Rozwój
Chrześcijanina
STUDIUM O CHRZEŚCIJAŃSKIM

I II I INSTYTUT

WYCHOWANIU

ICI

Dwayne E. Turner

Rozwój
Chrześcijanina
STUDIUM

o CHRZEŚCIJAŃSKIM

WYCHOWANIU

Książka powstała we współpracy z zespołem
pracowników Międzynarodowego
Biura ICI

Instytut ICI
Cieszyn 1997

Tytuł oryginału:
Helping Christians

Grow

Cytaty z Pisma Świętego podane są według: Biblia,
to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
Warszawa 1975.

ISBN 83-906650-2-6

Adres Biura leI w Polsce:
Instytut ICI
Skr.poczt. 6
43-400 Cieszyn

© Copyright:
International Correspondence Institute Bruksela, Belgia.
Druk:
Misja Krajowa, Cieszyn

SPIS TRESCI
Strona
Wprowadzenie do kursu

CZĘŚĆ PIERWSZA:

5

CHRZEŚCIJAŃSKIE WYCHOWANIE

lekcje
1 Życie i jego rozwój

14

2 W kierunku dojrzałości

36

3

58

Pomoc w rozwoju chrześcijanina

CZĘŚĆ DRUGA:

ROZWÓJ I UCZENIE SIĘ

4

Odkrywanie

i działanie

5

Rozwijanie Się i uczenie

110

6 Jaki nauczyciel taki uczeń

142

7

164

Kierowanie procesem uczenia się

CZĘŚĆ TRZECIA:

86

WPŁYW ŚRODOWISKA RODZINNEGO

NA ROZWÓJ DZIECKA
8

Rozwój dziecka w rodzinie

186

9

Rozwój w grupach

204

Rozwój członków w kościołach

228

10
Słownik

Odpowiedzi

247
na pytania kontrolne

Sprawozdanie studenta
Arkusz odpowiedzi

255
259

CYKL KURSÓW
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Niniejsza książka omawia jeden z 18 kursów (przedmiotów) składających
się na cykl -Słuzba chrześcijańska «. Symbol znajdujący się po lewej stronie
wskazuje na kolejność kursów w cyklu, który dzieli się na trzy części po sześć
kursów. Rozwój chrześcijanina to kurs 4. w części III. Studiując w proponowanej przez ICI kolejności, osiągniesz największe korzyści z nauki. W języku
polskim cykl-Służba Chrześcijańska ..składa się z 8 kursów (przedmiotów).
Materiały dydaktyczne w cyklu -Służba chrześcijańska. zostały przygotowane w formie samouczka, a przeznaczone są głównie dla pracowników
chrześcijańskich. Cykl pozwala studentowi zdobyć wiedzę biblijną i umiejętności potrzebne do praktycznej usługi chrześcijańskiej. Niniejszy kurs można
przerabiać dla własnego wzrostu duchowego lub w celu osiągruęcia zaliczenia
potrzebnego do otrzymania świadectwa.

UWAGA

Proszę bardzo dokładnie zapoznać się z wprowadzeniem do kursu. Jeżeli
chcesz osiągnąć cele kursu i właściwie przygotować SIę do sprawdzianu,
powinieneś ściśle stosować się do Instrukcji.
Wszelką korespondencję

dotyczącą kursu wysyłaj do Instytutu ICI na adres:

Instytut ICI
Skr. poczt. 6
43-400 CIES.lYN

Wprowadzenie
do kursu
Czy [uz kiedyś zastanawiałeś się dlaczego kościół w swoim usługiwaniu
kładzie duży nacisk na nauczanie, albo jaką rolę odgrywa nauczanie w osiągnięciu celów kościoła?
Chrześcijańskie wychowanie jest bardzo wazne dla służb w zborze Nauczanie
pomaga nam we wzroście I osiąganiu duchowej dojrzałości. Jest ono także
bardzo pomocne w przygotowaniu i zaangażowaruu członków kościoła do
usługiwania ludziom, którzy są poza zborem. Ten kurs pomoze ci stać się
bardzie] dojrzałym duchowo I uświadomi potrzebę korzystania w większym
stopruu z chrześcijańskiego nauczarun. Zachęci cię także do podjęcia nauczarua
innych chrześcijan oraz pomoze ci w przygotowaniu SIę do tego zadania.
Biblia jest dla wierzących najwyzszym autorytetern w sprawach wiary
i życia chrześcijańskiego. Usługują oni na podstawie doktryn zaczerpniętych
z Biblii Dzięki lekcjom zawartym w tym podręczniku zrozumiesz, jak lepiej
usługiwać, ucząc się bezpośrednio z Pisma ŚWiętego I przerabiając praktyczne
zagadruerua na temat nauczania.
Metody nauczania, z którymi się stykasz, nie muszą być takie same, jakimi
ja się posługuję Jednak Biblia daje nam wskazówki co do kierunku słuzby.
Dlatego w zalezności od potrzeb, możemy przekazywać biblijne zasady,
posługując się róznynu metodami. Gdy zajmujemy się charakterem życia
duchowego I zasadami chrześcijańskiego wzrostu, powinniśmy zastosować
odpowiednie biblijne prawdy w celu osiągnięcia duchowego rozwoju i zaspokojenia naszych potrzeb.

o kursie
"Rozwój chrześcijanina"
jest to studium przedstawiające biblijne podstawy
kształcenia W podręczniku przedstawione są praktyczne sposoby nauczania,
które można zastosować we współczesnym
kościele W przedstawionym
materiale kładzie się nacisk na potrzeby uczniów w zalezności od ich
indywidualnego rozwoju oraz przedstawia różne możliwości chrześcijańskiego
kształcenia w zborze, grupach domowych oraz nauki indywidualnej.
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Cele kursu
Po ukończeniu tego kursu powinieneś:
1. Znać biblijne przesłanki uzasadniające korueczność stosowania chrześcijańskiego nauczania.
2. Umieć wyjaśnić powiązanie chrześcijańskiego
3

Umieć rozpoznawać
duchowego innych.

I

wykorzystywać

4. Umieć dostosować nauczanie odpowiednio
go poziomu i rozwoju słuchaczy.
5 Rozumieć znaczenie wzajemnego
w trakcie procesu nauczania

nauczania z teorią i praktyką

możliwości

kształtowania

życia

do naturalnego oraz duchowe-

oddziaływania

nauczyciela

I

ucznia

6. Umieć omówić rolę chrześcijańskiego nauczania w rozwoju relaqi w rodzinie.

Podręczniki
Kurs "Rozuoj chrześcijanina"
jest autorstwa Dwayne E.Tumera. Jedynym
dodatkowym podręcznikiem wymag:lnym podczas realizacji tego kursu jest
Biblia.

