
Wkierunku
dojrzałości

Jan i Maria szybko przyzwyczaili się do nowego członka rodziny. Czuli się
szczęśliwi, kiedy przyjaciele i członkowie rodziny przychodzili z wizytą, by
zobaczyć małego Manuela. "Och, jest bardzo podobny do swojego tatusia" -
mówilr, wprawiając Jana w dumę Maria również widziała podobieństwo mię-
dzy ojcem i synem. Ona i Jan porównywali zdjęcia Manuela ze zdjęciem Jana
z dzieciństwa. Nie mogło być pomyłki, istniało bardzo duże podobieństwo.

Być może mieliście podobne doświadczenia. Ktoś może zauważył, jak bar-
dzo przypommacie któregoś ze swoich przodków. Zabawne może być przej-
rzenie starego albumu z fotografiami i zaobserwowanie fizycznego podobieńst-
wa różnych członków rodziny do siebie, nawet w kilku pokoleniach.

Nie powinno być więc dla ciebie zaskoczeniem, kiedy odkryjesz w tej
lekcji, że życie chrześcijańskie również zawiera w sobie pewne "podobieństwa".
Jezus dał nam Swoje życie. Czyż nie oczekiwałbyś, że kiedy nowo nawrócony
będzie rozwijał się aż do duchowej dojrzałości, coraz bardziej będzie się w nim
objawiało Jego życie.

W tej lekcji przekonasz się, ze ostatecznym celem duchowego rozwoju
Jest osrągruęcie podobieństwa do Chrystusa. Dowiesz się równiez, czego Biblia
naucza o elementach składających Się na ten proces. To, czego nauczysz się
z tej lekcji okaze się cenne, kiedy będziesz pomagał innym w osiągnięciu
duchowej dojrzałości.



Plan lekcji
Na Jego podobieństwo
OSIąganie pełno wartościowości

Krok po kroku

Cele lekcji
Po zakończeniu lekcji powinieneś:

• Wyjaśnić cel duchowego rozwoju

• Określić rolę chrześcijańskiego wychowania w rozwijaniu pełni chrześ-
cijańskiego życia

• Omówić proces przechodzenia od duchowego niemowlęctwa do duchowej
dojrzałości.
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Czynności lekcyjne
1. Przestudiuj tą lekcję zgodnie ze wskazówkami zawartymi w lekcji 1. Przeczytaj

wszystkie zalecone fragmenty Biblii i odpowiedz na pytania, zarum zajrzysz
do odpowiedzi podanych na końcu lekcji.

2. W słowniczku na końcu lekcji tego podręcznika odszukaj znaczenia słów
kluczowych, których jeszcze nie znasz. Zrozumienie tych słów jest ważne
dla zrozumienia materiału z tej lekcji.

3. Wykonaj pytania kontrolne i sprawdź swoje odpowiedzi z podanymi na
końcu podręcznika.

Słowa kluczowe
charakterystyczny
dostosować się
etyczny
integracja
motyw
natychmiastowy
nieokreślony

oddziaływanie
orientacja
ostateczny
pojęcie
predestynowany
przekształcenie
przykładowy

rozwojowy
uległy
wartość
wrodzony
zdolności
zniekształcony

Treść lekcji

NA JEGO PODOBIEŃSTWO

Oczekiwanie duchowego rozwoju

Cel L. Zapoznać się ze stwierdzeniami, które wyjaśniają prawidłowo, dlacze-
go naturalną rzeczą dla chrześcijanina Jest rozwój na podobienstuo
Chrystusa.

Wszystko co żyje ma naturę charakterystyczną dla swego rodzaju. Charak-
ter tego zycia przekazywany jest poprzez proces reprodukcji. Nasienie jest
zywe. Jeśli ma właściwe warunki do rozwoju, ujawni się charakter tego życia.
Jeśli zasadzimy ziarno ryżu, pszenicy, fasoli lub czegokolwiek innego, wiemy,
co z niego wyrośnie. Natura zycia zawarta jest w tym ziarnku. W odpowiednich
warunkach objawi się charakter tego życia i rozwinie się w pełni.

Ta prawda jest bardzo ważna przy rozważaniach nad duchowym życiem.
Nowe życie, które Bóg daje w Jezusie, to Jego własne życie. Jego życie również



W kierunku dojrzałosci 39

ma swoją własną, SWOIStąnaturę i charakter. Kiedy uoue życie pielęgnuje się
w odpowiednich duchowych warunkach, rośnie ono i rozwija się w nas, istajemy
się coraz bardziej podebru do Niego Naszym obowiązkiem jest być wrażli-
wym na Ducha ŚWiętego, pozwalać Mu kontrolować i kształtować nasze zycie,
zgodnie z jego wolą (Rz 8,5-11; Ga 5,25).

1Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.

a Pielęgnowane właściwie, chrześcijańskie zycie rozwinie się na obraz Chrystusa.
b Rozpoczęte duchowe zycie rozwirue SIę automaryczrue.

c Naszym obowiązkiem w rozwijaniu duchowego życia jest reagować na
działanie Ducha Świętego.

d Podobieństwo do Chrystusa to coś, co rozwija się w normalny sposób
w nowym duchowym zyciu

e ZyCIe duchowe określa, jaki będzie rozwój naszej osobowości.

Rozwój duchowy to Boży cel

Cel 2. Zapoznać się ze stunerdzeniami, które urvjasniajq upływ upadku iBo-
zego celu dla człowieka.

