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Jan zastanawiał się, skąd Maria zawsze wie, czego akurat chce mały Manuel
i jak o niego dbać. Mafia pokazała janowr ksiązkę mówiącą o opiece nad
niemowlęciem, napisaną przez znanego lekarza specjalistę. Jej matka kupiła ją
dla niej, kiedy oczekiwali narodzin Manuela. Książka omawiała wiele problemów, które powinna ona znać, pko młoda matka. Maria wyjaśniła również, że
wiele godzin spędziła przyglądając się, jak jej matka opiekuje się jej młodszym
bratem i siostrą. Czasami pilnowała ich, kiedy matka wyszła. W ten sposób
Maria nauczyła się, jak należy opiekować się dzieckiem. Nauczyła się tego
z doświadczeń innych ludzi oraz ze swojego własnego doświadczerua
Podobnie chrześcijanie powinni nauczyć się, jak dbać o duchowy rozwój
i Jak pomagać innym w tym rozwoju. Biblia ukazuje Bożą metodę osiągnięcia
tego celu.
W tej lekcji dowiesz się, że nauczanie tą właściwą metodą wychowywania
młodych wierzących. Przekonasz się także, że środkami, którymi posługuje się
Bóg są: Kościół, duszpasterze i Duch Święty. Dowiesz się również, że istnieją
nieformalne i formalne sposoby pielęgnowania duchowego rozwoju. Kiedy
zajmiesz się nauczaniem oraz wykorzysrywaruem środków, które Bóg dał ci do
dyspozycji, ujrzysz wspaniałe rezultaty, zobaczysz, jak zmienia się zycie tych,
którym pomagasz rozwinąć się oraz twoje własne życie. Takie jest dobrodziejstwo płynące z pielęgnowania duchowego rozwoju.

Plan lekcji
Boża metoda
Boze środki
Sposoby pielęgnowania

duchowego

rozwoju

Cele lekcji
Po zakończeniu

tej lekcji powinieneś

umieć:

•

Wyjaśnić, w jaki sposób biblijna koncepcja
nowaniem duchowego rozwoju.

nauczania wiąże się z pielęg-

•

Wyjaśnić, w jaki sposób Kościół, duchowe dary oraz Duch ŚWięty wiążą się
z pielęgnowaniem duchowego rozwoju.

•

Odróżnić przykłady formalnych i nieformalnych
duchowego rozwoju.

sposobów

pielęgnowania
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Czynności lekcyjne
1. Przerób lekcję zgodnie ze wskazówkami

z lekcji l i 2.

2. Odpowiedz na pytania kontrolne i sprawdź swoje odpowiedzi
na końcu podręcznika.
3. Powtórz część l (lekcje 1-3), wypełnij sprawdzian
lCI.

z podanymi

i wyślij go Instruktorowi

Słowa kluczowe
absorbować
bodziec
ekspertyza
hierarchia
identyfikacja

imitacja
naśladować
objawienie
słownictwo
stronnik

technika
współczujący
współzależny
współzawodniczyć

Treść lekcji
BOŻA METODA
Chrześcijanie powinni żyć i rozwijać SIę aż do osiągnięcia pełnej duchowej
dojrzałości, która jest całkowitym upodobnieniem się do Chrystusa Zadaniem
Kościoła oraz dojrzałych chrześcijan jest udzielanie pomocy mniej dojrzałym
chrześcijanom w ich duchowym rozwoju Być może zastanawiasz SIę, jak to
zrobić. Dowiedziałeś się już, że rozwój to rzecz naturalna i oczekiwana oraz, że
istnieją warunki korzystne dla prawidłowego rozwoju. Pomagając chrześcijanom rozwinąć się, musimy nauczyć się, jak stwarzać warunki sprzyjające
naturalnej tendencji do rozwoju. Biblia objawia nam znaną Bożą metodę
polegającą na nauczaniu.

Kto to jest uczeń?
Cel l. Wyjaśnić, kto to jest uczen iJaki jest cel chrzescijanseiego

wychowania.

Czasami o uczniu myśli się jak o kimś, kto postępuje zgodnie z naukami
swojego mistrza. Słowo to, w opisach Nowego Testamentu, oznacza tego, który
się uczy. Słowo to zakłada powiązanie z inną osobą. To znaczy, że jest się
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uczniem jakiegoś nauczyciela. Może się zdarzyć, że uczeń da się prowadzić
swojemu nauczycielowi, nie rozumiejąc jego nauk. Ale nie jest tak z uczniem,
o którego nam chodzi. Uczeń powiruen uczyć się od nauczyciela wielu rzeczy
i podzielać jego poglądy, naśladować postawy, działania, przyjmować jego
wartości. Uczeń powinien stać się zwolennikiem swojego nauczyciela, stać Się
jego stronnikiem, być mu oddanym i pragnąć być takim, jak on. Uczeń powinien
starać się naśladować swojego nauczyciela w tym, co tamten robi I co, według
niego, myśli. Tak WIęC człowiek jest uczniem, gdy wiąże się z nauczycielem,
aby zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę Nauczyciel jest jego wzorcem.
Związek, który przedstawiamy między nauczycielem I uczniem to nieformalny
zunazele dwóch ludzi, w którym jeden jest oddzrałującym
wzorcem,
a drugi stara SIę naśladować jego przykład Nie jest to tym samym, co formalne pounqzanie, które istnieje między studentem a jego profesorem.
WłaŚCIwym przykładem uczenia się jest nauka czeladnika Mistrz nauczył
się rzemiosła od jakiejś innej osoby. Rozwinął swoje umiejętności pod czujnym okiem innego mistrza, zdobył uprawnienia I sam został mistrzem. Kiedy
człowiek pragnie nauczyć się jakiegoś rzemiosła, wiąze się na pewien czas
z mistrzem będąc czeladnikiem
Uczy się obserwując mistrza i starając się
wykorzystać to, co zaobserwował. Stara SIę naśladować mistrza i w ten sposób
zdobywa umiejętności i szkoli się w rzemiośle W ten sposób staje się taki jak
mistrz, od którego uczył się zawodu Podąza za przykładem swego mistrza,
dokładnie stosuje jego Wiedzę, wykonując pracę podobnie do niego. Czeladnik uczy się od mistrza podążając za jego przykładem i naśladując go.
W pewnym sensie proces biblijnego nauczania przypomina
rozwój
i zdobywanie umiejętności przez czeladnika Charakter związku czeladnik mistrz sprawia, ze mozemy wyobrazić sobie, jak czeladnik przejmuje sposób
działania mistrza, który go uczy Naśladując mistrza, czeladnik przejmuje jego
styl działania, unuejętności I wiedzę To samo dzieje Się z uczniem, który
upodabnia się do swego nauczyciela Poruewaz takze chrześcijanie starają się
być podobni do Chrystusa, uważa Się ICh za Jego uczniów.
W dawnych czasach ludzie, którzy uczyli się, tworzyli grupę. Zwykle byli
to młodzi ludzie, którzy wiązali się blisko z uczonymi, aby uczyć się od nich,
a także służyć im. W taki sposób można rozumieć związek Heliego i Samuela
OSm 1,21-28, 3,1). Starożytni greccy filozofowie, tacy jak Sokrates, mieli swoich uczniów, podobnie jak żydowscy rabini mieli swoich stronników. Jan
Chrzciciel i podobnie Jezus otoczeni byli grupą uczniów. W każdym przypadku
uczniowie ci przebywali z nauczycielem, aby się od niego uczyć, postępować
zgodnie z jego naukami, naśladować go. Jednym słowem, mieli stać się tacy,
jak nauczyciel
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1 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a

Słowo uczen pokrywa się znaczeniowo

b
c
d

Słowo uczen zakłada związek z innym człowiekiem.
Brbhjny wzór związku nauczyciel- uczeń ma głównie charakter formalny.
auczyciel staje się dla ucznia wzorem postaw, działania i wartości.

ze słowem stronnik.