Czas nauki
Ilość czasu, potrzebna do nauczenia się każdej lekcji, zależy od posiadanej
juz znajomości tematu i umiejętności uczenia się. Czas zależeć też będzie od
stopnia zastosowania
się do wskazówek,
wypracowania
umiejętności
potrzebnych do samodzielnej nauki. Zaplanuj czas na naukę w taki sposób,
by osiągnąć cele przedstawione przez autora podręcznika, a takze własne cele.

Układ lekcji i sposób uczenia się
Każda lekcja składa
lekcji, (4) celów lekcji,
treści lekcji zawierającej
lekcji) i (9) odpowiedzi

się z O) tematu lekcji, (2) wprowadzenia, (3) planu
(5) czynności lekcyjnych, (6) kluczowych słów, (7)
pytania nauczające, (8) pytań kontrolnych (na końcu
na pytania nauczające

Wprowadzenie do kursu
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Plan lekqi I cele lekcji przedstawiają ogólny zarys tematu, pomagają skupić
uwagę na najważruejszych punktach i informują, czego powirueneś się nauczyć.
Na większość pytań nauczających w tekście lekcji można odpowiedzieć
wpisując Je w odpowiednim miejscu w podręczniku. Dłuższe odpowiedzi należy zapisać w zeszycie Zapisując odpowiedź w zeszycie nie zapomnij zaznaczyć numeru i tematu lekcji. Pomoże ci to w przygotowaniu Się do końcowego
sprawdzianu.
Nie szukaj odpounedzi UJ książce, zanim nie napiszesz własnej. Własną odpowiedź zapamiętasz lepiej. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania nauczające,
porównaj je z odpowiedziami
znajdującymi się na końcu lekcji. Następnie
popraw błędne odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania nie są podane we właściwej kolejności, byś przypadkowo nie dostrzegł przedwcześnie odpowiedzi na
kolejne pytanie
Pytania nauczające są bardzo ważne. Pornagają zapamiętać najważniejsze
myśli przedstawione w lekcji i zastosować poznane zasady

Jak odpowiadać na pytania
W niniejszym podręczniku znajdują się rózne rodzaje pytań nauczających
i kontrolnych Poniżej podajemy przykłady pytań I odpowiedzi. Jeśli wystąpią
mne rodzaje pytań, towarzyszyć Im będzie odpowiednia instrukcja.

Pyranie typu MOŻLIWOŚĆ WYBORU wymaga wybrania właściwej odpowiedzi z kilku podanych.
Przykład
1 Stary Testament składa się z
a) 66 ksiąg.
b) 39 ksiąg
c) 27 ksiąg.
Odpowiedź właścrwa znajduje się w punkcie
zakreśl odpowiedź b) jak poniżej.
1 Stary Testament
a) 66 ksiąg.
@39ksiąg.
c) 27 ksiąg.

składa się z

b) 39 ksiąg. W podręczniku

Rozwój chrześcijanina
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(W niektórych pytaniach tego typu będzie więcej niz jedna właściwa
odpowiedź. W takim przypadku zakreśl wszystkie właściwe odpowiedzi.)
Pytanie typu PRA WDA-FAfSZwymaga

wybrania kilku prawdziwych zdań.

Przykład
2 Które z poniższych stwierdzeń są PRAWDZIWE?
a

Biblia składa się ze 120 ksrąg.

® Biblia jest przesłaniem

dla ludzi wierzących dzisiejszych czasów.
c Wszyscy autorzy Biblii pisali w Języku hebrajskim.
@) Duch Święty Inspirował autorów Biblii.
Stwierdzenia

b i d są prawdziwe. Zakreśl dwie odpowiedzi

jak wyżej.

Pytanie typu POf..ĄCZENIE wymaga od ciebie połączenia rzeczy, które do
siebie pasują, np. nazwa I definicja, księga biblijna i autor.
Przykład
3 Wpisz liczbę odpowiadającą
jego działanie.

inueniu człowieka przed zdaniem opisującym

· . ( . a Otrzymał Zakon na górze Syna).

1. Mojżesz

·.f. b Przeprowadził Izraelitów
· .? c Obchodził Jerycho

2 jozue

· /.

przez Jordan.

d Mieszkał na dworze faraona.

Zdania a i d odnoszą się do Mojzesza, zdania b I c odnoszą się do Jozuego.
Wpisz 1 przed zdaniem a I d oraz 2 przed zdaniem b i c jak wyżej.

Sposoby uczenia się
Jeśli sam przerabiasz kurs leI, całą naukę możesz prowadzić korespondencyjnie. Chociaż niniejszy kurs został przygotowany do samodzielnej nauki, można go przerabiać także w grupie lub klasie. W takim przypadku nauczyciel
może zadawać dodatkową pracę oprócz podanej w kursie. Proszę stosować się
do jego zaleceń.
Można także uzywać kursu do nauki grupy domowe), wykładów w zborze
albo w zborowej szkole biblijnej. Treść kursu, jak również metody są doskonale
przystosowane do takiego celu.
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Wprowadzenie do kursu
Sprawdzian końcowy

Na końcu podręcznika
znajduje się część (zeszyt) ze sprawdzianem
końcowym Należy udzielić odpowiedzi według instrukcji znajdujących się
W podręczniku
i zeszycie. jeżeh pragruesz otrzymać świadectwo Instytutu ICI,
należy ten sprawdzian wypełnić I odpowiedzi na "Arkuszu odpowiedzi" przesłać
do ICI rCI dokona korekty I udzreli ci wskazówek dotyczących dalszego uczenia się.

Świadectwo
Po skończemu
kursu I uzyskaniu oceny ze sprawdzianu
z Instytutu ICI otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.

końcowego

Egzamin końcowy
Jeśli chcesz zdobyć zaliczerue potrzebne do uzyskania świadectwa
ukończenia cyklu "Służba chrześcijańska(lo znaczy wszystkich kursów
wchodzących w skład cyklu), powinieneś zdać egzamin końcowy W takim
przypadku powinieneś zgłOSIĆchęć uzyskania zalrczenia cyklu wypełniając
specjalną kartę wpisową I wysyłając ją do Instytutu ICr. W CZęŚCIze sprawdzianem
znajdują się instrukqe dotyczące egzaminu końcowego

Autor kursu
Dwayne E Turner posiada wielkie doświadczenie w dziedzinie chrześcijańskiego nauczania
Usługiwał jako pastor l wykładowca w dziedzinie
chrześcijańskiego kształcenia, zdobywając doświadczenie w różnych rodzajach
służby. W 1970 roku został ordynowany.
Od 1968 do 1974 roku Dwayne E.Turner był wykładowcą w Northwest
College, Kirkiand, Washington. W 1975 roku rozpoczął służbę misyjną
przeprowadzając się do Cebu na Filipinach i służąc tam przez 3 lata w Iramanuel
Bibie College Jako nauczyciel misyjny Dwayne E.Turner był zaangażowany
w prace nad programem chrześcnariskiego nauczania na Filipinach.