W 1MoJ 1,26-27 czytamy, że człowiek został stworzony na obraz i podo-
bieństwo Boga Człowiek został stworzony przez Boga i na Jego podobierist-
wo. Był tym, czym Bóg chciał, aby był Ale podobieństwo do Boga uległo
zniekształceniu, kiedy człowiek popadł w grzech. Stał się grzeszną IStotą,
a obraz Boga powazrue się w nim zatarł. Boski plan zbawienia polega na
przywróceniu człowiekowi podobieństwa do Boga. Bóg ostrzegał człowieka,
że grzech sprowadzi na niego śmierć, odłączenie od Niego. Kiedy człowiek
zgrzeszył, umarł duchowo. Ale w Jezusie ctrzymaliśmy nowe życie, staliśmy
się duchowo zywi Kiedy to zycie w nas rozwija się, stajemy się coraz bardziej
podobni do Niego.

2-3 Zakreśl literę przed prawidłową odpowiedzią na każde pytanie.

2 Jaki wpływ miał upadek na pierwotne podobieństwo człowieka do Boga?
a) Pozostało takie same.
b) Zostało zniekształcone przez grzech.
c) Poprawiło się przez wieki.
d) Nie wiemy.
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3 Bóg zbawił człowieka, aby
a) Zostawić go samemu sobie.
b) Sprawić, by żałował za grzech.
c) Przywrócić mu podobieństwo do Boga.

Cel duchowego rozwoju

Cel 3. Zapoznać Się z opisem tego, co Bóg postauounł wobec ludzi, którzy
otrzymujq uoue życie w Chrystusie.

Pismo Święte mówi, że Bóg w Swoim odwiecznym planie z góry określił
przeznaczenie tych, którzy otrzymują nowe życie. Bóg wie jacy będziemy,
kiedy dokona się w nas Jego dzieło.

4 Przeczytaj Rz 8,28-29 i odpowiedz na następujące pytanie:
Jakle jest przeznaczenie tych, którzy otrzymują nowe źycie w jezusie?

Powinieneś zrozumieć, że Boskim zamierzeniem jest, aby ci, którzy otrzymali
Jego życie, rośli i rozwijali się. Kiedy będą rośli, objawiać się będzie w nich
natura i charakter Boga, a w ich rozmowach, działaniach i zwyczajach uwidacz-
niać się będzie podobieństwo do Chrystusa. Piotr mówi o tym procesie
rozwojowym, kiedy napomina tych, którzy mają nowe zycie: "Wzrastajcie ..
UJ łasce i UJ poznaniu Pana naszego Zbawiciela, jezusa Chrystusa" (2P 3,18).

5 Bóg postanowił, że CI, którzy otrzymują nowe życie w Chrvstusie, mają
a) być równi aniołom pod względem charakteru, przywilejów i chwały.
b) być nową ludzkością, pod każdym względem bliską boskości.
c) stopniowo zmieniać się na podobieństwo Syna Bozego.
d) doskonalić się pod wpływem jakiegoś nagłego przeżycia.

6 Co w Piśmie Świętym rozumie Się przez określenie "stać się dojrzałym'?

a) Osiągnąć podobieństwo do Chrystusa.
b) Uczęszczać regularnie do kościoła.
c) Przerwać pewne działania.
d) Oderwać się od fizycznego świata.



W kierunku dojrzałoset 41

Słyszałem kiedyś zabawę dwóch chłopców Dyskutowali, który z nich jest
większy Stanęli do siebie plecami. Kazdy wciągnął Się jak mógł. Rękami
sprawdzali, który jest wyzszy. Jeden z chłopców był zadowolony, kiedy okazało
się, ze jest wyższy Ale drugi nie chciał poddać się łatwo. Powiedział: "Zaczekaj,
kiedy dorośniesz i staniesz się taki duży jak twój tata, a ja stanę się taki duży jak
mój tata, wtedy będę większy od ciebie". Chłopiec ten zrozumiał wielką praw-
dę. Dostrzegał perspektywy Przyjął wzór, jakiemu chciał dorównać: swojego
ojca. Oto, co oznacza osiągnąć pełnię tego, czym Jest Chrystus,

Dobrze jest od czasu do czasu stanąć plecami do Jezusa i zmierzyć się
z Nim duchowo. Za każdym razem, kiedy będziemy się z Nim mierzyć,
powinniśmy wiedzieć, ze urośliśmy. Powinniśmy się stawać coraz bardziej
podobni do Niego

Chrześcijańskie wychowanie

Cel 4. Przedstaunć zadanie chrzescijansleiego wychowania

Celem duchowego rozwoju dla każdego chrześcijanina jest osiągnięcie
podobieństwa do Jezusa Kiedy pozwolimy, aby życie Chrystusa rozwinęło się
w nas w pełni, staniemy się do Niego podobni. Poruewaz jest w nas życie
Jezusa, rozwijamy się i dojrzewamy na Jego podobieństwo pozwalając, aby
Jego zycie stawało się w nas coraz doskonalsze

Zadaniem tych, którzy mają pielęgnować chrześcijańskie życie i przyczyniać
się do jego rozwoju, jest dostarczenie rzeczy niezbędnych do normalnego,
zdrowego duchowego wzrostu. Pielęgnowarue chrześcijańskiego życia to po-
maganie chrześcijanom, aby rozwijali w sobie zycie Chrystusa, az w ich oso-
bowości ujawni się Jego natura i charakter.
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Celem dojrzałych chrześcijan nie jest powiększanie liczby ludzi z nieo-
graniczoną znajomością Biblii i duchową wiedzą, ale pomaganie im w osiąga-
niu pełni życia, tak jak tego sobie życzył jezus. Celem chrześcijańskiego wy-
chowania jest pomaganie ludziom, aby stali się takimi, jak jezus. Aby osiągnęli
pełne, zdyscyplinowane życie w Bogu, w którym jezus stałby się centrum.

Kiedykolwiek pomagamy ludziom rozwinąć się duchowo i osiągnąć
podobieństwo do Chrystusa, zajmujemy się chrześcijańskim wychowaniem.
Jest to ważna działalność, przewidziana w Boskim planie dotyczącym ludzkości.