2 Proces nauczania podobny jest do procesu, któremu podlega czeladnik, kiedy
stara się zostać mistrzem.
a) poniewaz w obu przypadkach ten, który pobiera nauki, może stać się
samodzielny dopiero po wielu latach nauki.
b) w tym, ze uczeń uczy się, obserwując nauczyciela, przebywając z nim,
słuchając jego poleceń.
c) poniewaz charakter obu związków jest formalny i charakteryzują go duże
wymagania.
Ostatecznym celem chrześcijańskiego
wychowania Jest pomaganie im
w osiągnięciu duchowej dojrzałości l podobieństwa do Chrystusa Można to
również określić w inny sposób, a rrnanowicie, że chrześcijańskie wychowanie to kształcenie uczniów Wazne jest, aby pamiętać, ze celem tego działania
jest osiągnięcie podobieństwa do Chrystusa, a nie podobieństwa do mnie lub
do ciebie. To życie Chrystusa, które jest w nas, musimy rozwijać aż do osiągruęcia pełnej dojrzałości. Apostoł Paweł bez wątpienia to właśnie ma na myśli,
kiedy napomina Filipian, zeby gorliwie naśladowali postawę i ducha Chrystusa,
który poświęcił się dla Swego odkupicielskiego celu (Flp 2,5-11)
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Fakt ten moze być szczególnie wazny, gdy zdarzy CISIę pracować z ludźmi
o kulturze odmiennej od twoje] Tworrn celem rue będzie takle pokierowarue
tymi ludźmi, by stali SIę podobni do ciebie, przyjmując wszystkie twoje sposoby
postępowania i wartości, ale takle pokierowanie nimi, aby stali się podobni do
Chrystusa, a nadal byli osadzeru we własnej kulturze
3 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Dojrzali chrześcijarue starają SIę pomóc innym chrześcijanom
duchowej dojrzałości I podobierisrwa do Chrystusa

w osiągnięciu

b Celem chrześcijariskiego wychowania jest stworzenie bezgrzesznych
ludzkich, które, dzięki swojej wiedzy, mogą przynieść Bogu chwałę.

IStOt

c Prowadzenie uczniów do ostągnlęcra podobieństwa do Chrystusa oznacza,
ze chrześcijanie na całym świecie będą rrueli takie same wzorce kulturowe
I wartości
d Pismo ŚWięte napórruna chrześcijan, by stali się podobni do Chrystusa, tak
aby niechrześcijanie i nowo nawróceni mogli dostrzec w nich praktyczny
obraz zycia Chrystusa

Jak nauczał Jezus
Cel 2 Zapoznać się ze sposobem nauczania fezusa
DZIęki publicznemu naucza ruu Jezusa oraz cudom, jakich dokonywał, tłumy
podążały za Nim, a On nazywał tych ludzi swoimi uczniami. Ludzie słuchali
Jego nauk, stale uczyli się czegoś od NIego Spośród nich Jezus wybrał dwunastu
mężczyzn, którzy Go naśladowali Jego celem było uczynienie z ruch apostołów Chciał przygotować Ich do roli przywódców i wysłać ich, aby konrynuowali Jego dzieło nauczania Ten jedyny w swoim rodzaju ZWIązek trwał, dopóki Jezus rue obdarzył Ich Swoim Duchem I nie wysłał w świat, aby głosili
Ewangelię Przyglądając się sposobowi, w jaki Jezus nauczał Dwunastu, mozemy
dowiedzieć się wielu cennych rzeczy o biblijnym związku nauczyciel - uczeń
oraz o nauczaniu.
4 Zakreśl literę przed najlepszą odpowiedzią.
Metoda postępowania Jezusa polegała na
a) wybraniu spośród tłumu potencjalnych uczniów,
początku do całkowitego oddania się Mu.

którzy gotowi byli od
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b) rekrutowaniu wielu potencjalnych uczniów a następnie eliminowaniu
którzy nie wykazali się całkowitym oddaniem.

tych,

c) pobudzaniu ludzi do oddania, poprzez publiczne nauczanie i cuda, a później
szkoleniu mniejszej liczby uczniów, którzy sami mieli stać się nauczycielami.

Wybór Dwunastu
Cel 3. Przedstawić powody, dla których jezus wybrał Dwunastu i dlaczego

chciał, aby z Nim byli.
Jezus wybrał Dwunastu Apostołów, aby móc Ich przygotować do słuzby
i rozesłać po całym świecie. Jego zamiarem było wyszkolenie ich, a następnie
wysłanie, by nauczali innych.
Przeczytaj uważnie Mk 3,14. Istotne są tutaj dwie rzeczy; Jezus powołał
Dwunastu po pierwsze po to, by z Nim byli, a po drugie, by wysłać ich
z określonymi zadaniami. Chciał przygotować Ich do służby. W tym celu
zastosował odpowiednią metodę nauczania. Mieli przebywać z Nim, związać
się z Nim w szczególny sposób. Mieli uczyć się od Niego obserwując Go
i stosując zasady, których ich naucza!. Ten szczególny, bliski związek nie był
Jednak jedynym celem, lecz środkiem do celu. Celem zaś by lo przygotowanie
do służby.