Rozwój chrześcijanina
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Ukończył wyższe studia w dziedzinie teologii na North Central BIbie College
w Mineapolis, Minnesota oraz uzyskał tytuł magistra w dziedzmie religii na
Conservative Baptist Theological Seminary w Denver, Colorado W Assemblies
of God Graduatę School w Spnngfield, Missouri, otrzymał także stopień magistra,
a obecnie stara się o doktorat w dziedzinie słuzby chrześcijańskie]
na
Conservative Baptist Theological Serninary. Jest zonary i ma dwóch synów.

Instytut ICI University
Instytut lCI może CI pomóc. Jeśli masz pytania dotyczące kursu albo zeszytu
sprawdzianów, mozesz przesłać pytania w tej sprawie na adres Instytutu

Niech Bóg cię błogosławi, gdy rozpoczynasz studium "Rozwój chrześcijaniua". Niech wzbogaci ono twoje życie i pomoze CI efektywniej wypełniać
twoje zadanie w ciele Chrystusa

•

•

•

Wprowadzenie do kursu

.-

.-

CHRZESCIJANSKIE
WYCHOWANIE

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

Życie Ijego rozwój
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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

23

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.
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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-
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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
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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
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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

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 między 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 bardzo przypommacie któregoś ze swoich przodków. Zabawne może być przejrzenie starego albumu z fotografiami i zaobserwowanie fizycznego podobieństwa 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
cijańskiego życia

•

Omówić proces przechodzenia
dojrzałości.

wychowania

w rozwijaniu

pełni chrześ-

od duchowego

niemowlęctwa

do duchowej
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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, dlaczego naturalną rzeczą dla chrześcijanina Jest rozwój na podobienstuo
Chrystusa.

Wszystko co żyje ma naturę charakterystyczną dla swego rodzaju. Charakter 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
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ma swoją własną, SWOIStąnaturę i charakter. Kiedy uoue życie pielęgnuje się
w odpowiednich duchowych warunkach, rośnie ono i rozwija się w nas, i stajemy
się coraz bardziej podebru do Niego Naszym obowiązkiem jest być wrażliwym 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
działanie Ducha Świętego.
d Podobieństwo
do Chrystusa to coś, co rozwija się w normalny
w nowym duchowym zyciu
e ZyCIe duchowe określa, jaki będzie rozwój naszej osobowości.

na

sposób

Rozwój duchowy to Boży cel
Cel 2. Zapoznać się ze stunerdzeniami, które urvjasniajq upływ upadku i Bo-

zego celu dla człowieka.
W 1MoJ 1,26-27 czytamy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga Człowiek został stworzony przez Boga i na Jego podobieristwo. 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

2 Jaki wpływ miał upadek na pierwotne
a) Pozostało takie same.
b) Zostało zniekształcone przez grzech.
c) Poprawiło się przez wieki.
d) Nie wiemy.

na każde pytanie.

podobieństwo

człowieka do Boga?

Roruoj cbrzescijanina
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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
otrzymujq

z opisem tego, co Bóg postauounł
uoue życie w Chrystusie.

Się

wobec ludzi, którzy

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
Jakle jest przeznaczenie

na następujące

pytanie:

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 uwidaczniać 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
a)
b)
c)
d)

Osiągnąć podobieństwo do Chrystusa.
Uczęszczać regularnie do kościoła.
Przerwać pewne działania.
Oderwać się od fizycznego świata.

"stać się dojrzałym'?
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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 prawdę. 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 pomaganie chrześcijanom, aby rozwijali w sobie zycie Chrystusa, az w ich osobowości ujawni się Jego natura i charakter.
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Celem dojrzałych chrześcijan nie jest powiększanie liczby ludzi z nieograniczoną znajomością Biblii i duchową wiedzą, ale pomaganie im w osiąganiu pełni życia, tak jak tego sobie życzył jezus. Celem chrześcijańskiego wychowania 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
do Chrystusa, zajmujemy się chrześcijańskim wychowaniem.
Jest to ważna działalność, przewidziana w Boskim planie dotyczącym ludzkości.
podobieństwo

7 Zakreśl literą przed uzupełnieniem, które najlepiej wyjaśnia zadanie chrześcijańskiego 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 chrześcijaństwo 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 rozpoczyna 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 każdego 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, społeczna, duchowa. Chociaż jest to pomocne przy badaniu ludzkiego zachowania 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 człowieka. Chrystus jest centrum i oznacza to, że powinien kontrolować każdą dziedzinę 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
a
b
c

Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
Każda dziedzina ludzkiego zycia jest niezależna od pozostałych.
Chrześcijański stosunek do Boga wpływa na wszystkie dziedziny życia.
Pomaganie ludziom w uczynieniu Jezusa centrum ich Życia dotyczy każdej
dziedziny ludzkiego życia.
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d Im bardziej chrześcijanin
nad jego życiem.
e Kiedy chrześcijanin
czególne części.

rozwija Się duchowo,

tym bardziejJezus

panuje

dojrzewa, jego życie coraz bardziej dzieli się na posz-

Rola chrześcijańskiego wychowania w rozwijaniu osobowości
Cel 7. Przedstawić, urjalet sposób chrzescijatiskie

do osiągnięcia przez człowieka

wychowanie przyczynia się
w Chrystusie.

pełnouiartosciouiosci

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 osiągnięciu 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 Jezusie. Które z nich NIE jest właściwe? Chrześcijańskie wychowanie rozwija
a) potencjał intelektualny
b) emocjonalne

każdego wierzącego.

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
człowieka pełnoioartosciou.osci.

się do ostqgrnecia

przez

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 zdobyć 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 naszym 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 wychowania w sprawiedliwości. Te cztery sposoby oddziaływania mają Jeden podstawowy 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 studiowaniu 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 jezusowi pod kontrolę każdej dziedziny życia. Dowiedziałeś się, że pomaganie
innym ludziom w osiągnięciu pełnowartościowości i podobieństwa do Chrystusa, 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 przechodzenia od niemowlęctwa do dorosłości wymaga czasu i cierpliwości. Nauczyliśmy 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 osiągnięcia na poszczególnych etapach rozwoju to celepośrednie. Są to mniejsze cele, 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 potrzeby 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 Bożego OP 2,2). Takie są podstawowe wymagania Boga wobec duchowego
rozwoju. Człowiek uczy się wykonywać zadarua i zachowywać 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 odróżnierua prawdy od błędu - tego wszystkiego rue można nauczyć się od razu. Kazde poszczególne osiągruęcie jest osiqgruęciem celu pośredruego, ale jest także 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 osiqguiecia dojrzałości i podobietistuia do Chrystusa we
wszystkich dziedzinach życia.