7 Zakreśl literą przed uzupełnieniem, które najlepiej wyjaśnia zadanie chrześ-
cijańskiego wychowania. Chrześcijańskie wychowanie to pomaganie ludziom
a) w zdobyciu podstawowej wiedzy biblijnej.
b) w duchowym ,rozwoju i osiągnięciu pełni dojrzałego zycia.
c) w osiągnięciu głębokiego duchowego poznania oraz znajomości Prawa.
d) w odróżnieniu dobrych i złych zachowań, w zależności od kultury, w jakiej

żyją.

OSIĄGANIE PEŁNOWARTOŚCIOWOŚCI

Życie skoncentrowane na Chrystusie

Cel 5. Określić, kto ma być centrurn cbrzescijatiskiego życia.

Chrześcijańskie wychowanie dotyczy praktycznego życia, gdyż chrześ-
cijaństwo skupia się na życiu. Chrześcijaństwo obraca się wokół Chrystusa,
człowieka, Syna Bożego, który jest źródłem wszelkiego zycia. Daje On swoje
życie tym, którzy Go przyjmują. Oddanie się jezusowi Chrystusowi rozpoczy-
na się z chwilą uwierzenia w ewangelię. Oznacza to początek nowego życia.
Obejmuje ono proces rozwoju aż do osiągnięcia podobieństwa do Chrystusa.
W tym procesie duchowego narodzenia i wzrastania, jezus staje się centrum
życia chrześcijańskiego. Chrześcijańskie wychowanie ma na celu nauczyć
chrześcijan stawiać Chrystusa na pierwszym planie, czynić z Niego centrum
całego swojego życia.

8 Chrześcijańskie życie skupione jest wokół
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Czym jest życie skupione wokół Chrystusa

Cel 6. Wyjaśmć, co to oznacza, uczvnić jezusa centrum naszego życia.

Pomagarue ludziom w uczynieruu Jezusa centrum ich życia dotyczy każde-
go aspektu ludzkich doświadczeń. Kiedy myślimy o jakimś człowieku, mamy
czasami skłonność do dzielenia jego życia na części, rozpatrywania oddzielnie
różnych dziedzin, takich jak dziedzina umysłowa, fizyczna, emocjonalna, spo-
łeczna, duchowa. Chociaż jest to pomocne przy badaniu ludzkiego zachowa-
nia z różnych punktów widzenia, musimy Jednak pamiętać, że człowiek to
cała, jedna istota i nie można dzielić go na części. Wszystkie dziedziny życia
wpływają na siebie nawzajem i reagujemy na otoczenie jako niepodzielne
istoty.

Chrześcijański stosunek do Boga wpływa na każdą dziedzinę życia człowie-
ka. Chrystus jest centrum i oznacza to, że powinien kontrolować każdą dziedzi-
nę Im bardziej rozwijamy się duchowo i stajemy się podobni do Niego, tym
większą kontrolę przyjmuje On nad naszym zyciem.

CZŁOWIEK
NIENAWRÓCONY

NOWO
NAWRÓCONY

DOJRZAŁY
CHRZEŚCIJANIN

W centrum jest
własne ja, które rządzi

W centrum jest Chrystus;
własne ja musi mu się
podporządkować Jemu

Rządzi Chrystus;
wierzący staje się
coraz bardziej podobny
do Chrystusa

9 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
a Każda dziedzina ludzkiego zycia jest niezależna od pozostałych.
b Chrześcijański stosunek do Boga wpływa na wszystkie dziedziny życia.
c Pomaganie ludziom w uczynieniu Jezusa centrum ich Życia dotyczy każdej

dziedziny ludzkiego życia.
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d Im bardziej chrześcijanin rozwija Się duchowo, tym bardziejJezus panuje
nad jego życiem.

e Kiedy chrześcijanin dojrzewa, jego życie coraz bardziej dzieli się na posz-
czególne części.

Rola chrześcijańskiego wychowania w rozwijaniu osobowości

Cel 7. Przedstawić, urjalet sposób chrzescijatiskie wychowanie przyczynia się
do osiągnięcia przez człowieka pełnouiartosciouiosci w Chrystusie.

Celem chrześcijańskiego wychowania jest pomoc w rozwoju człowieka aż
do osiągnięcia pełnej dojrzałości: do uzyskania intelektualnej, emocjonalnej,
duchowej i społecznej zmiany poprzez stosunki z Jezusem Chrystusem.

Ludzie zajmujący Się chrześcijańskim wychowaniem rozpoznają wrodzone
wartości każdego człowieka, dostrzegają możliwości w każdej ludzkiej istocie
i starają się je rozwijać w pełni dla Boskiej chwały. Chrześcijańskie wychowanie
dotyczy całego życia chrześcijanina, a jego celem jest pomaganie mu w osiąg-
nięciu pełnowartościowości.

To pragnienie osiągnięcia pełnowartościowości w Jezusie prowadzi do
dyscypliny, która wyraża się w całkowitym posłuszeństwie dla wszystkich
nakazów Jezusa. Wiara w Ewangelię prowadzi do pełnej posłuszeństwa miłości
dla Pana Jezusa. Jest to miłość całkowita - serca, umysłu i duszy - która oddaje
Mu panowanie na całe ludzkie życie.

10 Wszystkie poruzsze stwierdzenia, oprócz jednego, opisują, w jaki sposób
poprzez chrześcijańskie wychowanie osiąga się pełnowartościowość w Jezu-
sie. Które z nich NIE jest właściwe? Chrześcijańskie wychowanie rozwija
a) potencjał intelektualny każdego wierzącego.

b) emocjonalne i duchowe zdolności wierzących.

c) społeczne możliwości każdego wierzącego.
d) talenty polityczne i kompetencje wierzących.
e) duchowe zdolności wierzących.