Przebywanie

z Nim

Powody, dla których Jezus wybrał Dwunastu, by z Nim przebywali, wyjaśnia
Jego cel w stosunku do nich. Jego celem nie było jedynie przekazywanie
uczniom wiedzy. Jezus starał się, aby oni stali się podobnymi do Niego. Uważał, że należycie przygotowany człowiek stanie się taki, jak jego nauczyciel
(Łk 6,40). Słowo w oryginalnym języku Nowego Testamentu (greckim)
przetłumaczone jako "należycie przygotowany" oznacza dosłownie "wykończyć,
uczynić kompletnym, pełnym, doskonałym"
Tak więc Jezus mówi: "Kiedy
człounele osiąg 1l ie pełnouiartosciouosc, bedzie Jak jego nauczyciel ".
Nauczanie, które prowadził Jezus, koncentrowało się na dążeniu do uformowania człowieka jako dojrzałego wierzącego. Jezus wiedział, że sposobem
na osiągnięcie tego celu jest stworzenie zażyłych stosunków między Nim
a dwunastoma uczniami. W ten sposób mógł być dla ruch przykładem i przygotować ICh do tego, co zamierzał.
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Jezus chciał pozostawić w nich Swoje niezatarte piętno. Musieli wchłonąć
Jego Ducha, podzielać jego uczucia dla ludzi zgubionych oraz pragnienie
wykonania woli jego Ojca jezus rozurniał wartość zazyłych ZWIązków. aby
stać się takim, jak On, musieli być blisko Niego, czuć jego miłość, współczucie,
doświadczać jego łaski Przebywanie z nauczycielem zachęca do upodabniania się do niego. Przebywarue w Jego obecności stopniowo przekształca nas na
Jego podobieństwo (2Kor 3,18)
A zatem, przebywanie zlezusem uczy ludzi mechanizmów nauczania, budzi
przywiązanie, powoduje oddanie i pragmenie wypełruanta Iego woli.

5 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM uzupełnieniem.
Jezus wybrał Dwunastu
a) poruewaz wiedział, że me można skutecznie nauczać większej liczby osób.
b) aby stworzyć hierarchię przywódców
skuteczne rządy kościelne.

w Kościele i w ten sposób ustanowić

c) aby uczynić z nich uczniów I przygotować
d) by stworzyć ciąg przywódców
e) by przygotować

ich do służby.

w rruejscu powstania chrześcijaństwa.

Ich do nauczania innych

6 Zakreśl hterę przed każdą PRAW1DŁOWĄ odpowiedzią. Dla którego, z podanych poniżej powodów, przebywanie z Jezusem było tak ważne?
a) Jezus WIedział. że należycie przygotowani

ludzie będą tacy jak ich mistrz.

b) Jezus wiedział, ze właściwie przygotowany człowiek będzie skłaniał się ku
niezależnemu myśleniu, nie zważając na innych uczniów
c) Jezus wiedział, ze aby należycie przygotować ludzi, należy ich poddać długiej,
konsekwentnej, formalne] edukacji, surowej dyscyplinie i długiemu okresowi
terminowania.

d) Jezus widział, że przebywanie
ucznia do mistrza

z nauczycielem

powoduje upodabnianie

e) Jezus wiedział, że bliskie, zazyłe stosunki wpływają na powstanie
bieństwa między uczniem a nauczycielem.

się

podo-
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Nauczanie
Cel 4. Przedstawić metody, Jakie stosouałfezus

podczas nauczania

Dumnastu.

Obserwując relacje między jezusem a dwunastoma apostołami mozna Je
uważać za stosunki typowe dla relacji uczniowie - nauczyciel. NIe był to jednak
zwykły przykład tego rodzaju szkolnego związku. Typowa jednogodzinna lekcja czy też spotkanie, byłoby niewystarczające.
jezus przebywał razem
z dwunastoma uczniami. DZIeliliwspólny los. Oddziaływali na siebie wzajemnie,
reagowali na życiowe sytuacje, które wymagały od nich zastosowania zdobyte)
wiedzy i umiejętności.
Jezus nauczał, a oru słuchali Go, kiedy przedstawiał lm i wyjaśniał prawdę.
Zadawali pytania, szukali wyjaśrueri dotyczących jego nauk, On zaś odpowiadał
chętnie. Atmosfera zaufania sprzyjała szczerości i otwartości, do czego zachęcał
Jezus. Z biegiem czasu w tych dwunastu ludziach rozwinęła się gotowość do
poświęcenia się jemu i dla siebie nawzajem
przy wielu okazjach UCZniowieobserwowali lezusa, kiedy rozmawiał z ludźmi
lub radził sobie w różnych sytuacjach Często nasladowali to, co widzieli
u Niego i zdumiewali się Jego mądrością, łaską i mocą (Mk 4,35-41, j 8,1-11).
Te wydarzenia, które wydawały się niepojęte, wywierały na nich niezatarte
wrażenie i rozmyślali o nich jeszcze długo po odejściu Ich auczyciela.
W niektórych przypadkach jezus celowo włączał ich do swoich działań I w ten
sposób uczyli SIę poprzez praktykę.
Związek dwunastu UCZntÓWz Jezusem wymagał odpowiedzialności.
Przyjąwszy Jego wezwanie, apostołowie uznali Jego przywódczą rolę i byli Mu
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posłuszni Zrozumiałe było, ze znajdują się pod Jego władzą. Początkowo ich
oddanie było wątpliwe. Jednakże po Zmartwychwstani LI i zesłaniu Ducha
Świętego nikt nie mógł wątpić w ich całkowite posłuszeństwo wobec Niego.
Jego wezwanie stało się ich życiowym celem, który nadal inspiruje współczesnych uczniów Chrystusa (Mt 28,19-20).
Jezus nauczał, a uczniowie uczyli się. Jednakże Jego nauki różniły się od
tego, co praktykuje Wielu ludzi. Wewnątrz ich grupy tworzyły się wzorcowe
relacje międzyludzkie, wzajemne powiązania i zależności. Jezus był przykładem,
który starali się naśladować Jego celem było przygotowanie ich do działalności duszpasterskiej. Musieli być wyczuleni na sprawy, które dotyczyły wszystkich ludzi' równości, sprawiedliwoser społecznej, odpowiedzialności,
biedy,
samotności, smutku, strachu, śmierci, musieli dostrzegać, jak On dostrzegał,
ludzkie potrzeby (Mt 9,35-38). Ich pole działania nie ograniczało się do spraw
religijnych, było rozległe, jak potrzeby świata (Mt 13,38).
Pod pewnymi względami nauczanie, które prowadził jezus było podobne
do nauczania szkolnego. Na przykład Kazanie na Górze przypomina obrazowy
wykład. Innym razem Jezus stawiał pytania, które prowokowały dyskusję,
podobnie jak mógłby to uczyrnć nauczyciel w klasie (Mt 16,13). Korzystał
z wypróbowanych
metod I technik nauczania Pod innymi względami Jego
podejście było nieformalne i życiowe (Mt 19,12-15 i 16-26). Jednak nie może
ujść uwagi, że metody Jezusa były odpowiednie do celu nauczania i wychowania.
7 Zakreśl literę przed stwierdzeniem,
które NIE podaje żadnej z metod
stosowanych przez Jezusa w nauczaniu Dwunastu Jezus uczył Dwunastu
a) poprzez przykład i wspólne doświadczenia zyciowe
b) wymagając, aby stosowali prawdy, których się nauczyli i żeby słuchali Jego
poleceń.
c) odpowiadając na ICh pytania i WYjaśniając im dokładniej niektóre rzeczy.
d) przede wszystkim poprzez normalne szkolenie.