14 Rozróżniając cele pośrednie i cel ostateczny chrześcijańskiego
możemy powiedzieć dokładniej, ze cele pośrednie
a) są stosunkowo

rueistotnynu

wychowania,

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
w życiu jego nauk .

czytania Słowa Bozego oraz stosowania

.... 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
całkowicie dojrzali, kiedy staną przed Chrystusem
.... e Przekonać
wspólnego

pełni, tak aby byli

każdego wierzącego
o potrzebie zjednoczenia
budowania siebie nawzajem oraz wspólnoty.

się dla

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

r"

EWANGEliZACJI

O. Nowe życie
w

CheYSlUS',

6. Aktywne zaangażowanie
w "[""

1. Orientacja na

służbę

nowe~de

.I::~~~~~~

5. Przygotowanie
do

2. Integracja

Chcz\ańSk'eJ słuzby
4. Odkrycie
duchowych darów

3.

ROZWÓJ

,.

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 wychowawczej wobec tych, którym starasz się pomóc w rozwoju duchowym, Dzięki
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nim mozesz pomóc ludziom w osiąganiu kolejnych poziomów aż do aktywnego 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 wymienić 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 dojrzałe, 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, które 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 przekonaliśmy, wynika to z otrzymania coraz WIększej dawki Słowa Bożego. Chrześcijanin 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. Ludzie 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 składającego SIę z wierzących. Jest przez nich
urnacruany,
wnosi świezą wizję i witalność

1) Onentacja na nowe

zycie
2) Integracja

ze wspól-

notą

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

3) Rozwój duchowego

.... c Nalezy go zachęcać do szukania i wykorzystywarua okazji do pracy dla Pana.

4) Odkrycie darów

.... 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

ZYC1a

5) Przygotowanie

do służby

6) Zaangazowarue
w słuzbę

52

Rozwój cbrzescijanina

Chrześcijańskie potrzeby i duchowa dojrzałość
Cel 12. Wyjaś1lić, jaki związek mają kroki prowadzące
łości z ch rześc ija) iski m wychowaniem.

do ducbouej

dojrza-

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 WIęC myśleć jako o cełach pośrednich naszej pracy, którą jest chrześcijariskie
wychowanie.

19 Sześć kroków, które prowadzą do duchowej
z chrześcijańską
edukacją w następujący sposób:
a) Są one centrum zainteresowania
b) Są celami pośrednimi,
celu.

dojrzałości,

wiąże

się

i są tym samym, co cel ostateczny.

które należy osiągnąć

na drodze do ostatecznego

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

W kierunku

~
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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 dojrżałośerą 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
ludziom w
a) rozwinięciu właściwych
b) staniu się wrażliwym na
bienia.
c) właściwym zrozumieniu
d) duchowym rozwoju.

chrześcijańskiego

wychowania

norm etycznych.
różne rodzaje dopuszczalnego
wiedzy biblijnej.

jest pomaganie

okazywania

uwiel-
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5 Rolę chrześcijańskiego wychowania w osiągarun pełnowartościowości
najlepiej 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 duchowy kazdego człowieka jest rzeczą jedyną w swoim rodzaju.
c) każdy etap rozwoju wymaga okreśłonego czasu, jeśli rozwój ma być całkowity.
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".

W kierunku
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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
12 a
b
e
d

przez grzech

Prawda.
Fałsz.
Prawda,
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
podobieństwo do Jezusa.

są do tego, by osiągnąć

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

15 a

zrnieruać się na podobieństwo

Syna Bozego.

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
17 Zapamiętanie
kroków)

rozwoju i osiągnięciu pełni dojrzałego życia.
tych kroków pomoże

8 Jezusa Chrystusa.
18 a
b
e
d
e
f

2) Integracja ze wspólnotą.
darów.
6) Zaangażowanie w służbę.
5) Przygotowanie do służby.
l) Orientacja na nowe zycie.
3) Rozwój duchowego życia.

4) Odkryoe

ci w wykonywaniu

ćwiczeń (sześć

w leierunleu dojrzałości
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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.

roz~oju
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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.
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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.

74

Rozwój chrześcijanina

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
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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.

~

ROZWOJ
I UCZENIE SIĘ

Od~anie
i działanie

Jan ucieszył Się, kiedy Mana dostała przepis do pieczenia, który służył przez
lata jej matce i babce. Był to przepis na pieczenie chleba. Jan zawsze lubił
ciepłe, chrupiące bochenki, które piekły kobiety z Jej rodziny. Maria przeczytała przepis, a później położyła go na stole kuchennym. Zrobiła ciasto z tych
samych składników, których uzywała, od kiedy z janern pobrali się. Ugryzłszy
zaledwie jeden kawałek świeżo upieczonego chleba, Jan wiedział, że chleb
Marii nie jest taki, jak chleb jej matki. Jan wiedział, że Maria, mimo wskazówek,
jak należy piec smaczny chleb, zastosowała swoją starą metodę robienia ciasta,
bez zmian, których wymagał nowy przepis. Chleb Marii nie mógł więc smakować
tak jak chleb jej matki!
Być moze przypominasz

sobie przypadki,

kiedy zdobyłeś

jakąś nową
prawdy,
prowadzić do

informację, ale nie postąpiłeś zgodnie z nią. Uczerue się, to odkrywanie

ale nie kończy Się na tym. Uczenie się powinno
zastosowania tej prawdy w codziennym zyciu.

również

W tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób ludzie poznają, ze uczenie się to
odkrywanie prawdy i stosowanie jej, by zmienić sposób życia.

Plan lekcji
DWIe koncepcje

uczenia Się

Zmiany zachodzące

W uczemu

Poziomy uczenia się
W jaki sposób ludzie SIę uczą
Uczenie się a pielęgnowanie

chrześcijańskiego

rozwoju

Cele lekcji
Po zakończemu

tej lekcji powinieneś

•

Wiedzieć, że uczenie się obejmuje działanie i zastosowanie wiedzy w zyciowych sytuacjach, dokonywanie potrzebnych zmian w swoich postawach
i postępowaniu.

