Życie

.Jego
. rozW'o)--.

I

Jan i Mana byli oczarowani swoim małym synkiem. Jego narodziny były dla
nich bardzo szczęśliwym wydarzeniem Trudno było opisać radość z nowego
zycia, którą oboje obserwowali. Bylt rówrueż świadonu obowiązków, które ich
czekały Życie dziecka zależało od ruch: od opieki, którą je otaczali, i od tego,
jak zaspokajali jego potrzeby.
Jak szybko rósł' Maria prawie widziała, jak rośnie. Z kazdym dniem zyskiwał na wadze, stawał się większy, rozwijał się w zdrowym otoczeniu, dzięki
troskliwej opiece i miłości
Mozna było oczekiwać, ze w miarę mijania miesięcy i lat, nadal będzie
normalnie rósł i rozwijał się. Spoglądając na Jana Oletrudno było wyobrazić
sobie, jak chłopiec będzie wyglądał za kilka lat. Dziecko było ruchliwe i rosło!
Podobnie oczekujemy, że duchowe życie będzie rozwijało Się aż do
osiągnięcia dojrzałości, W tej lekcji przekonasz się, że aby dojść do dojrzałości
duchowej trzeba się karmić i rozwijać. Dowiesz się również, co jest potrzebne
do zapewnienia duchowego rozwoju.

Plan lekcji
Wzór dla duchowego
Wychowanie

roZWOJU

i duchowy

Elementy duchowego

rozwój

roZWOJU

Cele lekcji
Po ukończeniu

tej lekcji powinieneś

umieć:

• Wybrać stwierdzerua, które wyjaśruają naturę i potrzebę duchowego

rozwoju.

• Wyjaśnić znaczerue ciuchowego rozwoju i pobudzania
• Rozpoznać cechy charakterystyczne różnych poziomów duchowego rozwoju.
• Zidentyfikować elementy duchowego
na duchowy postęp

rozwoju oraz wpływ tych elementów

Rozuić] cbrzescijanina
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Czynności lekcyjne
1

Uwazrue przeczytaj wprowadzenie do lekcji z podręcznika. Znajdziesz tam
przykłady róznych rodzajów pytań i dowiesz się, jak należy na nie odpowiadać.

2

Przeczytaj uważnie wstęp do tej lekcu oraz plan, a także cele wymienione
na początku lekcji Dowiesz się dzięki temu, co powinieneś umleć po
przerobieniu tej lekcji. W oparciu o cele lekcji ułożono pytarua do lekcu
oraz pytania kontrolne.

3. Na początku lekcji wymienione są słowa kluczowe. Ich wyjaśnienia znajdziesz
w słowniczku na końcu podręcznika. Sprawdź znaczenie słów, których nie
znasz.
4. Przeczytaj lekcję i wykonaj ćwiczenia. Przeczytaj zalecone fragmenty Biblii.
Jest to konieczne do pełnego zrozumienia materiału W pozostawione miejsca wpisz odpowiedzi na pytania. Dłuższe odpowiedzi wpisz do notatnika.
Zyskasz najwięcej z tego kursu, jeśli sam bedziesz pisać odpowiedzi na
pytania, zanim zajrzysz do podanych na końcu lekcji odpowiedzi. Potern
sprawdź swoje odpowiedzi z podanymi w podręczniku
5

Wykonaj pytania kontrolne na końcu lekcji Sprawdź swoje odpowiedzi
z podanymi na końcu podręcznika.

Słowa kluczowe
cecha

paradoksalny

upomnienie

charakterystyczny

postura

utajony

degeneracja

potencjalny

witalność

dobitrue

prolongowany

wrodzony

dyskryminować

propozycja

zbiorowy

kopia

przejście

zgodny

niepomyśłny

przeżyć

zrruzerowany

odsłonięcie

sporny

OSIerocić

trwałość

odzywczy

ujarzmić
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Treść lekcji
WZÓR DlA

DUCHOWEGO ROZWOJU

Cel l. Zapoznanie sir ze stunerdzeuiami, które zawierają biblijny wzorzec
duchowego życIa oraz tvmi, które opisują, u-jaki sposób chrześcijanin
może osiagnać życie zgodne z Bożym planem.
Kiedy usłyszałeś i uwierzyłeś w chrześcijańską dobrą nowinę, rozpocząłeś
ekscytujące, nowe zycie Nazywa się ono noue narodziny
lub duchowe
narodziny
Nowe życre w Chrystusie, zaczyna się od duchowych narodzin.
W przeciwieństwie do zycia biologicznego, które jest ograniczone w czasie,
życie duchowe jest wieczne. Życie duchowe, podobnie jak życie biologiczne
rośnie, rozwija Się i dojrzewa.
Jezus mówił o możliwościach tkwiących w każdej osobie: 'Ja przyszedłem,
by mtałv źvcie i obfitowały" (J 10,10) Przyniosleś Mu życie przepełnione
grzechem, który oddzielał Clę od Niego. On ciał ci nowe, Swoje życie i chce,
abyś w pełni cieszyl się nowym życiem
Kiedy mówimy o pełnouiartosciourvm życiu, mamy na myśli jakość zycia,
którą mozemy w pełni doświadczyć. Fizyczne zycie otrzymujemy na określony czas. Jednakze bez odpowiedniego
rozwoju nie można być naprawdę
w pełni aktywnym, produktywnym ani naprawdę cieszyć się zyciem. Jest ono
bardzo ograniczone. I przecrwrue, kiedy człowiek je dobrze, żyje w zdrowym,
bezpiecznym otoczeniu i Jest czynny, rozwija się, ma duży zapas energii. Czuje
się wspaniale. Jest energiczny, aktywny i zdolny do zaangazowania
się
i wykonania zadań Rośnie, rozwija się i dojrzewa zgodnie z normalnymi
oczekiwaniami
W takim stanie wypełnia cel, do którego został wyznaczony
Zyje pełnia zycia.
Kiedy narodziłeś Się duchowo, zaczął w tobie zyć duch Jezusa Chrystusa.
Narodziny te stworzyły mozhwość duchowego rozwoju - rozwoju na podobieństwo Jezusa Chrystusa (Kol I ,27) Teraz, kiedy mieszka w tobie duch
Chrystusa, sprawuje On kontrolę nad twoim zycrem jako Pan twojego zycia.
Ożywia cię, kiedy poddajesz się Jego panowaniu w twoim życiu (Rz 8,9-11).
Pomyśl przez chwilę o nowo narodzonym dziecku. Kto moze powiedzieć,
jaka czeka je przyszłość? Jest ono skarbnicą możliwości i zdolności, które trzeba rozwinąć Mając zapewnioną właściwą opiekę i warunki, zdrowe otoczenie,
odpowiednie wychowanie, dziecko stanie się dojrzałym człowiekiem. Dziecko ma w sobie wszystko, czym się stanie w przyszłości, ale ma to w formie
ukrytej, którą trzeba rozwinąć.