Wydane polecenie
Cel 5. Zrozumieć, dlaczego nauczanie Chrystusa było Bożą metodą pobu-

dzania do duchowego rozwoju.
Jezus rue tylko podjął nauczanie jako część Swojej działalności duszpasterskiej, ale również polecił chrześcijanom, by nauczali innych ludzi. Przeczytaj
Mt 28,18-20 i zwróć uwagę na wezwanie, które zmartwychwstały
Chrystus
skierował do Swoich uczniów: "Idźcie 1...1 czyricie uczniami 1...1chrzcząc je
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/ . / uczqc je .. ", Inicjatywa należała do Jego wyznawców:

mieli wyruszyć, by
realizować Jego polecenie. Charakter ich misji był jasny: czynienie uczniami
wszystkich narodów. Metodą działania miało być chrzczenie i uczenie. Od
chrześcijan oczekuje się, że pójdą, by dzielić się swoją wiarą. Kiedy zaś wyruszą,
mają innych "czynić uczniami". W ten sposób Pan przekazuje swoją metodę
postępowania, którą mieli naśladować i stosować Jego zwolennicy.
Jezus wydał to polecenie na krótko przed swoim wstąpieniem do nieba.
Wraz z nim nałozył na swoich uczniów obowiązek kontynuowania
Jego
działalności. Polecenie to dotyczyło zarówno zadania, które miało być wykonane,
jak i metody, którą należało zastosować. Jezus uczyni! uczniami Dwunastu,
a następnie poleci! im, aby poszli i uczynili uczmami wszystkie narody. Wysłał
ich, aby powtórzyli to, co On czyni! wobec nich.
Ponieważ polecenie to jest ostatruą nauką, jaką Jezus dał swoim uczniom,
zanim wróci! do nieba, możemy stąd wyciągnąć wniosek, że nauczanie jest
Bożą metodą pomagania ludziom w osiągnięciu podobieństwa do Chrystusa.

8 Dopasuj poszczególne
działania (po lewej)

aspekty polecenia

.... a Metoda, którą należało zastosować
przy zdobywaniu uczniów.

.... b Dzieło wierzących na świecie.
.... c Inicjatywa dla nauczania .

(po prawej) do odpowiedniego
1) Idźcie

2) Czyńcie uczniami
wszystkie narody
3) Chrzcząc, ucząc

.... d Zasięg działania wierzących.

9 Zakreśl literę przed prawidłowym uzupełnieniem
następującego zdania:
Czynienie ludzi uczniami uważane jest za Bożą metodę chrześcijańskiego wychowania, gdyż
a) jest logiczne: łatwe do wykonania
b) dwunastu uczniów wiedziało,
zdobycia stronników.

ze jest to najbardziej

naturalna

droga do

c) była to metoda wskazana przez Jezusa.
d) była znanym sposobem, który wszyscy Żydzi rozumieli, uznawali i popierali.
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BOŻE ŚRODKI
Biblia objawia nam, ze Bóg dał nam pewne środki, które mają pomóc
w wykonywaniu zadania, jakim Jest pobudzanie chrześcijan do rozwoju. W tej
części zajrruerny się trzema ważnymi Bożymi środkami: 1) Kościołem, 2) darami
duchowymi i 3) działaniem Ducha Świętego.

Kościół i jego wpływ na rozwój chrześcijanina
Cel 6. Zapoznać się z u płvuem Kościoła na rozwóJ chrześcijanina.
Jezus zaczął budować Kościół podczas ziemskiej działalności (Mt 16,18).
Do Kościoła nalezą chrześcijanie, którzy przyłączyli się do Jezusa, starają się
osiągnąć w Nim dojrzałość, mają w sobie zarodek duchowego życia (IKar 1,1-2).
Kościół jest zywym organizmem. W Piśmie Świętym często znajdujemy
porównania go z ciałem. Mając to na względzie, przeczytaj Rz 12,1-8, lKor
12,12-27 i Ef 4,11-16 i zwróć uwagę na to, czego mozemy dowiedzieć się
o naturze Kościoła dzięki porównarun go do ciała.
CIało złożone jest z róznych części Kazda część jest wazna, ma określoną
funkcję do spełnienia, poniewaz żaden członek ciała nie może spełniać funkcji
drugiego. Członki są wzajemnie ze sobą powiązane jeśli Jedna część ciała nie
funkcjonuje prawidłowo, ma to niekorzystny wpływ na całe CIało. Ciało nie
może stanowić całości I funkcjonować należycie, jeśli wszystkie członki nie
funkcjonują tak, Jak powinny. Ponieważ różne części ciała są ze sobą wzajemnie powiązane, siła całego ciała przychodzi z pomocą niedorozwiniętym
lub
chorym częściom.
Być może znasz kogoś, kto był ciężko ranny lub poparzony Bez właściwej
opieki rana szybko ulega infekcji. Rezultatem tego mo ze być bardzo ciężka
choroba. W takiej sytuacji cały organizm samoczynnie walczy z chorobą. Po
pomyślnym przezwyciężeniu poważnej infekcji, całe ciało, nie tylko chora część,
jest osłabione I potrzebuje wypoczynku. Dzieje się tak, gdyż siły i zasoby
całego ciała przyszły z ratunkiem dla osłabionej części.
W ciele Chrystusa - Kościele - siła i zasoby wszystkich członków stają się
źródłem pomocy dla słabych członków, pomocy w dojściu do zdrowia
i osiągnięciu pełnej dojrzałości. Słabsi lub mniej dojrzali członkowie mogą korzystać z siły bardziej dojrzałych, silniejszych członków ciała.
Kościół, czyli organizm wzajemnie powiązanych ze sobą części, które
wspólnie umacniają ciało, Jest cennym źródłem pomocy dla rozwijających się
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duchowo ludzi. Fakt, że Kościół jest miłującym się, troskliwym, współczującym
organizmem złożonym z ludzi, jest cenną rzeczą dla pobudzania i pielęgnowania duchowego rozwoju Chrześcijańskie wychowanie to rodzaj działalności
Kościoła, która ma na celu włączenie nowo nawróconych do wspólnoty lokalnego kościoła.
10 W ponizszym ćwiczeniu dopasuj cytaty z Pisma Świętego (po prawej) do
odpowiednich koncepcji Kościoła (po lewej). Niektóre koncepcje mogą mieć
po kilka odnośników .
.... a Używanie daru ograniczone jest tylko
1) Rz 12,1-8
przez stopień wiaty człowieka i potrzeby
2)
lKor 12,12-27
ciała.
3)
El'
4,11-16
.... b Dary zostały dane po to, by przygotować
ludzi do posługiwania, do osiągruęcia jedności wiary, do poznania rzeczy duchowych i do osiągnięcia duchowej dojrzałości .
.... c CIało Chrystusa złożone Jest z wzajemnie
powiązanych ze sobą części, z których
każda jest ważna dla funkcjonowania ciała.
.... d Fakt, że ktoś posiada duchowe dary, jest
powodem do pokornych podziękowań,
a rue do dumy z ICh posiadania .
.... e Duszpasterstwo prowadzi do duchowej
dojrzałości, do poznania potrzeb ciała
Chrystusowego i umiejętności ich zaspokajania
....f Ciało Chrystusa to jedność. To, co przezywa jeden członek, wpływa na całe ciało .
.... g Bóg wyznaczył Kościołowi rózne rodzaje
działalności.
11 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
a