•

Umieć opisać sposoby uczenia się.

•

Umieć omÓWIĆ, w jaki sposób wychowawcy mogą pomóc w uczeniu się
i przyjmowaniu
duchowej
prawdy przez UCZniÓW, którzy powinni
w myśleruu, postawach I działantach stawać Się coraz bardziej podobni do
Chrystusa.
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Czynności lekcyjne
1. Przestudiuj lekcję i odpowiedz
2. Zapoznaj się ze znaczeniami
3. Odpowiedz

na pytania.
nowych słów kluczowych.

na pytania kontrolne i sprawdź odpowiedzi

Słowa kluczowe
asymilować
odpowiedni
przekonania
przenikać

uogólnienie
uwiecznić
wymagać
zdobywanie

Treść lekcji
DWIE KONCEPCJE UCZENIA SIĘ
Cel 1. Ocenić i ułasciune sklasyfikować działania sprzvjajqce uczeniu się.
Bez wątpienia masz już pewne pojęcie o tym, czym jest uczenie się
i nauczanie. Twoje definicje może nie będą naukowe, ale wiesz, co te słowa
oznaczają.
1Napisz własne definicje tych określeń.
a

Uczenie się to

b

Nauczanie to

.

.. .

..

..

.

Poproszono cię o napisanie własnych definicji tych terminów. Poruewaz
napisałeś, co myślisz, nie można uważać odpowiedzi za rueprawidlowe lub złe.
Wielu ludzi prezentuje w tej sprawie jeden z dwóch popularnych punktów
widzenia. Kiedy wyjaśnię je, wówczas poznasz, do której karegoni należą twoje
definicje.

Odlervtoatue

I działanie

89

Niektórzy ludzie uwazają, ze mówienie to nauczanie, a słuchanie to uczerue
się. Jeśli ktoś opowiada jakąś historię, stwierdza fakty, podaje informacje,
wyjaśnia, to uważa się, ze naucza. A jeśli ktoś słucha, jak nauczyciel mówi,
wtedy uważa się, że w ten sposób uczy się Zazwyczaj od ucznia oczekuje się,
że będzie notował w czasie wykładu i uczył Się tego materiału
Nauczyciele, którzy w ten sposób pojmują proces nauczania, duzo mówią
i wymagają, żeby uczniowie koncentrowali się na wykładzie. Uważają, że
nauczyciele uczą, a zatem przekazywane
treści są kluczowym elementem
w tym procesie Dla nich nauczanie to przekazywanie uczniom informacji.
W Jaki sposób, według ciebie, takie podejście wpływa na pracę nauczyciela?
Przy takim podejściu, nauczyciela uważa się za źródło wiedzy. Oczekuje
się od niego, ze będzie miał rozległą wiedzę na dany temat, natomiast uczeń,
w tej mterpretacn, ma Olewielką lub żadną znajomość tematu Zadaniem
nauczyciela jest WIęC przekazanie własnej wiedzy uczniowi. Ten pogląd na
proces nauczarua prowadzi do tego, ze niektórzy nauczyciele starają się
wykładać szybko, aby przekazać jak najwięcej faktów, aby omówić cały temat. Ponieważ ten pogląd zakłada przekazywanie uczniowi informacji, metodę
tę nazywamy nauka poprzez przeleazvuanie
Druga metoda nauczania opiera Się na załozeruu, ze uczeń musi być
zaangażowany w proces nauki. Zwolennicy tego punktu widzenia uważają, że
uczeń ma zostać przygotowany do czegoś więcej, niz tylko do recytowania
wiadomości. Chcą, aby uczeń zrozumiał matenał i potrafił go powiązać
z dotychczasową wiedzą, aby miał własne przekonarna oraz potrafił wykorzystać swoją wiedzę do rozwtązywarua zycrowych problemów. Podejście to wymaga od UCZOla,aby osobiście zmierzył się z tematem, aby współuczestniczył
w odkrywaniu prawdy
Zwróć uwagę, na co kładzie Się nacisk przy tym drugim podejściu: nauczyciel uczy, a nie tylko przekazuje informacje Uczeń oraz rezultaty nauczania
w tym procesie są waznyrru elementanu. Ta metoda nauczania wymaga, aby
nauczyciel prowadzi! ucznia w procesie uczenia SIę
Jej zwolennicy nie uważają, ze zapełniarue umysłu wiedzą jest ostatecznym
celem nauczania Uważają, ze nauczyciel może I powinien pomóc uczniowi
w odkryciu i zastosowaniu prawdy Dlatego też metoda ta nazywana Jest nauką
poprzez odlervuanie.
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Metoda przekazvroama

Metoda odkrytoanta

to napelruarue

uczniem

przy

krywaniu

prawdy

ucznia

umysłu

mformacjanu

to kierowanie

samodzrelnyrn

od-

2 Przeczytaj dwie przytoczone niżej historyikr Następnie wpisz cyfrę 1) przed
pytaniem, które jest przykładem metody przeleazvttatna
I cyfrę 2) przed
przykładem metodv odlervuanta.
Brygida od kilku miesięcy uczy dzieci w szkółce ruedzielne], w swoim
kościele "Dziewczynki i chłopcy, usiądźcie teraz. Złózcie ręce i bądźcie
cicho" - mówi zawsze na początku lekcp. Następnie zaczyna opowiadać
jakąś historię, a dzieci SIedzą I słuchają jej
Piotr rówruez przez pewien czas uczył dziecr W szkółce niedzielne], W Innym
kościele. Gdybyś zajrzał do jego klasy, zauważyłbyś, jak uczniowie chodzą
po klasie I wykonują pomoce do brblijnej opowieści, którą właśnie omawiają. Mógłbyś też zobaczyć, jak każdy z uczniów, po kolei, omawia jakieś
fragmenty tych opowieści i wskazuje grupie, czego można się uczyć na Ich
przykładach. Zdarzyło się równiez, że uczniowie odgrywali daną historię
KIedykolwiek byś tam zajrzał, zobaczyłbyś uczniów zajętych róznyrru
działaniami i swobodrue rozmawiających na temat Brblu
.... a Co rnozna powiedzieć, na podstawie zachowania
podejściu do procesu nauczania?
.... b Jakie podejście, sądząc po Jego zachowaniu

Brygidy w klasie, o jej

w klasie, ma do nauczania

Piotr?