11 Jeśli zgadzasz się, że zadaniem chrześcijańskiego wychowania jest rozwijanie
osobowości, w jaki sposób wpłynie to na twoją pracę? Odpowiedź napisz
w notesie.
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Rola Biblii w rozwijaniu osobowości

Cel 8. Wyjaśnić, li' Jaki sposób Btblia przyczynia się do ostqgrnecia przez
człowieka pełnoioartosciou.osci.

W lekcji 1. zapoznaliśmy się ze sposobem, w jaki Biblia pomaga w duchowym
rozwoju. Bóg objawia Siebie poprzez Pismo Święte. Dlatego jest ono
przedmiotem naszych studiów. Chcemy stać się podobni do Chrystusa, a On
objawia się nam w Słowie Bożym. NIe studiujemy Biblii tylko po to, aby zdo-
być wiedzę dla niej samej. Celem naszej nauki nie jest przygotowanie się
egzaminu, lecz przygotowanie się do życia skoncentrowanego na Chrystusie.

Prawda Boza znalazła swoje odzwierciedlenie w Jezusie Chrystusie. Ponieważ
Jego życie Jest w nas, Bóg powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w na-
szym życiu. Osobowość chrześcijaruna powinna się tak przekształcić pod
wpływem obecności Boga, aby Jego zycie było wiernym odbiciem prawdy
Bozej. W miarę Jak w człowieku rozwija się chrześcijańskie życie, powinna
w nim następować zmiana charakteru, wartości, motywów, postaw i zachowań,
tak aby jego osobowość dostosowała się do osobowości Boga wyrażonej
w Jezusie Chrześcijanie powinni stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa.

Drugi Ust do Tymoteusza 3,14-17 mówi o czterech sposobach wykorzystania
Pisma ŚWIętego: do nauki, do naporrunarua, do naprawiania błędów i wychowa-
nia w sprawiedliwości. Te cztery sposoby oddziaływania mają Jeden podstawo-
wy cel: przygotowanie człowieka Bożego do dobrego działania. Pismo Święte
służy przygotowaniu chrześcijan do wszystkiego, czego pragnie dla nich Bóg.
Możemy powiedzieć, że Pismo Święte jest potrzebne do rozwijania osobowości
Jeśli chcemy rozwinąć się duchowo, powinniśmy studiować Pismo Święte. Jeśli
chcemy pomóc komuś w duchowym rozwoju, powinniśmy pomóc mu w stu-
diowaniu Biblii

12 Zakreśl literę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeruem
a Biblia przyczynia się do rozwinięcia osobowości, gdyż dostarcza recepty na

duchowy rozwój
b Biblia stawia określone granice duchowemu wzrostowi i rozwojowi.
c Biblia objawia Boską wolę odnośnie duchowego rozwoju oraz daje określone

wskazówki pomagające w osiągnięciu pełnowartościowości.
d Biblia przedstawia wzorzec prawdziwego człowieka w Jezusie, który powinien

być naszym przykładem.
e Celem naszych studiów nad Biblią jest zdobycie dużej wiedzy, tak abyśmy

mogli zademonstrować ją innym ludziom.
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Podsumujmy to, czego już nauczyłeś się z tej lekcji. Przekonałeś się, że
dojrzewający chrześcijanie stają się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Bozym
celem jest, aby ci, którzy otrzymują nowe życie w Chrystusie dojrzewali, tak
by stopniowo objawiało się w nich życie jezusa. Dowiedziałeś się również, że
dojrzałość chrześcijańska to osiąganie pełnowartościowości, oddawanie jezu-
sowi pod kontrolę każdej dziedziny życia. Dowiedziałeś się, że pomaganie
innym ludziom w osiągnięciu pełnowartościowości i podobieństwa do Chrystu-
sa, jest głównym zadaniem osób zajmujących się chrześcijańskim wychowaniem.
Biblia stanowi główną pomoc przy wypełnianiu tego zadania. jeśli nie rozurniesz
tych pojęć, powtórz materiał z tej lekcji, zanim przejdziesz do następnej części.

KROK PO KROKU

Cel chrześcijańskiego wychowania

Cel 9. Dokonać rozróżnienia między celami pośrednimi, a celem ostatecz-
nym chrzescijansleiego wychowania.

Po urodzeniu się, dziecko zaczyna rosnąć. Oczekujemy, że ostatecznym
celem jego wzrastaniu będzie dorosłość, dojrzałość. Wiemy, że proces prze-
chodzenia od niemowlęctwa do dorosłości wymaga czasu i cierpliwości. Na-
uczyliśmy się rozpoznawać etapy rozwoju i poziomy dojrzałości. Oczekujemy,
że rozwijający się człowiek będzie na każdym etapie wykonywał pewne
zadania, np. będzie uczył się chodzić we wczesnym dzieciństwie. Te osiągnię-
cia na poszczególnych etapach rozwoju to celepośrednie. Są to mniejsze ce-
le, poprzez które człowiek dązy do ostatecznego celu, którym jest osiągmęcie
dojrzałości. Kazdy z tych celów pośrednich jest sam w sobie wartościowy, ale
jest jeszcze bardziej znaczący, kiedy patrzy się na niego jako na krok w kierunku
ostatecznego celu. Zrozumienie tego pozwoli ci lepie] troszczyć się o potrze-
by rozwijających się ludzi. Zaspokajając potrzeby jednostki na każdym etapie
rozwoju, pomagamy jej w osiągnięciu dojrzałości