Kościół to żywy organizm zlozony z wielu wzajemnie od siebie zależnych
CZęŚCI

b

W Kościele oczekuje się od każdego członka, że będzie
i funkcjonował niezależnie od wszystkich innych członków.

dojrzewał

c

W Kościele silniejsi i bardziej dojrzali członkowie są źródłem, z którego
słabsi, mniej dojrzali członkowie, mogą czerpać zrozumienie, opiekę i siłę.
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Jeśli którakolwiek część ciała Chrystusa przestaje funkcjonować prawidłowo,
to cierpi całe ciało.

e

Celem chrześcijańskiego wychowania Jest rozwijanie jednostki. Nie jest to
związane z Jej stosunkiem do lokalnego kościoła.

Dary duchowe
Cel 7. Zapoznać Slf, w Jaki sposób dary upływają
nalezv uzvtnac dary duchowe

na duchowy

rozwój i jak

Bóg dał wszystkim wierzącym Jeden lub kilka darów, aby przygotować ich
do działalności w ciele Chrystusa Cztery fragmenty Biblii mówią o tym, że
chrześcijanie otrzymali różnego rodzaju dary. Rz 12,1-8; 1Kor 12; Ef 4,11-16
i 1P 4,10-11.
Powinieneś uwazrue przestudiować te fragmenty Zawierają one całą filozofię działalności duszpasterskiej Podane w punktach stwierdzerua stanowią
podsumowanie powyzszych prawd,
l Każdy wierzący

otrzymuje jeden lub więce] darów.

2. Dary te otrzymują od Ducha ŚWIętego
3. Nie każdy otrzymuje ten sam dar I rue powiruen
takiej samej działalności, jak ktoś inny
4. Ciału potrzebne

Jest wykorzystanie

5. Dary są wyposazeruem
6 Właściwe wykorzystanie

starać się prowadzić

wszystkich darów.

do dobrej chrześcijańskiej

służby.

darów przyczynia się do urnocnierua ciała.

7 Wierzący to wzajemnie od siebie zależne członki ciała, dlatego tez mają
zobowiązarua wobec wszystkich pozostałych członków ciała
8. Dary nalezy wykorzystywać

w duchu miłości chrześcijańskiej.

WłaŚCIwe wykorzystarue darów powoduje umocnienie ciała. W ten sposób
dary pomagają w duchowym rozwoju róznych członków. Kościół jest ciałem
współpracujących
członków Kazdy dar ma sWÓJwkład w umocnienie tego
ciała. Dary te są źródłem dla chrześcijańskiego
wychowania i umocnienia
chrześcijańskiego
życia W tym szerokim, ogólnym znaczeniu dary pobudzają
duchowy rozwój
Należałoby zauważyć, ze nauczyciele są szczególnymi Bozymi darami dla
Kościoła. Bóg powołał ich w Kościele, aby pielęgnowali duchowe życie innych
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ludzi. Nauczyciele mają szczególny obowiązek pomagania innym chrześcijanom w dążeniu do celu, którym jest podobieństwo do Chrystusa.
12 Zakreśl
prawidłowo
a

literę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem,
które
wyjaśnia, jak dary duchowe wpływają na duchowy rozwój.

Celem darów jest uzdolnienie
poszczególnych
do funkcjonowania niezależnie od pozostałych.

b Dary duchowe słuzą umocnieniu
c

części ciała Chrystusa

ciała Chrystusowego.

Ponieważ każdy wierzący ma jakrś dar duchowy, moze sarnodzielrue
i ruezalezrue działać wśród innych, I pomagać lm w duchowym rozwoju.

d Bóg dał Kościołowi nauczycieli, aby stworzyć jedyną w swoim rodzaju grupę
ludzi, którzy mają szczególne upoważnienie, by nauczać Biblii
e

Bóg dał Kościołom nauczycieli, aby pielęgnowali
poprzez nauczanie ich Słowa Bozego.

duchowy

13 Jakie obowiąż <i ma każdy wierzący w związku z otrzyma-iymt
chowymi? Każdy wierzący

rozwój ludzi

darami du-

a) może wykorzystać swój dar lub nie, w zależności od ochoty.
b) powinien wykorzystać swój dar dla dobra ogółu.
c) musi osądzić, czy jego dar wart jest wykorzystania,
innych ludzi.

Działalność

w porównaniu

z dararru

Ducha Świętego

Ce18. Zapoznać się z rożnymi działantami Ducha Sunetego i urvjasuic, uijaki sposób Duch Śunet»pobudza do rozuoju ducbouiego.
Gdy Jezus wydał polecenie "cz:VllCTeUCZ1l1a1nl wszystkie narodv ", obiecał,
że Swoją obecnością i mocą pomoże w wykonaniu tego zadarua. Ten rozkaz
i obietnicę otrzymali apostołowie po Jego zmartwychwstaniu.
Stali się onI
współzałożycielarru Kościoła. Duch ŚWIęty dopomógł im zrealizować to dzieło.
On także dopomaga nam je kontynuować
Wszyscy nowo narodzeni chrześcijarue potrzebują duchowego pokarmu
(nauki), by rosnąć. Potrzebujerny duchowego zrozumienia, duchowego apetytu, impulsu, by zacząć uczyć się duchowej prawdy. Mamy Ducha Świętego,
Doradcę l wiernego Nauczyciela, który jest stale gotowy zaspokajać te potrzeby
oraz wiele innych.