.... c Które podejście bardziej odpowiada defiruql, którą podałeś w odpowiedz,
na pytanie 11
3 W której z klas opisanych wyżej, nauka jest, według CIebie, bardziej intensywna - nauka, która opiera się na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu oraz
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przygotowuje ucznia do rozwiązywania
Odpowiedzi WpiSZdo notesu.

problemów'

Dlaczego'

Brygida preferuje metodę przekazywarna.
Uważa, ze dzieci uczą się, kiedy
słuchają, jak ona opowiada im biblijne historie, I w pewnym stopniu ma rację.
Piotr jednakże stosuje metodę odkrywania. Chce, aby uczniowie sami zmagali
się z materiałem, więc orgaruzu]e różne zajęcia, aby pomóc im w samodzielnym odkrywaniu pewnych prawd
Być może chodziłeś do szkoly, gdzie stosowano obie te metody. W przeszłości powszechną była metoda przekazywania, która nadal jest stosowana.
Jednakże nowocześni nauczyciele skłaniają się ku metodzie odkrywania. Ma
ona charakter współczesnej, popartej pozytywnymi rezultatami badań psychologicznych i pedagogicznych jeśli uczono cię metodą przekazywania, być
moze zastanawiałeś się, czy to Jest najlepsze podejście. Naprawdę ważne jest
aby, ucząc się, rozumieć wiele faktów dotyczących dzrsiejszego świata. I ważne jest również, aby zapamiętać informacje, które pomagają nam w zyciu.
Jednak znacznie lepiej jest rozumieć fakty, tak aby mozna było je wykorzystać
do rozwiązywania zyciowych problemów. Umiejętność stosowania wiedzy
przychodzi, jak się przekonamy, poprzez doświadczenie oraz poprzez praktykę.
Zapamiętaj definicje uczenia sir
potrzebna będzie przy odpowiadamu
studenckie.
1. Uczenie SIę to zdobywanie

I

nauczania. Znajomość

na pytania kontrolne

informacji I odpowiednia

tych defirucjt
I sprawdziany

reakcja na te

In-

formacje

2. Nauczarue to pomaganie

ludziom w uczeniu się.

Chyba zaczynasz rozumieć, ze uczenie się i nauczanie są współzależne
Ogólrue mówiąc, Jeśli ktoś naucza skutecznie, to zgodnie z powyższą defirucją,
wynikiem tego procesu jest uczenie się. jeśh pojętni uczniowie nie nauczą się
ruczego, oznacza to, że nauczanie nie było skuteczne. Mozemy myśleć o uczeniu
się i nauczaniu jako o dwóch stronach medalu. Są merozerwalnie
ze sobą
związane
Dlatego też mówimy równocześnie
o procesie
uczenia SIę
i nauczania.
4 Wpisz cyfrę 1) przed działaniem będącym nauką poprzez
i cyfrę 2) przed nauką poprzez odkrywanie .
.... a Zapamiętywanie

.... b Prezentowanie

wersetów z Biblii.
alternatywnych

punktów Widzenia.

przełeazvuanie
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.... c Analizowarue koncepcji.
....d Słuchanie wykładu .

.... e Wykonywanie

eksperymentu

....f Przepisywanie

informacji z tablicy

.... g Odnajdywanie

miasta na mapie

.

....h Słuchanie opowieści.

ZMIANY ZACHODZĄCE W UCZNIU
Cel 2. Określić rezultaty nauki i zmiany zacbodzace
Zmiana jest rzeczą podstawową

li!

uczqcvm się.

dla procesu uczenia się. Uczeń zdobywa

informacje i reaguje na nie. jeśli uczący nie zrruerua się, niczego się rue nauczył;

a jeśli ruczego się nie nauczył, nauczanie było nieskuteczne.
5 Przeczytaj Mt 28,19-20 i zwróć uwagę na polecenie jezusa.
mają się nauczyć uczniowie?

Napisz, czego

Czy rozurruesz związek między poleceniem, aby uczniowie byli posłuszni
wszystkiemu, co rozkazał jezus, a naszym stwierdzeniem, ze uczący powinien
SIę zmieniać pod wpływem nauki? Czy ktoś mógłby wykonać polecenia Jezusa, nie zrozumiawszy ich najpierw? Posłuszeństwo wymaga pełnego zrozumierua l wykonywania tego, czego człowiek SIę nauczył. Wiedzę, Jeśli ma być
skuteczna, trzeba przekształcać w działanie. Najważniejszym celem uczenia
się jest zatem zastosowanie prawdy, przyjęcie jej jako swojej własnej i odpowiednia do tego zmiana życia.
Koncepcja ta ma znaczenie w chrześcijańskim wychowaniu. Naszym celem jest zmienianie ludzi poprzez pomaganie im w rozwoju, tak aby zycie
Chrystusa znalazło swoje odbicie w ich życru. Chrześcijańskie wychowanie
pomaga ludziom zmieniać się stopniowo na podobieństwo
Chrystusa. Gdy
staliśmy się chrześcijanami, początkowo nasze życie mogło odbiegać daleko
od chrześcijańskJego wzorca. Jednak w miarę, jak wzrastamy i dostosowujemy
się do tego, czego się o Chrystusie uczymy, stajemy się do Niego podobni.
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6 w oparciu o uzyskane dotąd informacje, zakreśl litery przed prawidłowymi
uzupełnieniami następującego
a) nauczyciele mówią

zdania' Uczenie się ma miejsce wtedy, gdy

b) uczący zmieniają się zgodnie ze zdobywaną wiedzą.
c) uczący się słuchają uwaznie, ale nie reagują.
d) uczący się odkrywają prawdę i reagują na nią.
e) uczący się wprowadzają prawdę w czyn.
D uczący się słuchają prawdy, ale rue ma ona na nich wpływu.

Proces uczenia winien doprowadzić do zmian w życiu uczniów. W jaki
sposób uczniowie mają się zmieniać? Gdy dziecko rośnie, zmienia się. Będąc
tym samym osobrukiem stopniowo nabiera coraz bardziej dorosłych kształtów.
Zmiany związane są ze wzrastaniem. Zmiana uczącego się to zwykle dojrzewanie
lub dostosowywanie się.