Rozwój ch rzesctjauina
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Rozwój nowo narodzonego
dziecka możemy porównać do rozwoju
duchowego życia aż do osiągnięcia dojrzałości. Nasz Pan chce, abyśmy wszyscy zyli pełnią źycia. W jaki sposób żyć pełnią zycia duchowego? Kiedy narodzimy się duchowo na nowo, rozpoczynamy nowe życie. Zaczynamy żyć jako
duchowe dziecko, dziecko w Chrystusie. Aby zyć pelruą duchowego życia,
musimy rozwinąć się duchowo.
Ażeby rozwijać się duchowo w prawidłowy sposób powinniśmy w swoim
życiu poddać się pod panowanie Ducha Świętego. W miarę wzrastania stajemy się świadomi nie tylko swoich wspaniałych przywilejów, ale również
obowiązków. Przez poznawanie Słowa BOZE'gozwiększa się też zrozumienie
duchowego życia Boski cel w stosunku do życia staje się dla dziecka Bozego
jaśniejszy, kiedy żyje według Ducha (Ga 5,25), Zarodek duchowego życia,
podobnie jak jego fizyczny odpowiednik, musi być odzywiany, pielęgnowany, aby mógł rozwinąć się, dojrzeć i stać się produktywnym.

1

Zakreśl literę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.

a

Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że życie duchowe kazdego człowieka od razu jest w pełnej dojrzałości, tak iż nie można go juz więcej udos-

konahć.
b

Jezus powiedział, że nie istnieją poziomy duchowego życia. Dlatego tez,
kiedy ktoś roc zi się na nowo, natychmiast I automatycznie zyje w doskonałości

c

Z Pisma Świętego dowiadujemy SIę, że nasz Pan dał nam możliwości pełnego i bogatego zycia duchowego,
ale ten potencjał musi SIę rozwijać
i dojrzewać.

d

Kiedy ktoś zaprasza Ducha Jezusa, zeby przyjął panowanie nad jego życiem,
może wtedy rozwinąć SIę duchowo.

e

Narodzony na nowo chrześcijanm rozwija się i dojrzewa, kiedy jest duchowo odzywrany I pielęgnowany w otoczeniu, które sprzyja duchowemu wzrostowi i kiedy reaguje pozytywnie na wymagania Ducha.

Życie

1 jego
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Potrzeba duchowego
Cel 2. Prawidłowo

rozwoju

urvjasnu: potrzeby

duchowego

rozwoju.

Czy potrafisz wyobrazić sobie dziecko, które nie rośnie lub które ma kilka
lat, ale nie wyszło jeszcze ze stadium niemowlęcia? Natychmiast zorientujesz
się, ze jest coś z rum nie w porządku. Życie nieodłącznie wiąże się ze wzrostem
i rozwojem. ZY''Ia i normalna istota będzie rosła i rozwijała się az do dojrzałości.
Jezus nauczał swoich UCZnIÓW zasad duchowego rozwoju. Porównał duchowe zycie do krzewu winnego I jego latorośli, mówiąc, że żadna pojedyncza
latorośl me może sama z siebie wydać owocu Latorośl musi mieć kontakt
z życiem krzewu Moze wydać więcej owocu wtedy, gdy będzie rozwijała się
I dojrzewała.
[ podobnie, żaden chrześcijanin rue moze dojrzeć i stać się
owocnym, jeśli nie pozostaje w leontaecie Z prawdziwym Krzewem Winnym,
Jezusem Chrystusem (j 15,1-16). Jedyną alternatywą duchowego
wzrostu
i rozwoju jest duchowy rozkład, degeneracja, a w końcu duchowa śmierć
15,2.6)

o

Rozumiemy, że człowiek nie może być jednego dnia dzieckiem, a następnego dorosłym. Rozwój, az do uzyskania dojrzałości, to wymagający czasu proces wzrastania. Duchowe zycie rozwija się według tej samej zasady wzrostu.
Ponieważ najpierw jesteśmy dziećmi, należy oczekiwać, że urośniemy i rozwiniemy się. Podobnie jak dziecko rośnie i staje się dorosłym człowiekiem, tak
samo dziecko w Chrystusie musi wzrastać, aż osiągnie duchową dojrzałość.
Oczekujemy tego wzrostu, ponieważ taka osoba jest duchowo żywa. A to, co
jest zywe, rosrue, rozwija się i dojrzewa wówczas, gdy Jest właściwie
pielęgnowane J wychowywane w otoczeniu, które przepełnione jest Duchem.
Chrześcijanin 'wtedy moze wypełnić duchowy cel, do którego powołał go Bóg.
Może wtedy wydawać owoce zgodnie z wolą Ojca (j 15,16) i Bozy plan zostaje
wypełruony.

2-3 Zakreśl literę pod prawidłową
2

Oczekujemy,

odpowiedzią

ze to, co jest żywe

a) pozostanie w stadium niemowlęctwa.
b) urośnie, rozwirue się I dojrzeje.
c) natychmiast stanie się dojrzałe.
d) nie ulegnie zauważalnej zmianie.

na kazde pytanie.

Rozwój chrześcijanina
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3 Duchowy wzrost jest potrzebny, ponieważ jest zalecany
Chrystusa i ponieważ (wybrać najlepszą odpowiedź)
a) jest nieomal automatycznym
rodzenie.

przez Jezusa

procesem, którego początkiem jest nowo na-

b) pozwala w pełni rozwinąć duchowe możliwości i cieszyć się dobrodziejstwami duchowego życia, które towarzyszą takiemu rozwojowi,
c) umożliwia wypełnienie
Pana.