Pomoc

Ul

roZWOJU cbrzescijattina

73

Dowiedziałeś się z lekcji 1., ze Słowo Boże jest podstawą chrześcijańskiego wychowania. Przez Pismo Święte, które objawia Boską naturę, plan i wolę,
pobudzani jesteśmy do działania przez Boga. W wersetach. 2Tm 3,16-17
i 2P 1,20-21 została podkreślona rola Ducha ŚWIętego w nadzorowaniu procesu pisania Prsrna ŚWiętego. Po pierwsze, Duch objawił zamysł Boży ludziom,
których On wybrał, aby zapisaltjego prawdy (I Kor 2,10-15) To objawienie
odkryło przed rurni rzeczy, których rue mogliby poznać w inny sposób.
Gdy pisali, Duch Święty prowadził ich i pomagał im, inspirując ich do pisania
dokładnie tego, czego pragnął Bóg. Wykorzystał w tym procesie ich wiedzę
i doświadczenie
Pozostawił sposób przekazywania myśli w słowach używanych wówczas, ale to, co pisali, było Słowem Bozym, a nie ich własnym.
Nazywane Jest to inspiracja i oznacza dosłownie "natchnienie przez Boga".
W ten sposób, poprzez Ducha Świętego, Bóg objawił nam swój plan i On
właśnie zawarty jest w Piśmie Świętym
W pewnym sensie mamy jednak udział w procesie objawienia, ponieważ
Duch ŚWIęty osuneca nas I wyjaśnia naszym sercom te prawdy. Jednakże rue
przychodzi On, by przedstawić nam nowe prawdy, ponieważ prawda została
juz ostateczrue, osobiście i obiekrywrue objawiona w Chrystusie. Doświadczenie pokazuje, ze zewnętrzne objawrerue prawdy Jest niewystarczające
Nasza
WIedza WInna zawsze wyprzedzać
zastosowanie
prawdy
Bez niej nie
podejmujemy działań wymaganych dla duchowego rozwoju (Rz 7). Jest jednak
Duch Święty - Nauczyciel, który kontynuuje działalność
Jezusa pko Jego
przedstawiciel na zierru. On, podobnie jak Jezus, oświecał umysły uczniów
i przypominał Im prawdę, której ICh nauczał, wyjaśnia nam tez prawdę zawartą
w Piśrrue Świętym Przynosi On nam nowe zrozumienie, nową wiedzę, nowe
oświecenia. jednakże robi On coś więcej, niż tylko ukazuje nam prawdę. Pomaga nam wcielić w zycie tę prawdę, uczynić ją dla nas realną i ważną. W ten
sposób Chrystus mieszka w nas, a my kontynuujemy Jego dzieło w sposób,
który przynosi Mu chwałę. Duch Święty uczy nas więc poprzez Słowo. Wcześniej natchnął wybranych autorów do napisania go, a teraz pobudza nas do
osiągnięcia podobieństwa do Chrystusa.
Co więcej
Przemawia do
przedsięwzięć.
kroków Kiedy
me jest zgodne

Duch ŚWIęty uczy nas poprzez wewnętrzne
osunecenie.
naszych serc i czasami nakłania nas do podjęcia pewnych
Czasami powstrzymuje
nas przed uczynieniem
pewnych
indziej przekonuje nas, że to co zrobiliśmy lub powiedzieliśmy,
z prawdziwie chrześcijańskim charakterem.

Uczy nas w odpowiedzi na nasze szczere modlitwy. Jest nieomylnym,
niezrównanym Nauczycielem.
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Duch Święty inspiruje nas, byśmy pomagali mnym w rozwoju duchowym,
pełnili rolę nauczycieli (Ef 4,11-12) Kiedy będziesz nauczał Słowa Bozego,
Duch Święty umożliwi ci zrozumienie prawdy. Ponieważ jest On obecny
w każdej sytuacji, możesz ufać, że pomoże ci właściwie przekazać Bożą prawdę. Wtedy ci, których uczysz, zrozumieją prawdę pomagającą w duchowym
rozwoju. Jego Boża moc umacnia nas i wspiera zarówno tych, którzy nauczają,
jak i tych, którzy poznają duchową prawdę.
Chrześcijańskie
wychowanie
poniewaz Duch ŚWIęty

jest czymś jedynym

w swoim

rodzaju,

1. Spowodował napisanie Słowa Bożego.
2. Pornaga nam zrozumieć Bożą prawdę.
3 Umacnia nas i ułatwia przekazywanie Bożej prawdy.
4. Pomaga nam stosować prawdę w codziennym życiu.
5. Wpływa na nas, pobudza, przekonuje lub napomina.
Duch Święty jest zawsze obecny, by pomagać zarówno nauczycielowi jak
i uczniowi. Pobudza zatem chrześcijan do duchowego rozwoju, przygotowuje,
umacnia w dązeniu do osiągnięcia podobieństwa do Chrystusa.

14 Przeczytaj wszystkie fragmenty Pisma Świętego, wskazane
dotyczą działania Ducha Świętego i odpowiedz na pytania.

poniżej, które

a

Mt 28,18-20 i Łk 24,49. Jakie obietnice zawarte są w tych wersetach?

b

Dzieje 1,4.5.8. Jakie polecenie zostało wydane i dlaczego?

c

J 14,15-18.26; 15,26. Jezus obiecał zesłać
na zawsze zJego wyznawcami.
Chrystusa, aby
i
Miał

d

, aby został

Duch Święty miał być wysłany w imieniu
uczniów wszystkiego
wszystko, co Chrystus im powiedział.
o Jezusie.

J 16,13-15. Wymień rzeczy, których, według słów Jezusa, miał dokonać
Duch Święty po swoim przyjściu
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1Kor 2,5-15. Co robi Duch Święty I dlaczego?

..

15 Dopasuj poszczególne formy działania Ducha Świętego (po prawej) do
odpowiedniego opisu (po lewej) .
.... a Działanie Ducha ŚWiętego polegające na
mówieniu człowiekowi, że zrobił lub powiedział coś niegodnego.
.... b Duch Święty podpowiada człowiekowi, co
powinien powiedzieć, zgodnie z Bożym
pragnieruem .

1) Objawienie

2) Inspiracja
3) Oświecenie
4) Przekonywanie
lub upominanie

.... c Działanie, poprzez które ukazuje Duch
Święty zamysł, wolę lub cel Boga, niemozliwe do poznania w inny sposób
.... d Duch Święty wyjaśnia Wierzącemu sprawy
dotyczące dzieła Chrystusowego,
stopniowo kieruje go w stronę dojrzałości
i podobieństwa do Chrystusa .
.... e Działalność Ducha, dzięki której człowiek
dowiaduje się, co Bóg ma dla mego przygotowane

16 Wyjaśnij krótko, w jaki sposób Duch Święty pomaga w duchowym
człowieka Odpowiedzi wpisz do notesu.

rozwoju

SPOSOBY PIELĘGNOWANIA DUCHOWEGO ROZWOJU
Cel 9. Zapoznać się Z rozrucamt miedzy uieformalnvmt,
sobami cbrzesctjausletego urvchouiania.

