ[E]
10[TI ~ITJ[Q]
l1[TI~ITJ[Q]
12[TI ~ITJ[Q]
13[TI ~ITJ[Q]
14W ITJUJ[Q]
15[TI ITJ ITJ [Q]
16W ITJUJ[Q]

Pytania do Instytutu leI dotyczące lekcji

17 ITJ ~ ITJ CQ]
18ITJ ~ITJ [Q]
19[TI ~ITJ [Q]
20ITJ ~ ITJ [Q]
21ITJ ~UJ [Q]
22 GJ ~ UJ [Q]
23GJ ~ UJ [Q]
24GJ ITJ ITJ [Q]

Sprau-dz jeszcze raz arkusz odpouiied zi, Czy zaznaczyłeś uiszvstleie
odpounedzi? Wyśltj arkusz do biura ICI Adres znajdziesz na ostatniej strome
zeszvtu.

Nie urvpełntać - tvlleo dla ICI

............. Wynik .

CYKL .,SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA«

4



Cykl -Słuzba Chrześcunriska-

GŁOSZENIE I NAUCZANIE
ARKUSZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI 3

Instytut Korespondencyjny "Uniwersytet ICI"

Tematkursu .... . ..
(PIOSZę o pisanie dr ukowanynu lue: anu)

Gratulujemy uleottczetna letecjt ui CZęŚClY Prosimy o topisame dm tvcb.

Irruę l nazwisko ..

Numer studenta ICl
(Pozosraw puste nuejsce, leśll nie znasz SWOjego numeru)

Adres ...
ulica (1//l('JSCOIl'Ość) nr domu i lokalu

kod poczta 11'OJelI oaztu-o

PROŚBA O INFORMACJĘ

Biuro ICI z radością wyśle CI informacje dotyczące innych dostępnych kursów
lCI i ich cen Jeśli potrzebujesz lakich informacji, napisz prośbę ponizej.

\I
d"o

5



Odpowiedzi do Części 3:

Zamaluj odpowiednią kratkę przv numerach pvtati. Zwracaj uwagę na to,
czy numer odpowiedzi na arkuszu zgadza się z numerem pytania.

1 ITJ W IT][EJ
2 ITJ mIT] [EJ
3 ITJ mIT] [EJ
4 ITJ lTIIT] [EJ
5 ITJW IT][EJ
6 ITJ lTIIT] [Q]
7 ITJ lTIIT] [EJ
8 ITJ lTIIT] [EJ

9 ITJ []] ITJ [EJ
10 ITJ [[] ITJ [EJ
llITJ[[]ITJ[EJ
12 ITJ [[] ITJ [EJ
13 ITJ ITJ ITJ [EJ
14 ITJ ITJ ITJ [Q]
15 ITJ ITJ ITJ [EJ
16 ITJ ITJ ITJ [EJ

Pyrania do Instytutu ICI dotyczące lekcji.

GRA11JlACjE!

17ITJ [[] ITJ CQ]
18 [Z] []:::l ITJ CQ]
19 [Z] []:::l ITJ CQ]
20 [Z] ITJ ITJ CQ]
21 [Z] []] ITJ CQ]
22~ []] ITJ [Q]
23 [Z] []] ITJ [Q]
24 ~ []] ITJ [Q]

Ukończyłeś kurs "Głoszenie i nauczanie". CIeszymy się, że byłeś naszym
studentem i mamy nadzieję, ze nadal będziesz SIę uczył z ICI WyślIj arkusz
odpowiedzi do Instytutu ICI WYnIk otrzymasz na karcie ocen razem ze
świadectwem ukończenia kursu.
Prosimy o wpisarue swojego imienia l nazwiska.

Nie wypełniać - tylko d/a leI

Data . . . Wynik... .. .

CYKL »SŁUŻBA CHRZEŚCUAŃSKA«
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CYKL »SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA«

Ten symbol jest przewodnikiem po cyklu studiów.
Cykl Służba Chrześcijańska posiada 18 kursów
i podzielony jest na trzy części, z których każda
zawiera sześć kursów.

Głoszenie i nauczanie jest Kursem 5 Części II.

Ten kurs pomoże ci:
• wyjaśnić potrzebę dobrze przygotowanego pro-

gramu zwiastowania i nauczania Słowa Bożego.

• poznać biblijne cechy dobrego i skutecznego
kaznodziei i nauczyciela Słowa Bożego.

• zrozumieć i zastosować różne sposoby studio-
wania Pisma Świętego oraz przygotowywania
kazań i lekcji biblijnych.

Inne tytuły kursów ICIz Cyklu Służba Chrześcijańska, któ-
re wkrótce się ukażą:

Namioty, Świątynie i Pałace

Pisząc na poniższy adres uzyskasz informacje o innych kur-
sach ICI:

Instytut Korespondencyjny
" Llnituersutet l Ci"

Skr. poczt. 6
43-400 CIESZYN

ISBN 83-906650-4-2
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