Bożego celu i skuteczne wykonywanie

pracy dla

WYCHOWANIE I DUCHOWY ROZWÓJ
Cel 3. Zrozumieć, dlaczego należy pielęgnować duchowe życie.
Każda matka wie, że jeśli dziecko ma zyć i rosnąć, należy je pielęgnować.
Nowo narodzone dzieci są bezradne I wymagają opieki dorosłych, którzy muszą zaspokajać ich życiowe potrzeby. Dlalego też matki z miłością zajmują
się swoimi dziećmi, karmiąc je i zaspokajając ich wszystkie potrzeby. Bez opieki dzieci szybko umarłyby.
Podobnie duchowe zycie wymaga troski i opieki. Pomoc w duchowym
narodzeniu jest dopiero początkiem naszych chrześcijańskich obowiązków
wobec innego człowieka Po duchowym narodzeniu pojawia się potrzeba
pielęgnowania duchowego życia, tak aby nowo narodzony człowiek rozwijał
się aż do osrągruęcia chrześcijańskiej dojrzałości. Duchowe niemowlęta są
dziećmi Bożymi i dopiero zaczęły wzrastać duchowo. Pan pragnie, aby żyły
pełnią duchowego zycia. We wczesnych etapach rozwoju potrzebują duchowej opieki ze strony swoich braci i sióstr, udzielającym im duchowego wsparcia i zachęty. Dzięki temu wsparciu oraz odpowiedniemu
duchowemu pokarmowi, rozwijają się prawidłowo. Pielęgnowarne duchowego życia jest więc
potrzebne, aby nowo nawróceni wzrastali i rozwijali się az do osiągnięcia
chrześcijańskiej dojrzałości
Jeśli właściwie karmi się nowe życie, nalezy spodziewać się wzrostu i rozwoju. Odnosi SIę to zarówno do roślin, zwierząt, dzieci, jak i do nowo nawróconych. Duszpasterstwo stwarza odpowiednie warunki, w których nowe życie duchowe może wzrastać do dojrzałości.
Przypominasz sobie, być może, Słowa Jezusa skierowane do Piotra, dotyczące jego duszpasterstwa. Zadanie pielęgnowania duchowego życia dory-

Zycie

I

jego
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czy różnych stadiów chrześcijańskiej dojrzałości, od jagniąt aż po dorosłe owce O 21,15-17). Z pewnością Piotr zrozumiał tę potrzebę i przyjął wezwanie
do opieki nad całym stadem, gdyż wspomina zarówno o duchowych niemowlętach (l P 2,2), jak i o całe) trzodzie ClP 5,1-4). Co więcej, Piotr apeluje
do innych chrześcijańskich pracowników, aby w taki sam sposób karmili duchowe życie, aby mogło w pełni się rozwijać.
4

Zakreśl literę przed kazdyrn PRAWDZIWYM stwierdzeniem.

a

Duchowe zycre nie jest na tyle silne, aby przejść przez próby, dopóki nie
osiągnie pełnej dojrzałości.

b

W swoim niemowlęctwie zycie duchowe jest kruche i wymaga wsparcia
oraz zachęty ze strony dojrzałych chrześcijan do momentu, az osiągnie pelną dojrzałość

c

Duchowe życie podtrzymywane
duszpasterstwu.

d

W procesie pielęgnowania duchowego życia zapewniamy mu warunki do
wzrostu i rozwoju, ale nie możemy tak naprawdę przewidzieć, czy nasze
wysiłki przyniosą jakiś pozytywny skutek.

ELEMENTY DUCHOWEGO

jest i rozwijane dzięki chrześcijańskiemu

ROZWOJU

Cel 4. Zapoznać się Z elementami duchowego rozwoju, któreprowadzą czło-

wieka do duchotrej dojrzałości.
Mówiliśmy o wazności rzeczy, które podtrzymują życie: Jedzeniu, odpowiednim otoczeniu, opiece w okresie niemowlęctwa, aktywności, troskliwości, wychowaniu
W podobny sposób duchowe życie rozwija się normalnie
i dojrzewa, kiedy ma niezbędne składniki clo rozwoju. Kwitrue pod wpływem
Słowa Bożego, karmi zdrowymi chrześcijańskimi relacjami, stymulowane jest
przez odpowiednie dary, a dzielone z innymi owocuje. Wzrost, rozwój i dojrzałość duchowego zycia to normalny proces, którego nalezy oczekiwać. Polega on na wypełnianiu określonych Pańskich rozkazów. Tak więc, kiedy ktoś
rozwija się duchowo, przechodzi przez pewien cykl życia: narodzenie, wzrost,
rozwój, dojrzałość i reprodukcja. Wypełnia cel, dla którego egzystuje. Przynosi
chwałę Bogu. W ten sposób osiąga obiecane dobrodziejstwa, to jest zbawienie
i życie wieczne. Zanim szczegółowo omówimy elementy duchowego rozwoju,
przyjrzymy się ich skuteczności dla duchowego rozwoju i dojrzałości, zajmiemy
się poziomarru duchowego wzrostu.

Rozwój cbrzescijaniua
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Poziomy duchowego wzrostu

Cel 5. Zapoznać się z poziomami duchowego wzrostu oraz ich cechami cha-

raktervstvcznvmi.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że odpowiednie
jedzenie jest rzeczą
podstawową dla właściwego rozwoju Dziecko zaczyna otrzymywać pożywienie
wkrótce po urodzeniu. Jest to niezwykle ważne dla Jego życia i rozwoju. Wiemy
również, ze istnieją poziomy rozwoju, przez które przechodzi człowiek w drodze do dojrzałości. Jedną z tych cech jest zdolność do przyjmowania i trawienia
różnego rodzaju pożywienia
Niemowlęta mogą przyjmować tylko mleko
i mleko jest wszystkim, czego potrzebują dla prawidłowego
rozwoju. Ale
wkrótce dziecko potrzebuje już bardzie] urozmaiconego jedzenia: mąki, kaszy,
rozdrobnionych jarzyn i owoców. Później potrzebuje normalnej diety, w skład
której wchodzi również mięso Z tych faktów wynikają dwa podstawowe
wnioski: 1) pożywienie ma istotne znaczenie dla prawidłowego
rozwoju,
2) pozywienie musi być odpowiednie do etapu rozwoju.
I znowu nasuwa się porównanie duchowego zycia. Duchowe życie wymaga duchowego
pokarmu, który umożliwi duchowy rozwój. Jednakże, jak
przekonaliśmy
się, duchowy pokarm musi być odpowiedni
do szczebla
duchowego rozwoju.
Biblia, Słowo Boże, porównywana jest do duchowego pokarmu. Jest to
mleko dla duchowych niemowląt i stałe pożywrenie dla tych, którzy są bardziej dojrzali duchowo.