a formalnymi spo-

Kościół jako całość, a także wierzący, kazdy z osobna, powinien pielęgnować duchowe ŻYCie,pomagać innym ludziom w osiąganiu podobieństwa do
Chrystusa. W wielu kościołach stworzono w tym celu program chrześcijańskiej
edukacji. Inne kościoły nieco inaczej pojmują swoją działalność w tej dziedzinie,
uważając, ze pielęgnowanie
duchowego zycia polega na regularnych od-
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działywaruach duszpasterskich
kościoła OC1Z na tworzeniu nieformalnych
powiązań z kościołem. Podejścia do tej kwestii wprawdzie nieco róznią się
między sobą, pozostaje jednak faktem, ze chrześcijańskie wychowanie wymaga
zarówno formalnych jak i nieformalnych metod.
Niezależnie od podejścia, Słowo Boże jest duchowym pokarmem potrzebnym do rozwoju chrześcijanina. Zażyłe, dobre chrześcijańskie relaqe również sprzyjają ciuchowemu rozwojowi. Przekazywarue prawdy Słowa Bozego
dokonuje się często przy pomocy bardzie, tradycyjnych, formalnych metod.
Wychowuje się natomiast przy pomocy technik nieformalnych. bardziej dojrzali
chrześcijanie mają społeczność z mniej dojrzałymi i stają się dla nich przykładem, pokazując im, jak nalezy żyć po chrześcijrrisku. Mniej dojrzali chrześcijanie
uczą się poprzez obserwowanie i naśladowanie. Możemy więc powiedzieć,
że pielęgnowanie
duchowego rozwoju wymaga zarówno formalnych jak
i nieformalnych metod.
Metody nieformalne służą pobudzaniu do duchowego rozwoju. Relacje
Jezusa z dwunastoma uczniami, sposób, w Jaki podchodził do zadania, którym
było nauczanie innych, jest także doskonałym przykładem nieformalnej metody chrześcijańskiego wychowania.
Wzajemne stosunki członków stanowiących CIało Chrystusa, wykorzystywanie darów duchowych dla dobra i rozwoju członków, wyraźnie pokazują,
że kościół przy gotowyweny jest do nauczarua poprzez wzajemne kontakty, co
Jest cechą charakterystyczną dla nieformalnych metod chrześcijańskiego wychowarua,
Formalne metody pielęgnowania chrześcijańskiego rozwoju polegają na
nauczaniu i przekazywaniu faktów i Informacji Czytanie Biblii, uczenie doktryny, przekazywanie WIedzy moze się dokonywać przy pomocy formalnych
metod. Formalne metody bardzo przypominają naukę szkolną W procesie
nauczania Jezus korzystał czasami z tradycyjnych, formalnych metod przekazywania informacji. Nie korzystał wprawdzie ze szkolnych klas, ale był
mistrzem w podejściu do ludzi. Mimo że celem chrześcijańskrego wychowania nie jest zapełnianie umysłu faktami i wiedzą, należy się jednak nauczyć
pewnych rzeczy. Wykłady, lekcje, seminaria są doskonałym
sposobem
przekazywania
WIedzy mnie) dojrzałym chrześcijanom.
Wiedza staje się
czynnikiem
zmiany, umożliwiającym
chrześcijanom
duchowy
rozwój
i osiągnięcie podobieństwa do Chrystusa.

I

Skuteczne chrześcijańskie wychowanie obejmuje zarówno formalne jak
nieformalne metody. Jeśli pomagasz innemu chrześcijaninowi w duchowym
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rozwoju, będziesz starał się stworzyć między wami zażyłe relacje. Będziesz się
starał zyć w taki sposób, by dawać mu przykład chrześcijańskiego życia. Będziesz również chciał pomóc tej osobie w zrozumieniu biblijnych prawd. Być
może zdarzy ci się rówruez, że będziesz nauczał w bardziej tradycyjny szkolny
sposób. Żadna z metod nie jest w pełni wystarczająca. Jeśli pomagasz
chrześcijanom w duchowym rozwoju, będziesz musiał korzystać z różnych
metod.
17 Dokonaj rozróżnienia między formalnymi i nieformalnymi metodami
pielęgnowania duchowego rozwoju, umieszczając cyfrę 1) przed przykładami
metod formalnych i cyfrę 2) przed przykładami metod nieformalnych .
.... a Metoda chrześcijańskiego wychowania
na przebywaniu z uczniami.
.... b Paweł napominał
zycia.

Tymoteusza,

stosowana przez Jezusa polegała

aby dawał przykład chrześcijańskiego

.... c Pastor Berg prowadzi serię wykładów dla tych, którzy starają się osiągnąć
duchową dojrzałość. Studenci dostają zadania do wykonania i muszą
omawiać w klasie poszczególne tematy
.... d Pastor Davon podzielił swoje zgromadzenie na małe grupy, które spotykają Się co miesiąc, modlą się, rozmawiają, wspólnie studiują .
.... e Paweł stwierdza,
wPrawie.

ze został przez Gamaliela

gruntownie

wyszkolony

FAI(TY
I
INF ORdMA,CJb.
:.

,"
"

'Ż:

::':

':';:

78

~

Rozwój ch rzesctjanuta

--

Pytania kontrolne

L:----

..di=oL.- __

----=:::::___L.-

..::.-

_

Zakreśl właściwą odpowiedź.
1 Biblijna koncepcja nauczania dotyczy wzrastania i rozwoju
a) w pośredni sposób, gdyż ma ona pierwszorzędne znaczenie, podczas gdy
inne sposoby mają znaczenie drugorzędne.
b) nie dotyczy tego tematu; uczniami mozna uczynić tylko duchowo dojrzałe
osoby.
c) tylko wówczas, gdy sprawy mają charakter duchowy.
d) w bezpośredni sposób, ponieważ kiedy człowiek zostaje uczniem i rozwija
się duchowo, staje się taki, jak jego Mistrz.
2 Nauczanie podobne jest do terminowania u mistrza, gdyż
a) uczeń zdobywa umiejętności swojego nauczyciela, przyjmując jego teorie
i idee.
b) uczeń uczy się, upodabniając się do swego nauczyciela, rozwijając się
duchowo w trakcie tego procesu.
c) uczeń nie moze stać się samodzielny, dopóki nie odsłuzy kilku lat Jako
pomocnik.
d) uczeń musi wybrać najlepszego nauczyciela, jeśh ma Się sam stać dojrzałym
na uczycielem.
3 Celem nauczania jest pomaganie ludziom w duchowym dojrzewaniu, to znaczy w osiągnięciu
a) duchowej samowystarczalności.
b) przystosowania do społecznego życia.
c) podobieństwa do Chrystusa
d) apostolskiego wzorca.
4 Według Ewangelii Marka, Jezus przebywając z uczniami pobudzał ich do
duchowego rozwoju, a następnie rozsyłał ich, tak aby
a) byli przygotowani do służby i potrafili zastosować poznane zasady nauczania.
b) byli wystarczająco blisko, by mógł ich poprawić, kiedy popełniali błędy, ale
jednocześnie by mogli rozwijać się zgodnie z własnymi pragnieniami.
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c) byli pod Jego wpływem i nie mogli samodzielrue myśleć i działać.
d) byli odpowiednio wyszkoleni zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, i potrafili dostosować się do bieżącej polityki edukacyjnej.
5 Kościół odgrywa ważną rolę w pielęgnowaniu duchowego rozwoju swoich
członków, ponieważ
a) tylko dzięki sile i zasobom organizacji można zaspokoić ogrom ludzkich
potrzeb
b) jego struktura organizacyjna Jest niezbędna do rozdzielarua między wierzących
środków potrzebnych im do rozwoju
c) jest orgaruzrnern złożonym z powiązanych ze sobą wzajemnie części, które
czerpią z niego silę, wsparcie i zdrowie.
d) jemu, a nie poszczególnym jego członkom, wyznaczono zadanie pielęgnowania duchowego rozwoju.
6 Daty duchowe przyczyniają się do duchowego rozwoju, jako że
a) grupa wierzących, wykorzystując różnego rodzaju dary, może skutecznie
pomóc innym wierzącym w duchowym rozwoju.
b) niektórzy członkowie kościoła wykorzystuje dary dła dobra wielu rozwijających się chrześcijan, którzv nie posiadają darów.
c) wybrani wierzący rozwijają SIę I umacniają swoje miejsce w ciele Chrystusa,
wykorzystując od czasu do czasu swoje dary.
d) człowiek reagt je na wezwanie Ducha ŚWIętego i wtedy nagrodą dla niego
jest duchowy rozwój, jeśli zaś me reaguje, nie zasługuje na to.
7 Duch Święty pobudza do duchowego rozwoju wszystkimi podanymi poniże]
sposobami, oprócz Jednego Którego?
a) Dał nam Słowo Boze I pomaga nam Je zrozumieć.
b) Nakłania nas, często wbrew naszej woli, byśmy dązyli do osrągmęcia
podobieństwa do Chrystusa
c) Pomaga nam w przekazywaruu Bożej prawdy, w zastosowaniu jej w zyciu
codziennym.
d) Wpływa na nas w zyciu codziennym, przekonuje, pobudza do działania.
8 Formalne sposobv pobudzania chrześcijańskiego rozwoju cechuje
a) brak struktury i bezpośrednie stosunki uczeń - nauczyciel.
b) sztywna struktura I bardzo mała elastyczność w podejściu do stosunków
uczeń - nauczycie!
c) wykorzystanie tradycyjnych metod nauczania, często w połączeniu z nauką
w klasie.
d) związek ucznia z nauczycielem ukształtowany we wzajemnych kontaktach.
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9 Nieformalne sposoby wpływania na rozwój chrześcijan cechuje
a) luźne lub niedbale podejście do procesu nauczania oraz lekceważenie
formalnych, tradycyjnych metod nauczania.
b) poleganie na przykładzie, bez nauczania faktów, które moze wywrzeć
ujemny wpływ.
c) doraźne podejście do przekazywarna wiedzy.
d) osobiste związki i relacje, wzorowanie