13 Przeczytaj lKor 3,1-4 i 1,10-12, a następnie porównaj te fragmenty z lKor
1,2-9. W jaki sposób, w oparciu o tę lekcję oraz wspomniane fragmenty, mógłbyś
wytłumaczyć to, że Paweł używa takich słów, jak poświęcony, sunety, łaska
w odniesieniu do ludzi, którzy mieli tak wiele problemów? Odpowiedź wpisz
do notesu.
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Zycie duchowe, jak JUŻ wiemy, rośnie i rozwija się zgodnie z zasadami,
które obowiązują w zyciu biologicznym. Proces dojrzewania, zapoczątkowany
przez nowo narodzenie, zaczyna się od duchowego niemowlęctwa
Ostatecznym celem duchowego życia człowieka wierzącego jest osiągnięcie
podobieństwa do Chrystusa (Rz 8,29; 12,2, 2Kor 3,18). Kiedy człowiek
rozpoczyna swą duchową podróz, potrzebuje pokarmu, który zapewni mu
zdrowy rozwój Musi on w sobie rozwinąć upodobanie do mleka, Słowa Bo-
żego OP 2,2). Takie są podstawowe wymagania Boga wobec duchowego
rozwoju. Człowiek uczy się wykonywać zadarua izachowywać SIęw taki sposób,
jakiego oczekuje się od niego na tym początkowym etapie rozwoju. Można
powiedzieć, że uczy się chodzić. Rozwija swój apetyt na Słowo i uczy się
stosować jego wskazówki w codziennym życru. Wzrasta jego wiara. Poprzez
czytanie Słowa (Ef 6,10 18) i doświadczenie - osobiste potyczki z wrogiem
duszy - poznaje naturę duchowej walki Kiedy zwraca się do bardziej dojrzałych
wierzących, uczy SIę, ze sekretem pomyślnej duchowej bitwy jest modlitwa.
W miarę posuwania się do przodu, rozwija się i umacnia stosunki z Panem oraz
ze swymi współbraćmi.

Dążąc do ostatecznego celu, osiąga coraz większe podobieństwo do
Chrystusa. Rozsmakowanie SIę w Słowie, modlenie się, umiejętność odróżnie-
rua prawdy od błędu - tego wszystkiego rue można nauczyć się od razu. Kaz-
de poszczególne osiągruęcie jest osiqgruęciem celu pośredruego, ale jest tak-
że częścią celu ostatecznego, którym jest podobieństwo do Chrystusa.

Kilkakrotrue przeczytaj poniższą definicję i zapamiętaj ją. Znajomość tej
definicji będzie ci potrzebna przy odpowiadaruu na pytania kontrolne, a także
przy wypełnianiu sprawdzianu. Najważniejsze jednak jest to, ze jasno zrozurniesz
dzięki temu ostateczny cel chrześcijańskiego wychowania.

Ostatecznym celem cbrxesctjastskiego wychowania
[est kultywowanie duchowego rozwoju, aż do osiqg-
uiecia dojrzałości i podobietistuia do Chrystusa we
wszystkich dziedzinach życia.

14 Rozróżniając cele pośrednie i cel ostateczny chrześcijańskiego wychowania,
możemy powiedzieć dokładniej, ze cele pośrednie

a) są stosunkowo rueistotnynu częsciarru celu ostatecznego.

b) są ważne jako cele same w sobie

c) są mniejszymi celami, które należy osiągnąć w dążeniu do celu ostatecznego.

d) to cele jednostek, podczas gdy cel ostateczny to cel instytucji.
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15 W tym ćwiczeniu wpisz cyfrę 1) przed każdym stwierdzeniem, które podaje
cel pośredni chrześcijańskiego wychowania i cyfrę 2) przed stwierdzeniem,
które reprezentuje cel ostateczny chrześcijańskiego wychowania .

.... a Nauczyć nowo nawróconego czytania Słowa Bozego oraz stosowania
w życiu jego nauk .

.... b Nauczyć wierzących zasad duchowego rozwoju, które stopniowo kazdy
aspekt ich życia mogą zmienić na podobieństwo Chrystusa .

.... c Nauczyć początkujących chrześcijan zasad skutecznej modlitwy oraz jej
roli w duchowym rozwoju

.... d Inspirować wierzących, aby dązyh do duchowej pełni, tak aby byli
całkowicie dojrzali, kiedy staną przed Chrystusem

.... e Przekonać każdego wierzącego o potrzebie zjednoczenia się dla
wspólnego budowania siebie nawzajem oraz wspólnoty.

Kroki w kierunku dojrzałości

Cel 10. Wymienić sześć potrzeb, które należv zaspokoić Ul dażeniu do osta-
tecznego celu, podobielistwa do Chrystusa.

Przeczytaj Ef 4,11-16. Wcześniej w tej lekcji czytałeś juz werset 13. Fragment
ten mówi, że chrześcijanie powinni dorosnąć do wymiarów pełni Chrystusowe).
Mówi również, że dojrzały chrześcijanin zidentyfikuje się z ciałem Chrystusowym,
lokalnym zgromadzeniem wiernych i weźmie aktywny udział w działalności
tego zgromadzenia. Mając to na uwadze, jakie kroki lub też jakie potrzeby
można wyróżnić? Jakie zadania należy wykonać po otrzymaniu nowego zycia
w Chrystusie oraz w czasie dążenia do duchowej dojrzałości?