Badacze rozróżniają trzy dziedziny, w których zachodzą te zmiany. Oto
one: 1) WIedza, 2) postawy, 3) postępowanie.
Łatwiej mi je zrozumieć
i zapamiętać, kiedy myślę o ruch jako o glowie (wiedza), sercu (postawy)
i rękach (postępowarue). WszystkIe zmiany zachodzą w tych trzech dziedzrnach.
Zmiana wiedzy dotyczy zapoznawarna SIę z nowyrru informacjami, a przez
to zrnleniarua punktu widzema lub zdobywania potwierdzenia dla posiadanego
punktu widzenia Zmiany w postawach dotyczą wartości i odczuć. Odzwierciedlają się w zwiększeniu albo zmniejszeniu natężenia danego odczucia. Zmiany w postępowaniu często dotyczą umiejętności potrzebnych do wykonywania
zadań. Zmiany te mogą polegać na zdobywaniu nowych umiejętności lub
doskonaleniu się w jakości, tempie i skuteczności działania. Dosyć często zmiany te obejmują równiez zmianę celów i zwyczajów - porzucanie tych, które
przynoszą uszczerbek chrześcijańskiemu rozwojowi, a przyjmowanie takich,
które mu sprzyjają

Najtrudniej ulegają zmianom postawy. Ludzie mają skłonność to trwania
przy pewnych wartościach. Ludzkie emocje są silne, a zmiana wartości wymaga
dostosowania do niej emocji i postaw Zmiana wartości nie jest łatwa. NIemrue] jednak ta dziedzina jest glównym przedmiotem zainteresowania
ludzi
zajmujących się chrześcijańskim wychowaniem. Przy właściwym nauczaniu
mo zna jednak uzyskać zrruany we wszystkich trzech dziedzinach.
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Uczenie się powoduje zmiany w:
Wiedza
Fakty
Informacje

Postawy
Wartości
Uczucia

Postępowanie
Umiejętności
Działania
Prowadzenie się
Uczuciach

7 Dopasuj każde działanie (po lewej) do odpowiednie]
prawej} .
.... a Zapamiętuje wersety z Biblii.
.... b MIłość do Boga pogłębia Się
Uczy się wycinać obrazki.
.... d Odczuwa smutek z powodu problemów innego
człowieka .
.... e Zmienia pogląd na doktrynalną kwestię .
.... f Uczy się kierować grupą studiującą Bibhę
.... g Zdobywa nowe fakty na poparcie Wiary .
....h Mocniej odczuwa pilność zadania .
....
i Rozwija technikę skutecznego głoszenia .
.... j Zdobywa umiejętność nauczania w szkółce me••••

C

dziedziny zmian (po
1) Wiedza
2) Postawa
3) Postępowanie

dzielnej .

.... k Tworzy logiczne argumenty .
....
l Pragrue kontynuować

tradycje kościoła

POZIOMY UCZENIA SIĘ
Cel 3 Zapoznać się z poziomami

uczenia slf, związanymi

z określonymi

działaniami.

Kiedy mozesz powiedzieć, że kogoś znasz? Czy możesz powiedzieć, że
znasz kogoś, jeśli spotkałeś go tylko raz? Mozesz znać go na tyle dobrze, by
rozpoznać go przy następnym spotkaniu i możesz pamiętać jego nazwisko,

Odkrywanie
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ale czy naprawdę go znasz' Aby lepiej kogoś poznać, trzeba SIę z nim spotkać
wiele razy. Moglibyśmy powiedzieć, ze dopiero ściślejsza znajomość moze
doprowadzić do pogłębienia SIę stopnia przyjażru.
Podobnie istnieją różne poziomy uczenia się. Uczymy SIę pewnych rzeczy
na jednym poziomie, a pewnych na innym Badacze rozróżniają cztery pOZIOmy i z kazdym z nich spotykamy się często w chrześcijańskim
rozwoju
POZIOMY

4

UCZENIA SIĘ

Zastosowan ie

1 Zapamietvuarne
Uczeń zaparmętuje
przypomnieć lub rozpoznać je.
Przykład' Uczeń zapamiętuje

I dosłownie

fakty I potraf je sobie później
cytuje wersety z BIblii.

2. Przedstatniaute z ułasnego punleui Widzewa. Uczeń zna materiał
wystarczająco dobrze, by przedstawić go własnyrru słowami. Porraf przekazać
informację w zmieruonej forrme, nie zrrueruając jednak Jej znaczenia.
Przykład. Uczeń pisze treść doktryny własnymi słowami, rue zrnieruając
znaczenia.

Jej

3. Zrozumienie. Uczący się odkrywa związki między faktami, włącza nowe
Informacje do tego, czego JUzsię nauczył, dokonuje uogólnień, tworzy wartości
I rozwua

umiejętności

Przykład: Uczący SIę rozurrue znaczenie zasady biblijne] i stosuje ją we własnym
życiu Naturalrue, ze nie jest przykładem, kiedy uczeń powtarza bez zrozumienia
to, co powiedział nauczyciel
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4. Zastosowanie. Uczący się wykorzystuje informacje do rozwiązywania
życiowych problemów, modyfikuje swoje postawy i zachowania, dokonuje
ocen. Kiedy stosuje swoją wiedzę w nowych sytuacjach, wykazuje się oryginalnym, logicznym, twórczym myśleniem. Wymaga to zrozumierua kwestii,
wybrania i wykorzystania odpowiednich danych i umiejętności rozwiązywarua
problemów.
Przykład: Uczący się zmienia swoje zwyczaje, zeby zastosować się do biblijnych
nakazów i zasad.
Nie jest przykładem,
kiedy uczący się słucha biblijnych
dziesięciny, ale sam nie chce jej płacić
8 Wskaz poziom uczenia się związany z każdą z wymienionych
wpisując odpowiedni numer przed każdym zdaniem.

nauk o płaceniu

ruzej czynności,

1) Zapamiętywanie
2) Przedstawienie z własnego punktu widzenia
3) Zrozumienie
4) Zastosowanie

.... a

Cytowanie z pamięci]

.... b

Przepisywanie Psalmu 23 i zmieruanie przy tym starożytnej postaci pasterza na bardziej współczesną postać .

.... c

Łączenie prawd z dwóch fragmentów
z ruch jakiejś zasady .

.... d
.... e

Pokochanie wroga po przestudiowaniu nauk Iezusa z Kazarua na Górze .
WYjaŚnienie własnymi słowami znaczenia słowa zbauneuie .

.... f

Wybranie właściwego uzupełnienia
czterech mozliwych uzupełrueri

.... g

Pogłębienie studiów nad Biblią, przy wykorzystaniu informacji zdobytych
w czasie słuchania kazania .

....h Zrozumienie
wersetów .

3,16 .

potrzeby duchowego

Pisma Świętego

biblijnego

i wyciąganie

wyrazu spośród

rozwoju po porównaniu

listy

biblijnych

....
i Porównanie odkrytych prawd biblijnych z prawdami poznanymi wcześniej .
.... j

Po odkryciu związku między nauczaniem a duchową dojrzałością, zgłoszenie się na ochotnika do nauczania w szkółce niedzielnej .
.... k Śpiewanie pieśni bez pomocy śpiewnika .
....
l Opisanie własnymi słowami jednego z czterech poziomów
•••. ID

uczenia się .