się lub Identyfikacja, działanie.

10 O formalnych i nieformalnych sposobach nauczania chrześcijańskiego możemy powiedzieć, ze
a) formalne sposoby działają lepiej w przypadku dojrzałych chrześcijan, podczas
gdy nieformalne sposoby są najlepsze dla mniej dojrzałych chrześcijan.
b) skuteczne chrześcijańskie wychowanie obejmuje oba rodzaje metod, gdyż
każda z nich ma ważną funkcję w procesie rozwoju.
c) dawniej używano wyłącznie tradycyjnych, formalnych metod, natomiast
dzisiaj nieformalne sposoby uwaza się za najlepsze.
d) duże, zorganizowane grupy wykorzystują metody formalne, podczas gdy
mniejsze preferują podejście nieformalne.

Zanim przejdziesz do lekcji 4, wypełnij sprawdzian
do części 1 I wyślij arkusz odpowiedzi na adres rcI.
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Odpowiedzi

na pytania nauczające

9 c) była to metoda wskazana przez Jezusa
1a
b
e
d
10 a
b
e
d
e
f
g

Fałsz.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
1) Rz 12,1-8.
3) Ef 4,11-16.
2) 1Kor 12,12-27.
1) Rz 12,1-8
3) Ef 4,11-16
2) 1Kor 12,12-27
1) Rz 12,1-8 i 3) Ef 4,11-16.

2 b) w tym, że uczeń uczy się, obserwując
słuchając jego poleceń
11 a
b
e
d
e

Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Prawda
Fałsz

3 a
b
e
d

Prawda.
Fałsz.
Fałsz.
Prawda

12 a
b
e
d
e

Fałsz.
Prawda.
Fałsz
Fałsz.
Prawda.

4 c) pobudzaniu

ludzi do oddania ...

13 b) powinien wykorzystywać
5 a Fałsz.
b Fałsz.

nauczyciela,

swój dar dla dobra ogółu.

przebvwając

z nim,
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c Prawda.
d Fałsz.
e Prawda.

14 a Że będzie z uczniami Pana zawsze, że ześle im Tego, którego obiecał
Ojciec, ze da im moc.
b Żeby uczniowie Pana pozostali w Jerozolimie, dopóki nie otrzymają daru obiecanego przez Ojca, Ducha Świętego Duch Święty pomoże im
stać się świadkami Chrystusa na całym świecie
c Pocieszyciela, nauczał, przypominał, świadczył
d Powinieneś napisać: miał wprowadzić IChwe wszelką prawdę, nie mówić
od siebie, mówić tylko to, co usłyszy (to znaczy miał wiernie reprezentować Iezusa), objawić przyszłe rzeczy, uwielbiać jezusa, nauczającjego
słów.
e Znając sprawy Boże objawia nam je. Przypomina czym nas Bóg obdarzył.
Jego nauki dają nam duchowe zrozumienie I pomagają dojrzeć duchowo.
6 a) Jezus wiedział, ze należycie przygotowani ludzie będą tacy jak ich mistrz.
d) Jezus wiedział, ze przebywanie z nauczycielem
się ucznia do mistrza.

powoduje upodabnianie

e) Jezus wiedział. że bliskie, zażyle stosunki wpływają na powstanie
dobieństwa między uczniem a nauczycielem.

po-

15 a 4) Przekonywanie
b
c
d
e

lub upominarue.
2) Inspiracja
1) Objawienie.
3) Oświecenie.
1) Objawienie i 3) Oświecenie. (Duch odkrywa
sposób oświeca wierzącego).

Słowo Boże i w ten

7 d) przede wszystkim poprzez normalne szkolenie.

16 Twoja odpowiedź może się różruć nieco od mojej. Napisałem, że początkowo
Duch Święty komunikował
człowiekowi Bożą prawdę. Od momentu
pierwszego przyjścia Chrystusa, jest Pocieszycielem, wysłannikiem i przedstawicielem naszego Pana wobec wszystkich wierzących. Objaśnia naszym
sercom słowa Chrystusa. Nakłania nas do szukania oświecenia w Słowie
Bożym, upomina nas, kiedy, jako chrześcijanie, robimy lub mówimy rzeczy
niewłaściwe. poprawia nas, kiedy uczy I wpływa na nas. Umożliwia nam
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uczenie innych ludzi, daje nam Bozą mądrość l przenikliwość, abyśmy mogli
pomagać im w rozwoju I dojrzewaniu duchowym.
8 a
b
c
d

3) Chrzcząc - ucząc.
2) Czyńcie uczniarru wszystkie narody.
1) IdŹCIe.
2) Czyńcie uczruarm wszystkie narody.

17 a 2) Nieformaina.
b 2) Nieformalna.

c 1) Formalna.
d 2) Nieformaina
e 1) Formalna.
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