16 W notesie napisz listę kroków, jakie, według ciebie, powinien podjąć nowo
nawrócony na drodze od duchowego niemowlęctwa do duchowej dojrzałości

W pytaruu 16 poprosiłem cię, abyś zrobił własną listę, więc nie moze być
tutaj prawidłowych lub złych odpowiedzi. Oto sześć kroków, które uważam za
bardzo ważne po otrzymaniu nowego życia w Chrystusie:

l Orientacja na nowe życie.
2. Integracja ze wspólnotą wierzących.
3. Rozwój duchowego życia.
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4 Odkrycie duchowych darów,
5, przygotowanie do chrześcijariskie] słuzby.
6, Aktywne zaangażowanie w chrześcijańską służbę,

Łatwiej mi wyobrazić sobre te kroki w postaci cyklu, który się powtarza,
Kiedy otrzymujesz nowe życie I rozwijasz się, az do momentu aktywnego
zaangażowania w chrześcijańską słuzbę, Inni ludzie otrzymują nowe zycie
i proces ich rozwoju zaczyna się od początku Oto model tego cyklu:

REZULTATY EWANGEliZACJI

O. Nowe życier" w CheYSlUS',
6. Aktywne zaangażowanie 1. Orientacja na

w "["" służbę nowe~de

5. Przygotowanie 2. Integracja

do Chcz\ańSk'eJ słuzby .I::~~~~~~lą
4. Odkrycie 3. ROZWÓJ ,.

duchowych darów duchowego zycra

~~

MODEL ROZWOJU DUCHOWEGO ŻYCIA
(Wzorzec dla chrześcijańskiej działalności wychowawczej)

17 W swoim notesie kilka razy napisz tę listę i powtarzaj ją, aż będziesz potrafił
wymienić wszystkie sześć kroków we właściwym porządku, Możesz posługiwać
się tą listą jako pornocą przy określaniu, na jakim etapie rozwoju duchowego
jest dany człowiek. Zapamiętaj: proces dojrzewania Jest stopniowy, dlatego
też poszczególne etapy mogą na siebie zachodzić. Te sześć kroków stanowi
kategorie, które pomogą ci w planowaniu chrześcijańskiej działalności wycho-
wawczej wobec tych, którym starasz się pomóc w rozwoju duchowym, Dzięki
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nim mozesz pomóc ludziom w osiąganiu kolejnych poziomów aż do aktywne-
go zaangazowania w służbę chrześcijańską.

Sześć poziomów potrzeb

Cel 11. Przedstawić sześć poziomów potrzeb u! rozwoju duchowego życia.

Aby pomóc komuś w duchowym 10ZWOjU,musisz nie tylko potrafić wy-
mienić sześć poziomów rozwoju, ale również zrozumieć je dobrze, tak aby
móc je opisać.

1. Orientacja na nowe życie Już wcześniej dostrzegliśmy tę potrzebę.
Niemowlęta należy karmić mlekiem, dopóki nie staną się wystarczająco dojrza-
łe, by przyjmować stały pokarm Człowieka, który staje się chrześcijaninem,
czeka WIelka zmiana sposobu Życia, postaw i wartości. Często potrzebuje
zapewnień o zbawieniu, potrzebuje starannego, podstawowego nauczania, któ-
re ukierunkowuje jego rozwój do osiągruęoa duchowej dojrzałości. Ta orientacja
przygotowuje nowego chrześcijanina do wyrażenia wiary przez chrzest.

2. Integracja ze uspołnotq wierzących. Ponieważ chrześcijanie to ludzie,
którzy dzielą nowe życie w Jezusie, są więc ze sobą wzajernme powiązani.
Wszyscy chrześcijanie są częścią jednego ciała - CIałaChrystusa. Ciało Chrystusa
to na świecie lokalne wspólnoty wierzących Wierzący rue moze rozwijać się
prawidłowo bez powiązania z tym ciałem. Każda jednostka musi dołączyć swoje
siły i dary, aby ciało mogło być całością.

3 Rozwój duchowego życia. Podobnie jak człowiek musi Jeść przez całe
swoje zycie, tak nowe zycie potrzebuje stałego karmienia. Jak już się prze-
konaliśmy, wynika to z otrzymania coraz WIększej dawki Słowa Bożego. Chrześ-
cijanin nigdy nie wyrośnie z potrzeby otrzymywania coraz większej ilości
duchowej strawy. W miarę jednak jak będzie się rozwijał, stwierdzi że potrzebny
jest mu coraz treściwszy pokarm. Na tym etapie wierzący odkrywa wartość
samodzielnego studiowania Biblu oraz modlitwy. Zaczyna wyostrzać swój zmysł
krytyczny, kiedy porównuje ze sobą różne fragmenty Pisma ŚWIętego oraz
doktrynę, której się go naucza z biblijnym wzorcem.

4. Odkrycie ducbourvcb darów. Bóg dał kazdemu chrześcijaninowi jakiś
dar czy tez zdolność. Ważne jest, aby kazdy chrześcijanm wykorzystywał ten
dar W ten sposób sam chrześcijanin oraz ciało, którego jest CZęŚCIą,rozwiną się
w pełni. Niektórzy chrześcijanie nie odkryli w sobie jeszcze tego daru.
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Zastanawiają SIę, jakle Ich zdolności mogłyby się przydać innym ludziom. Lu-
dzie ci muszą analizować swoje działania i stwierdzić, które z tych zdolności
są błogosławieństwem mogącym pomóc ich współbraciom w CIele Chrystusa
Muszą wejrzeć w swoje serce, aby przekonać się, jakie działania dają im radość
I satysfakcję

5. Przygotowanie do chrzcscijausleiej słuzbv. KIedy człowiek odkryje juz
swój duchowy dar, musi rozwinąć go Na tym etapie rozwoju człowiek powinien
mieć możliwość wykonywania pożytecznych zadań w działalności ciała
Chrystusowego. W zyciu osobistym powiruen również robić wszystko, aby
nauczyć się rozwijać i wykorzystywać SWÓJdar w służbie dla rodziny, przyjaciół,
znajomych i wspólnoty. Człowiek przygotowany do chrześcijańskiej służby
wykazuje gotowość do robierun tego, czego Bóg pragrue odnośrue duchowego
rozwoju. Zakłada to wyższy poziom duchowej dojrzałości.