Życie iJego rozwój
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5 Przeczytaj 1Kcr 3,1-2, 1P 2,2, Hbr 5,12-14 I Ef 4,11-16 i odpowiedz
poruższe pytania, które odnoszą SIę do tych fragmentów

na

a

Jakie dwa rodzaje duchowego

pokarmu opisują te dwa wersety?

b

Według tych fragmentów Pisma ŚWIętego,
czone jest dla tych, którzy są ruemowlętarru
.......................

c

.

.
w Chrystusie,

.

przezna-

podczas gdy

dla dojrzałych.

Stały pokarm jest dla dojrzałych, dla tych, którzy potrafią
tak aby byli przygotowani do
Chrystusowego,

..

aż dojdziemy do

..

,
.., do budowania ciała
i staniemy się doj-

rzalsi i dorośniemy do

..

Teraz, kiedy omówiliśmy potrzebę dostosowania duchowego pokarmu
do poziomu duchowego rozwoju, zajmiemy się trzema poziomami ludzkiej
egzystencji, opisanymi w 1Kor 2,10 - 3,3. 1) człowiek nieducbourv, 2) człowiek
zmysłowy, 3) człounck duchourv. W wersetach tych apostoł Paweł podaje cechy charakterystyczne
kazdego poziomu Na podstawie tego możemy powiedzieć, co Jest potrzebne dla duchowego rozwoju, prowadzącego do pełnej
dojrzałości.
Najpierw zajmiemy się człowiekiem określonym jako człowiek nieducbo-

uy. Nie narodził się on jeszcze duchowo; jest duchowo martwy. Znajduje Się
on w naj niższym poziomie ludzkiej egzystencji. Człowiek z drugiego poziomu to człounele zmvsłourv Narodził się na nowo, więc jest duchowo żywy,
jednakże nie rozwinął Się poza etap duchowego niemowlęctwa
Na trzecim
poziomie widzimy człounelea ducbouego. W procesie rozwoju osiągnął duchową dojrzałość i potrafi działać jak człowiek dorosły.
Wersety te pokazują, że główna róznica między tymi rodzajami polega na
zdolności przyjmowarun l rozumlenia duchowej prawdy. Zdolność do rozumieOla Słowa Bożego świadczy o poziomie du chowe] dojrzałości, który osiągnął
dany człowiek. Jak nalezałoby się spodziewać, człowiek nieducbourv nie potrafi zrozumieć i docenić duchowego pokarmu, gdyż jego zainteresowania
kierują się w inną stronę. Paradoksalnie,
człounele zmysłourv jest duchowym
dzieckiem. Można go karmić tylko duchowym mlekiem Potraf zrozumieć
jedynie elementarne duchowe prawdy. Interesuje go tylko dobre saruopcezucie i cieszenie się błogosławieństwami
Pańskirni. Ale jego uwaga słabnie
w obliczu poważnych obowiązków
Nie czuje on potrzeby, by rozwijać SIę
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duchowo.

Powazne

sprawy potrafi odłożyć na później, kiedy spoważnieje.

Człowiek duchowy, będąc oddanym Panu, dojrzewa w swoich stosunkach
z Bogiem. Zaspokajają go w pełni głębsze prawdy doktrynalne, stały pokarm
Słowa Bozego. Co więcej, dzieli się tą prawdą z innymi, zachęca mniej dojrzałych, potrafi nauczać i służyć w ciele Chrystusa
Nauka Pawła o poziomach rozwoju duchowego pokazuje nam, że Słowo
Boże jest duchowym pokarmem, który podtrzymuje duchowy rozwój. Reakqa
na Słowo decyduje zatem, czy człowiek będzie rozwijał się duchowo, az do
osiągnięcia dojrzałości, czy też pozostanie duchowym niemowlęciem z groźnymi grzechami, które towarzyszą niemowlęctwu

6 Dopasuj opisy i cechy charakterystyczne
poziomów duchowego rozwoju (po prawej).
.... a

Kieruje Się uczuciem, nie przyjął jeszcze naprawdę swoich duchowych
obowiązków.

.... b

Nie rozumie duchowych
nie reaguje na nie.

.... c

Cieszy się głębszymi prawdami Słowa
Bożego, dzieli się prawdą z innymi

.... d

Nie narodził się na nowo .

.... e

Narodził się na nowo, ale pozostał duchowym niemowlęciem

.... f

Jego zycie to postęp od duchowego
niemowlęctwa
do duchowej dojrzałości.

(po lewej) do odpowiednich

1) Człowiek nieduchowy
2) Człowiek zmysłowy
3) Człowiek duchowy

rzeczy lub

7 Przeczytaj każdy przykład, rozpozna) poziom duchowego
swój wybór

rozwoju i wyjaśnij

a Znany angielski polityk niechrześcijański brał udział w spotkaniu, na którym
jasno, logicznie i z mocą oraz pod przewodnictwem
Ducha Świętego głoszono Słowo Boże. Kiedy nabożeństwo się skończyło, gościa zapytano.
"Co pan sądzi o spotkaniu?" A on odpowiedział. "Prawdę mówiąc, cała moja
uwaga skupiona była na mówcy, ale nie mogłem zrozumieć, co starał się
przekazać".
człowiekiem

Chceraź inteligentny,

nie potrafił zrozumieć. Jest on typowym
..
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Dlaczego'

.

b Pastor jarnes przeniósł SIę do nowego kościoła Zauważył, że wielu ludzi
jego kongregacji reaguje dobrze na ogólne ewangelistyczne
nauczanie.
Jednakże, kazania o głębszym zyciu w Duchu, o duchowych obowiązkach,
oddaniu się pracy w głoszeniu prawd innym ludziom, spotykają się z niewielkim entuzjazmem. Zauważył, ze kiedy głosi prawdę o całkowitym oddaniu się Chrystusowi, o wiemości wobec kościoła, o służeniu społeczności,
przyjmowaniu odpowiedzialnoścr
(uczeniu w szkółce niedzielnej, organizowaniu grup dla studiowania Bibhi itd.), jego ludzie stają się niespokojni
I milczący. Ludzre, którzy reagują w ten sposób,

mają cechy człowieka

.........................................................................................................

Dlaczego'

c Jan należy do pewnego kościoła Bierze udział w kursach szkoleruowych,
aby zdobyć większe umiejętności i skuteczniej uczyć chłopców ze swojej
klasy. Ułożył własny plan duchowego doskonalenia Się, który obejmuje stałe
czytanie Biblii, modlitwy i regularne uczęszczanie do kościoła. jego życie
chrześcijańskie było czasami trudne z powodu sprzeciwów rodziny, przeszkód
w pracy i choroby. Pornimo tych trudności, życie jana to stałe świadectwo
realności Bożej łaski, która pomaga człowiekowi. jan jest przykładem
WIeka .

Wychowanie

.

czło-

Dlaczego'

poprzez Słowo

Cel 6. Zapoznać SIęze stwierdzeniami, któreprawidłowo wyjaśniają rolęBi-

blii w duchowym rozwoju
Omawiając poziomy duchowego rozwoju stwierdziliśmy, że Słowo Boże
jest duchowym pokarmem, który umożliwia duchowy rozwój. Rozwój duchowy
człowieka jest bezpośrednio związany z jego reakcją na Słowo Boze. Zbadajmy
bliżej, w jaki sposób Biblia przyczynia się do duchowego rozwoju
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Chociaż wszechświat jest świadectwem istnienia Stwórcy, objawienie to
jest ogólnie niekompletne. W Piśmie Świętym, jednakże, Bóg objawia się nam
w pełni. Podczas gdy świat fizyczny świadczy o takich Jego cechach, jak potęga i mądrość, Biblia objawia nam Jego świętość, sprawiedliwość, prawdę, miłosierdzie i miłość. Pismo Święte objawia również Bożą naturę, plan i wolę
w stosunku do człowieka. Bóg objawia Siebie.

BIBLIA POBUDZA
DO DUCHOWEGO ROZWOJU

Słowo Boże przekazuje nam Jego plan dotyczący naszego życia. Wskazuje nam, jak powinniśmy Mu służyć, jak naprawiać błędy, które przeszkadzają w rozwoju naszych stosunków z Nim, poznajemy naturę duchowego życia.
To przyczynia się do duchowego zwycięstwa oraz poznania celu chrześcijańskiego życia. Krótko mówiąc, Biblia Jest Bozym planem dla duchowego życia.
Pismo Święte jest duchowym pokarmem, gdyż jest ozywiane przez Boga
i daje życie. Boże życie w Słowie jest źródłem nowego życia J wzrostu
chrześcijanina. Duchowe zycie karmi się duchowym pokarmem Słowa. Jest to
właściwa dieta. Chrześcijanie muszą jednak pozwolić, aby Słowo zmieruało ich
życie. Kiedy pragną tego, czego pragnie Bóg, rosną i rozwijają się na podobieństwo Chrystusa (2Kor 3,18).

Z:VCle
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8 Zakreśl literę przed każdym stwierdzeniem,
Biblia pobudza duchowy rozwój.
a) Biblia dostarcza pokarmu potrzebnego
cia i rozwoju

które wyjaśnia, w jaki sposób

do podtrzymywania

b) Biblijne prawdy pozwalają człowiekowi
we właściwy sposób

duchowego

zy-

poznać Bożą wolę i zareagować

c) Życie Boga, zawarte w Jego Słowie, odpowiada życiu Bożemu w każdym
wierzącym. Dlatego, kiedy wierzący pozwala, by Słowo zmieniło jego życie,
może rozwijać się na podobieństwo Chrystusa.
d) Biblia wpływa na duchowy rozwój poprzez zmianę postawy wierzących,
których umysły zgadzają się z niektórymi prawdami biblijnymi.

Wychowanie poprzez wzajemne relacje
Cel 7 Zapoznać się z urvjasuieniamt,
wają na duchowy rozuioj

W Jaki

sposób wzajemne

relacje wpły-

Kiedy rodzi się dziecko, staje się ono częścią rodziny. Wszyscy członkowie przygotowują Się, aby przyjąć go do rodziny Rodzina to jednostka, która
zaspokaja potrzeby nowo narodzonego. Każdy członek rodziny daje z Siebie
wszystko, aby zaspokoić potrzeby dziecka i stara się podtrzymywać nowe
życie Przez całe dzieciństwo rodzina opiekuje się nim, stwarza warunki,
w których moze ono dojrzeć. Rodzina to wspólne zycie, wychowarue dzieci,
zaspokajanie nawzajem swoich potrzeb. Stosunki rodzinne to ważny czynnik
w utrzymywaniu nowego życia
W życiu duchowym powiązania z innymi chrześcijanami przyczyniają się
do duchowego wzrastania. Dobre relacje wzajemne między wierzącymi pobudzają duchowy rozwój
Dla nowego chrześcijanina często pomocą jest identyfikacja z bardziej
dojrzałym duchowo człowiekiem. Bardziej dojrzały chrześcijanin może stać się
duchowym rodzicem, z miłością i troskliwością podtrzymującym duchowe życie. Taka osoba mo ze pomóc nowemu chrześcrjarunowt w studiowaniu Słowa
Bożego i stosowaniu Słowa w życiu, może wpływać na niego poprzez własny,
dobry przykład, dodawać potrzebnej otuchy, udzielać rad.
Bóg zaplanował również, by lokalny kościół był miejscem, gdzie rozwija
się duchowe życie. Wielu chrześcijan myśli o kościele jako o rodzinie Bożej.