6. Aktvume zaallgazoUJa1lle w cbrzescijaitsleq służbę. Przygotowanie do
chrześcijańskie] służby jest cenne Jednakze może być ono pożyteczne tylko
wtedy, gdy wykorzysta SIę je do aktywnego zaangażowania w pracę dla Pana.
Istotną sprawą jest odkrywanie sposobności do chrześcijańskiej służby dla Boga.

18 Dopasuj nazwę kazdego poziomu rozwoju (po prawej) do odpowiedniego
opisu (po lewej)
.... a Mus) przyłączyć się clo ciała składa-

jącego SIę z wierzących. Jest przez nich
urnacruany, wnosi świezą wizję i wi-
talność

.... b Nalezy go nakłaniać do rozpoznania
w sobie talentu, który dał mu Bóg.

.... c Nalezy go zachęcać do szukania i wy-
korzystywarua okazji do pracy dla Pana.

....d MUSIrozwinąć określony dar lub dary,
w które wyposażył go Bóg

.... e MUSI wiele SIę nauczyć odnośnie
chrześcijańskich postaw, wartości.
Potrzebuje zapewnień o zbawieniu .

....f Należy go zachęcać do doceniania
prawd Słowa Bożego i modlitw oraz
do kultywowarua duchowych zdolności

1) Onentacja na nowe
zycie

2) Integracja ze wspól-
notą

3) Rozwój duchowego
ZYC1a

4) Odkrycie darów

5) Przygotowanie
do służby

6) Zaangazowarue
w słuzbę
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Chrześcijańskie potrzeby iduchowa dojrzałość

Cel 12. Wyjaś1lić, jaki związek mają kroki prowadzące do ducbouej dojrza-
łości z ch rześc ija) iski m wychowaniem.

Dowiedziałeś się, że ostatecznym celem chrześcijańskiego wychowania
jest kulrywowarue we wszystkich dziedzinach życia duchowego rozwoju,
zmierzającego do dojrzałości i osiągnięcia podobieństwa do Chrystusa.
Dowiedziałeś się również, iż w drodze do tego celu należy zaspokoić sześć
potrzeb. Chrześcijańskie wychowanie powinno brać pod uwagę te poziomy
potrzeb oraz stwarzać ludziom możliwości osiągnięcia kolejnych poziomów.
Na kazdym etapie rozwoju należy zawsze mieć na widoku ostateczny cel.
O tych sześciu poziomach potrzeb mozemy WIęCmyśleć jako o cełach poś-
rednich naszej pracy, którą jest chrześcijariskie wychowanie.

19 Sześć kroków, które prowadzą do duchowej dojrzałości, wiąże się
z chrześcijańską edukacją w następujący sposób:

a) Są one centrum zainteresowania i są tym samym, co cel ostateczny.
b) Są celami pośrednimi, które należy osiągnąć na drodze do ostatecznego

celu.
c) Ci, którzy są mniej zdolru lub mają mniejszą motywaqę mogą je wykorzystać,

zamiast celu ostatecznego.
d) Są to ideały, których nie trzeba osiągnąć, jak długo mamy na uwadze cel

ostateczny
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~ .......--- __ ~--=-- __ ....:::::",__"e._ :._ _(l(:-----
Pytania kontrolne

WYBÓR SPOŚRÓD WIELU MOŻLIWOŚCI Zakreśl literę przed prawidłową
odpowiedzią na kazde pytanie.

1 Duchowy rozwój to proces, którego ostatecznym celem jest
a) rozwój wzorowych obywateli w każdej społeczności.
b) stopniowe osiąganie podobieństwa do Chrystusa przez każdego wierzącego.
c) rozwój społeczny świadomości wIerzącego.
d) przemiana wierzącego od duchowego niemowlęctwa do dojrzałości przy

zaangażowaniu wolnej wolt

2 Duchowy rozwój zakłada odnowierue w człowieku
a) jego pierwotnego podobieństwa do Boga.
b) mozlrwości rozwoju, którą mieli jego przodkowie.
c) możliwości natychmiastowej doskonałości duchowej.
d) intelektualnej zdolności zrozumierua Boga.

3 Które stwierdzenie najdokładniej opisuje stosunek między duchową doj-
rżałośerą a podobrerisrwem do Chrystusa?
a) Duchowa dojrzałość odnosi się do doczesności, podobieństwo do Chrystusa

odnosi się do wieczności.
b) Duchowa dojrzałość poprzedza podobieństwo do Chrystusa, które rozwija

się wolniej
c) Duchowa dojrzałość oznacza osiągnięcie pełnego podobieństwa do Chrystusa
d) Duchową dojrzałość cechuje niedoskonałość; podobieństwo do Chrystusa

równoznaczne jest z doskonałością.

4 Podstawowym zadaniem chrześcijańskiego wychowania jest pomaganie
ludziom w
a) rozwinięciu właściwych norm etycznych.
b) staniu się wrażliwym na różne rodzaje dopuszczalnego okazywania uwiel-

bienia.
c) właściwym zrozumieniu wiedzy biblijnej.
d) duchowym rozwoju.
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5 Rolę chrześcijańskiego wychowania w osiągarun pełnowartościowości naj-
lepiej opisuje następujące zdanie: Człowiek stara się
a) zachęcić każdego innego człowieka do poznania swojej własnej wartości.
b) dawać jednostkom motywację do dobrych uczynków, mających świadczyć

o ich wierze.
c) wykorzystać wszystkie swoje mozhwości dla chwały Bożej.
d) stworzyć w każdym człowieku zdolność myślerua i działania

6 Głównym zadaniem chrześcijańskiego wychowania Jest pomóc łudziom
w osiągnięciu pełnowartościowoścl, to znaczy
a) stać się podobnymi do Chrystusa.
b) rozwinąć się w pełni jako istota ludzka.
c) uświadomić sobie możliwość osiągnięcia doskonałości.
d) uświadomić sobie, ze mam ograniczone możliwości, ale mogą je rozwinąć

jak najpełniej.