Rozućj chrześcijanina
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Tak więc pomaganie nowemu chrześcijaninowi
w zżyciu się z lokalnym
kościołem można porównać do udzielania pomocy dziecku w znalezieniu
właściwego miejsca w rodzime.
Jak przekonaliśmy się, lokalne kościoły organizowane
są przez wyznaczonych przez Boga przywódców, takich jak pasterze, ewangeliści i nauczyciele, którzy pomagają chrześcijanom w osiąganiu duchowej dojrzałości
(Ef 4,11-16). Działalność Kościoła, studiowanie Słowa, wspólne modlitwy,
ewangelizacja, służba I edukacja, wspólnota I dyscyplina - ma na celu osiągnięcie
podstawowego celu: podtrzymanie duchowego życia i ułatwienie duchowego
rozwoju.
9 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Duchowemu rozwojowi sprzyjają relacje z innymi ludźmi, gdyż człowiek
moze unikać podejmowarua trudnych duchowych deCYZJi,pozwalając innym
decydować, jaki kierunek działania Jest dobry.
b Duchowe zycie jest podtrzymywane
przez związki z bardziej dojrzałymi
chrześcijanami, których można porównać do dobrych duchowych rodziców,
dających radę, zachętę, miłość I zrozumienie.
c Kościół funkcjonuje jako miejsce studiowania Słowa, wspólne modły, służbę
i dyscyplinę
d Kościół sprzyja życiu duchowemu.
ganizacji kościelnej, automatycznie
cijańską dojrzałość.

Wychowanie

Kiedy człowiek staje się członkiem orosiąga duchowe zrozumienie i chrześ-

poprzez działanie

Cel 8. Rozróżnić działania, które sprzvjajq duchowemu rozuiojoun.
Być może zastanawiałeś się' dlaczego mamy zdrowe i potencjalnie produktywne ciało? Jaka jest jego funkcja? Czy należy je oddać w pracy dla Boga?
Czy jego celem powinno być zaspokajanie własnych potrzeb czy też ma ono
obowiązki wobec innych? Czy jego zdolność do efektywnego funkcjonowania
zaniknie, jeśli ciało nie będzie oddane w służbie dla Boga? Te i inne pytania
pojawiają się, kiedy zastanawiamy się nad duchowym życiem.
Już przekonaliśmy się, że Jezus nakazywał uczniom by byli użyteczni.
Jego napomnienia
dotyczyły nie tylko duchowego zdrowia, ale również
duchowego życia (] 15,1-8). Chodzi o to, że każdy człowiek musi być pro-
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dukrywny, gdyz inaczej będzie martwy duchowo. Dlatego też celem chrześcijańskiego rozwoju i dojrzałości jest słuzba i produktywność.
Pismo ŚWIęte
napomina chrześcijan, by SIę rozwijali i wzrastali duchowo (2Tm 2,15;
2P 3,18), a także wzywa ich, aby dzielili się prawdą, tak aby świat mógł poznać
Bożą łaskę (Mt 28,19-20, Mk 16,15; Dz 1,8). Autor listu do Hebrajczyków daje
do zrozumienia, że dojrzały chrześcijanin powinien być zdolny do nauczania
prawdy i wykorzystywania
duchowej wiedzy (Hbr 5,12), a Paweł wyrażnie
mówi, ze Kościół prowadzi różną działalność, "aby przygotować sunętych do
dzieła posługiwania, do budouania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy uszyscv do jedności wiary i pozuan ia SYl1a Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do urvmiaroui pełni Chrystusowej" (Ef 4,12-13).
Kiedy chrześcijanie rozumieją swoje obowiązki jako przedstawiciele
reprezentujacv Chrystusa, dzielą się z mnvrru dobrą nowiną. Żywe, zdrowe
organizmy rozmnażają się Chrześcijanie zdają sobie sprawę, ze duchowy rozwój I dojrzałość nie jest celem samym w sobie. Żyją oni po to, by przynosić
chwałę Stwórcy zycia i dzielić się stale Jego zyciern z tymi, którzy nie doświadczyli Jego mocy zmieniającej zycie. Dojrzały chrześcijanin wypełnia więc
cel, dla którego się narodził Żywy I rozwijający Się działa celowo, aby wypełnić
wolę swojego Pana I nieść zbudowanie dla CIała Chrystusowego

10 Zakreśl literę przed każdym przykładem chrześcijańskiego
sprzyja duchowemu zyciu I rozwojowi.

działania, które

a) Bob regularnie uczęszcza do kościoła i studiuje Słowo Boże. W czasie przerwy obiadowej w pracy prowadzi zajęcia biblijne. Kiedy tylko ma okazję,
dzieli się swoimi doświadczeniami. Wkrótce po nawróceniu się wprowadził
w swoim domu zwyczaj wspólnego modlerua się. Jego rodzina jest wrażliwa
na potrzeby innych i stale stara się pomagać ludziom.
b) Ryszard Jest chrześcnaninem od wielu lat. Czyni wysiłki, aby uczęszczać do
kościoła, kiedy tylko moze. Nigdy nie głosil innym Ewangelii, ani nie studiowal Biblii, rue brał udziału w działalności kościoła. Nie uważa, ze powinien
wspierać działania kościoła, gdyż uważa go jedynie za "stowarzyszenie"
Jego przyjaciele patrzą na niego jak na niechrześcijanina, gdyż trudno go od
niego odróżnić.
11 Duchowemu
nieniami)

rozwojowi sprzyja (zakreśl litery przed najlepszymi

a) zwykłe powiększanie
czenia.

wiedzy na temat duchowego

uzupeł-

życia, celu, przezna-

Rozwój chrześcijanina
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b) świadomość, że jest się zbawionym, aby służyć
nowiną oraz zastosowanie zdobytej wiedzy.
c) pomaganie

innym, szczególnie

duchowym

i dzielić się z innymi dobrą

niemowlętom,

w duchowym

rozwijaniu się.

d) studiowanie w celu powiększenia swojej wiedzy znajomości
aby być dobrym pracownikiem kościoła.

prawd, tak

12 Zidentyfikować elementy duchowego rozwoju, o których mówiliśmy w tej
lekcji i umieścić cyfrę 1) przed działaniami sprzyjającymi osiągnięciu dojrzałości i cyfrę 2) przed działaniami, które nie prowadzą do dojrzałości.
.... a

Kandydowanie

.... b

Stałe studiowanie

.... c

Dzielenie się Ewangelią z innymi ludźmi, którzy jej nie znają.