7 Rozważając proces rozwoju naszego nowego życia w Chrystusie, aż do
osiągnięcia duchowej dojrzałości, zdajemy sobie sprawę, że
a) proces rozwoju trudno jest zidentyfikować, gdyż jego etapy są nieokreślone.
b) zadanie chrześcijańskiego wychowania jest trudne, ponieważ rozwój du-

chowy kazdego człowieka jest rzeczą jedyną w swoim rodzaju.
c) każdy etap rozwoju wymaga okreśłonego czasu, jeśli rozwój ma być cał-

kowity.
d) istnieją etapy rozwoju i poziomy dojrzałości

8 WszystkIe poniższe stwierdzenia, oprócz jednego, ukazują potrzeby, które
należy zaspokoić na drodze do celu, jakim jest podobieństwo do Chrystusa.
Które z nich NIE przedstawia tych potrzeb?
a) Orientacja na nowe źycie i integracja ze wspólnotą wierzących.
b) Rozwój duchowego życia i odkrycie duchowych darów.
c) Uświadomienie sobie duchowego potencjału i rozwój pewności siebie.
d) Przygotowanie i aktywne zaangażowanie w służbę chrześcijańską

9 Ostatecznym celem chrześcijańskiego wychowania jest
a) wychowywanie nowo nawróconego, dopóki rue stanie się wystarczająco

dojrzały, żeby radzić sobie samemu.
b) pielęgnowanie duchowego rozwoju w każdej dziedzinie życia, az do

dojrzałości, której wyrazem jest podobieństwo do Chrystusa.
c) dążenie do stworzenia ludzi bezgrzesznych w myśli, mowie i uczynku.
d) wypełnianie biblijnego nakazu, by "nauczać wszystkie narody".
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10 Sześć kroków omawianych w tej lekcji jako poziomy potrzeb to
a) mechanizmy pozwalające na wykonanie programu chrześcijańskiego wy-

chowarun.
b) mniej lub bardziej arbitralne stwierdzenia, które opisują proces rozwojowy

zycia duchowego.
c) cele ruzszego rzędu, które dla niektórych Iudzi mogą stanowić cel ostateczny
d) cele pośrednie, które pomagają człowiekowi w przejściu od duchowego

niemowlęctwa do duchowej dojrzałości, będącej celem ostatecznym.

Odpowiedzi na pytania z lekcji

10 d) talenty polityczne I kompetencje wierzących

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

11 Twoja odpowiedź Prawdopodobnie napisałeś, że będziesz musiał ZWIększyć
wysiłki, by lepiej działać CI, którzy otrzymali nowe życie w Chrystusie,
powinni stać SIę lepszymi obywatelami, lepszyrru sąsiadami, lepszyrru
mężami, zonami, dziećrru lub rodzicami. Powinni być lepszymi pracownikarm
lub pracodawcami Będą bardziej światli i współczujący, kiedy osiągną pełnię,
jak tego pragnie dla ruch Pan. Będą bardziej sumienni w wykonywaniu
obowiązków, ruz byli wtedy, gdy zaczęli dopiero nowe życre

2 b) Zostało zniekształcone przez grzech

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

3 d) Przywrócić mu podobieństwo do Boga
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13 Twoja odpowiedź powinna zawierać idee, które zaproponowałem. Paweł
mówi, ze Koryntlanie zostali powołani, by stać się świętymi. Nowo narodzenie
poświęciło ich, to znaczy, przeznaczyło dla Boga Ich zachowanie świadczy
o łasce Bożej, która ich tak dramatycznie zmieniła OKor6,9-11). NIe stali
się oni jednak w jednej chwili doskonałymi istotami ludzkimi. W swoim
duchowym niemowlęctwie zachowywali się dziecinnie. Na tym etapie diety
mlecznej, należy ich z miłością, cierpliwością i troską uczyć podstawowych
prawd Kiedy wyrosną w łaskę i zrozumienie, przejdą na dietę dla dorosłych
na stały pokarm, bardziej zaawansowaną wiedzę. Są powołani, by być
święrynu. Apostoł zachęca ich, by się ruml stali.

4 Ci, którzy otrzymują nowe życie, przeznaczeni są do tego, by osiągnąć
podobieństwo do Jezusa.

14 c) są mniejszymi celami, które należy osiągnąć w dążeniu do celu ostatecz-
nego.

5 c) stopniowo zrnieruać się na podobieństwo Syna Bozego.

15 a 1) Cel pośredni.
b 1) Cel pośredni.
e 1) Cel pośredni.
d 2) Cel ostateczny
e 2) Cel ostateczny.

6 a) Osiągnąć podobieństwo do Chrystusa.

16 Twoja odpowiedź.

7 b) w duchowym rozwoju i osiągnięciu pełni dojrzałego życia.

17 Zapamiętanie tych kroków pomoże ci w wykonywaniu ćwiczeń (sześć
kroków)

8 Jezusa Chrystusa.

18 a 2) Integracja ze wspólnotą.
b 4) Odkryoe darów.
e 6) Zaangażowanie w służbę.
d 5) Przygotowanie do służby.
e l) Orientacja na nowe zycie.
f 3) Rozwój duchowego życia.
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9 a Fałsz
b Prawda.
c Prawda
d Prawda
e Fałsz.

19 b) Są celami pośrednimi, które należy osiągnąć na drodze do ostatecznego
celu.