.... d

Wysiłki, aby zajmować się takimi rzeczami, jak organizowanie składek,
organizowanie
przyjęć dla członków kościoła, tworzenie grup dyskusyjnych, akcje socjalne, próby stworzenia pomostu między kościołem a światem, przy pomocy świeckich środków

.... e

Podtrzymywanie
duchowego Życia poprzez nauczanie nowo narodzonych duchowych dzieci prawd, które powinny poznać, aby wzrastać
duchowo i zyć pełruą życia .

.... f

Służenie, pomaganie biednym, chorym, starym, osieroconym i zruechęconym

Pytania kontrolne

do rady kościelnej, pozwalające zyskać popularność .
Słowa, tak aby stało się wzorem dla życia i służby .

L:----

WYBÓR Z KILKU MOŻLIWOŚCI. Zakreśl literę przed prawidłową odpowiedzią
na kazde z poniższych pytań.
1 Nowe duchowe
życie, które zaczyna się od chwili nowo
przypomina ludzkie niemowlęctwo. W jaki sposób?
a) Człowiek nie jest w nim za nic odpowiedzialny,
swój rozwój.

narodzenia,

nie ma wpływu na dalszy

Życie

1Jego
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rozwój

b) Duchowe życie rozwija się w sposób naturalny, bez świadomego
c) Duchowe zycie rozwija SIę przez przypadek,
a innym nie.
d) Człowiek duchowo

b) duchowym

tak więc jednym się udaje

rośnie, rozwija SIę I dojrzewa.

2 Duchowy rozwój jest bezpośrednio
a) pragnieniem,

wysiłku.

związany z

aby rozwinąć w pełru swoje duchowe
pokarmem, wychowaniem

zycie.

i praktykowaniem.

c) gotowością do przyjęcia Ducha i oddania Mu kontroli nad swoim życiem.
d) reakcją na rzeczy wymienione

w b) i c).

e) reakcją na rzeczy wyrrneruone

w a), b) I c).

3 jeżeli chrześcijanin

ma doświadczać

pełni ciuchowego życia, musi podlegać

a) surowej dyscyplinie, która świadczy o tym, czy ktoś zasługuje na duchowy
awans.
b) wzrostowi oraz roZWOJOWI,które prowadzą do dojrzałości
c) wielu zahamowaruorn,
załarnaruom
I porazkom, Jeśli życie Jego ma być
wartościowe
d) szybkiej zmianie na początku oraz natychrmastowemu I stałemu postępowi
w okresie dojrzałości
4 Wszystkie poniższe stwierdzenia, oprócz jednego, podają prawdy potwierdzające korueczność duchowego rozwoju. Które z nich rue jest taką prawdą?
a) Od tego, co Je~,tduchowo zywe, normalnie oczekuje się wzrostu i rozwoju.
b) Wzrost i rozwój duchowego
nakazany jest przez Pana.

zycia, aż do oslągruęcia pełnowartościowości

c) Duchowy rozwój jest potrzebny, aby zapobiegać

duchowej

nudzie.

d) Duchowy rozwój Jest CZęŚCIąprocesu wzrastania aż do osrągruęcia
5 Podtrzymywanie

duchowego

dojrzałości.

zycia jest bardzo ważne, poruewaź

a) jest ono kruche w niemowlęctwie
przetrwać i rozwinąć się.

i potrzebuje

duchowego

wsparcia, aby

b) nie może przetrwać bez pomocy wielu przyjaznych ludzi.
c) nie można go zrozumieć bez pomocy specjalistów

z tej dziedzmy.

d) wymaga pośrednictwa
duchowo dojrzałych ludzi, którzy działają jako
rzecznicy między nowo narodzonymi chrześcijanami a Bogiem

Rozwój chrześcijanina
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6 Przekonaliśmy się, że należy odżywiać się, aby żyć duchowo, tak aby nowo
nawróceni
a) mogli łatwiej przejść od starego do nowego sposobu życia.
b) nie musieli przeżywać
chrześcijan.

trudności i prób, które przezywało wielu starszych

c) mogli stać się zależni w kwestii duchowego rozwoju od starszych wierzących.
d) mogli wzrastać duchowo i rozwinąć się az do osiągnięcia chrześcijańskiej
dojrzałości.
7 Jesteśmy świac'orni, ze istnieją różne poziomy duchowego
(wybierz najlepszą odpowiedź)

zycia, ponieważ

a) duchowe życie rozwija się zawsze zgodnie z zasadami życia biologicznego.
b) w Słowie zawarte są obietnice różnych nagród, które mają stanowić dla
początkującego
chrześcijanina motywację, by doskonalił się w dobrych
uczynkach.
c) Pismo Święte daje nam pokarm odpowiedni dla kazdego etapu duchowego
rozwoju od duchowego niemowlęctwa do duchowej dojrzałości.
8 Dojrzały chrześcijanin to, według biblijnej definiqi, człowiek, który
a) stara się uczestniczyć w każdym duchowym przedsięwzięciu.
b) poprzez stałe używanie swoich duchowych zdolności nauczył SIę odróżniać dobro od zła.
c) został przez czas ukształtowany w zaszczytne naczynie.
d) za ogólną zgodą i poparciem kieruje ludźmi i podejmuje za nich decyzje.
9 Człowieka, który nie zaczął zyć duchowo, Pismo Święte charakteryzuje
kogoś, kto
a) jest martwy przez grzech i upadki
b) w minimalny sposób jest w stanie reagować na sprawy duchowe.

jako

c) nie potrafi pojąć spraw w ogólności.
d) nie potrafi przyjąć i zrozumieć duchowej prawdy.
10 Jakie cechy ujawnia człowiek określony w Piśmie Świętym jako człowiek
zmysłowy?
a) Żyje lekkim duchowym pokarmem, woli nauki ewangelizacyjne od głębszych kazań o duchowym Życiu, jest często kłótliwy i cieszy się przywilejami duchowego niemowlęctwa.
b) Nie potrafi zrozumieć duchowej prawdy, swoich duchowych obowiązków,
dokonać w swoim życiu duchowych zmian, poradzić sobie lub zmienić
swoje położenie.
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c) Człowiek kocha rzeczy światowe: rozrywki, imprezy oraz aprobaty dla siebie.
d) Postanowił odrzucić duchową prawdę i związaną z tym odrzuceniem hańbę,
aby cieszyć się przyjatnią świata.
11 Człowieka duchowego cechuje
a) wyrzeczenie się tego świata, unikanie nieduchowych
ludzi oraz życia
świeckiego
b) ścisłe trzymanie się zasad i reguł Pisma Świętego.
c) oddanie Panu, zdolność do uczenia się prawd Słowa Bożego, zdolność do
rozróżnienia duchowej prawdy i błędu.
d) ubóstwo, skromne ubieranie się.
12 Pismo Święte mówi, że główna różnica między poziomami rozwoju duchowego
a) to różnica czasowa w oddziaływaniu

Słowa Bożego.

b) to zdolność do przyjmowania i rozumterna duchowej prawdy.
c) to różnica pomiędzy tym, który przyjmuje prawdę Słowa Bożego a tym,
który jej nie przyjmuje.

13 Duchowy rozwój człowieka jest bezpośrednio związany z
a) możliwością uczęszczarua do kościoła I uczenia SIę jego nakazów.
b) otoczeniem- Jeśli Jest sprzyjające, czlowrek rozwija Się szybko; kiedy jednak
nie jest korzystne, będzie rozwijał Się wolno lub wcale.
c) dotychczasowym poznaniem spraw duchowych
d) reakcją na Słowo Boze, które jest kluczem do efektywnego duchowego
życia

14 Duchowemu

rozwojowi sprzyjają relacje międzyludzkre, gdyż
a) spełniają rolę ,Jod pory, której potrzebuje człowiek, by rozwmąc
duchowego niemowlęctwa do duchowej dojrzałości
b) stanowią podstawę wiary człowieka i jego zachowania.

się od

c) wspierają rolę Słowa Bozego w rozwijaruu charakteru
d) są najważniejszym

składnikiem w budowaniu

duchowego

zycia.

15 Zgodnie z tą lekcją, elementem duchowego rozwoju, wpływającym zarówno
na dojrzałego wierzącego, Jak i na mniej dojrzałych, Jest
a) znajomość duchowych obowiązków oraz potrzeb wierzących.
b) zastosowanie wiedzy' dzielenie Się z innymi prawdą oraz pomaganie im
w duchowym rozwoju

Rozwój cbrzescijanina
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c) zdolność do osądzania wysiłków innych ludzi, aby wykazać im, ile jeszcze
muszą zrobić, żeby udoskonalić się.
d) zdolność do odkrywania woli Bożej w stosunku do innych ludzi, szczególnie
tych niedojrzałych.

Odpowiedzi

na pytania nauczające

73 nieduchowym. Twoja odpowiedź moze się różnić nieco od mojej. Stwierdziłem, że nie narodziwszy się na nowo, człowiek ten nie zrozumiał lub
nie zareagował na Ducha. Próbował zrozumieć prawdę Bożą w sposób nieduchowy.
b zmysłowy. Napisałem, że są to duchowe niemowlęta, które nadal zadowalają
się prostą (mleczną) dietą oraz brakiem obowiązków. O ich zmysłowości
świadczy brak zainteresowania słuchaniem l stosowaruem prawdy, a zatem
duchowym rozwijaniem się.
e duchowy. Napisałem,
obowiązki i przyjmuje
z Panem. Nie pobiera
zultacie jego własne
przeciwności.

że Dan z pewnością rozumie swoje chrześcijańskie
je na siebie Daje świadectwo ścisłych stosunków
JUZpodstawowych nauk, ale naucza innych. W reduchowe życie rozwija się l dojrzewa, pomimo

13 Fałsz.
b Fałsz.
e Prawda.
d Prawda.
e Prawda.
8 Powinieneś zakreślić odpowiedzi a), b) i c). Odpowiedź d) jest niewłaściwa,
gdyż duchowego życia nie zapoczątkuje zwykła rozumowa zgoda na niektóre prawdy biblijne. Prawda biblijna nie ZITIlenJatylko umysłu, ale również zachowanie jednostki.
2 b) urośnie, rozwinie się i dojrzeje.
93 Fałsz.
b Prawda.
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c Prawda

d Fałsz (Kiedy człowiek trwa w Chrystusie i poddaje się przewodnictwu
Ducha, rozwija się Jednakże Ole jest to czysto automatyczny proces.
Bóg zapoczątkuje go, ale my musimy właściwie zareagować.)
3 c) umożliwia
dla Pana.

wypelruerue

Bożego celu i skuteczne

wykonywanie

pracy

10 a) Bob uczęszcza regularnie do kościoła i studiuje Słowo Boże.
4 a Fałsz.
b Prawda.
c Prawda.
d Fałsz.
11 Powinieneś zakreślić odpowiedzi b), c) i d). Odpowiedź a) nie jest prawidłowa, poniewaz duchowy rozwój wymaga nie tylko wiedzy; wymaga,
aby człowiek zastosował w życiu tę wiedzę.
5 a Mleko i stały pokarm.
b mleko, stały pokarm.
c odrozruć dobre od złego, słuzenia, jedności w wierze, wymiarów
Chrystusowej.

12 a
b
c
d
e

2) Nie sprzyja dojrzałości.
1) Sprzyja dojrzałości
1) Sprzyja dojrzałości.
2) Nie sprzyja dojrzałości.
1) Sprzyja dojrzałości.
f 1) Sprzyja dojrzałości,

6 a 2) Człowiek zmysłowy.
b 1) Człowiek bez Ducha
c 1) Człowiek bez Ducha.
e 2) Człowiek zmysłowy
f 3) Człowiek duchowy.

pełni