Podanie własnej defirucji wiary bez zaglądania do biblijnego słowniczka.
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.... fi

Podanie podręcznikowej
ciela

odpowiedzi

na pytanie zadane przez nauczy-

.... o Po przestudiowaniu
zycia józefa, dojście do wniosku, ze dokonało się
w zyciu złego wyboru .
.... p Odkrycie biblijnej koncepcji i poczucie, że powinno się zmieniać swoje
postępowanie.

W JAKI SPOSÓB LUDZIE SIĘ UCZĄ
Cel 4. Pounazanie sposobów uczenia się z rożnymi działantami.
Faktem jest, że ludzie się uczą. jakie czynniki wpływają

na ten proces?

W jaki sposób ludzie się uczą?

Poprzez zmysły
Pięć zmysłów -'wzrok, słuch, smak, powonienie i dotyk to drzwi, poprzez
które ludzie fizycznie doświadczają swojego otoczenia. Ludzie uczą się poprzez jedne zmysły bardziej, niż poprzez inne. Badania wykazują, że ludzie
uczą się poprzez poszczególne zmysły w następujący sposób:
JAK SIĘ UCZYMY
Wzrok
Słuch. .
Powonienie
Dotyk
Smak
Zmysły wzroku

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

i słuchu są najskuteczniejsze

83,00/0
11,00/0
3,5%
1,5%
1,00/0
w procesie

uczenia

się.

Najwięcej można się nauczyć, kredy odbiera się informacje zarówno wzrokowo
jak i słuchowo Zapamiętujemy znaczrue więcej, kiedy informacje odbieramy

przez więcej zmysłów niż jeden
CO ZAPAMIĘTUJEMY
10%
20% .
30%
50%.
70%
90%

..

z tego, co CZYTAMY
z tego, co SŁYSZYMY
..
z tego, co WIDZIMY
.. z tego, co WIDZIMY i SŁYSZYMY
z tego, co SŁYSZYMY I MÓWIMY
. . z tego, co SŁYSZYMYi ROBIMY
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Uczeń może osiągnąć najlepsze efekty nauki, gdy odpowiada słownie, jak
również działa aktywnie w odpowiedzi na to, co usłyszał podczas lekcji.

Porównaj to, czego nauczyłeś się wcześniej w tej lekcji na temat potrzeby
posłuszeństwa prawdzie, z tym, czego dowiedziałeś się teraz na temat zmysłów
w procesie uczenia się. Uczenie się poprzez słuchanie i działanie jest
najskuteczniejsze.
Celem uczenia się jest uzycie prawdy pko podstawy dla
dokonywarun zyciowych wyborów i podjęcia działania

Poprzez zaangażowanie
Jedynie sam uczący się może nauczyć Się czegoś. MUSIsam odkryć prawdę poprzez osobiste zmaganie się z materiałem. Nikt Ole może nauczyć się za
mego lub zmusić go do nauczenia się. Uczący się musi osobiście zaangażować
Się w poznanie materiału. To zaangażowanie
może być intelektualne,
emocjonalne lub praktyczne, a przy chrześcijańskim
nauczaniu możemy dodać
do tego zaangażowanie
duchowe. Ludzie uczą Się poprzez bezpośrednie,
aktywne zaangażowanie i zastanawianie Się nad materiałem.
Chociaż nie możemy nauczyć Się za nikogo ani zmusić go do nauczenia
Się, mozemy Jednak zaplanować czynności, które ułatwią uczącemu Się
przyswajać materiał. Jeśli pomagasz komuś rozwijać się duchowo, możesz
zorganizować miejsce do nauki, dostarczyć pomocy i matenałów. tak aby mógł
on odkrywać prawdę, uczyć Się i zmieniać.

Poprzez praktykę
Ludzie uczą się poprzez praktykę. Kiedy jakąś czynność powtarza się wiele razy, zwykle staje się ona nawykiem W rezultacie, nie myśląc nawet o tym,
wykonujemy tę czynność w taki sposób, jak to wypraktykowahśrny
W ten
sposób uczymy się mówić Poprzez praktykę uczymy się jeździć na rowerze

Odkrywanie
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i działanie

I pływać. W chrześcijańskim
zyciu rozwijamy zaś pewne wzory zachowania,
takle jak czytanie Biblii, modlenie Się, uczęszczanie do kościoła i słuchanie
Słowa Bozego.

Praktyka uważana jest za niższy poziom uczenia się, porueważ nie wymaga
zrozumienia ze strony uczącego się ROZWIjamyw sobie nawyki, powtarzając
często jakąś czynność. Można działać odruchowo, nie rozumiejąc znaczenia
danego działania ani nie uświadamiając sobie tego, jaki zachodzi proces w danym przypadku. W tworzeniu nawyków mają swój udział czynniki zarówno
pozytywne jak i negatywne. Kiedy uczysz innych i pomagasz im w rozwinięciu
chrześcijańskiej działalnośo i osiągruęciu dojrzałości, musisz zdawać sobie sprawę z tych czynników i mądrze stosować tę zasadę

Poprzez rozwiązywanie

problemów

Rozwiązywanie problemów to rodzaj nauki. W obliczu napotykanych
trudności zwykle znajdujemy jakieś rozwiązarua. Istnieje powiedzenie: "Potrzeba jest matką wynalazku".
Pomocne w reahzowaruu tej metody rnoze być rozpoczęcie od problemów,
które nauczyciel i uczniowie mogą rozwiązać wspólnie. W oparciu o Biblię
i inne źródła studenci mogą znaleźć rozwiązania Nauczyciel kieruje nimi przy
rozwiązywaniu problemów, ale nie podaje gotowej odpowiedzi na kazdy
z nich. Kiedy uczeń rozwaza różne możhwości i wybiera kierunek działania,
ma miejsce proces uczenia SIę. W ten sposób uczeń rozwija umiejętność
krytycznego myślenia i zaczyna samodzielnie rozwiązywać problemy.
9 Dopasuj czynności (po lewej) do sposobów
.... a Odszukiwanie

biblunych wersetów.

.... b Patrzenie na obrazki
.... c Wykonywanie

modelu świątyni.

....d Dokonywanie
możliwości

wyboru

spośród

dwóch

.... e Słuchanie lustorti
....f Uczenie się na pamięć cytatów z Biblii.
.... g Rozwiązywanie

uczenia Się (po prawej) .

konfliktu z sąsiadem .

....h Wykonywanie zadanego ćwiczenia z podręcznika.

1)
2)
3)
4)

Poprzez zmysły
Poprzez zaangazowanie
Poprzez praktykę
Poprzez rozwiązywanie
problemów
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Uczenie się nie jest rzeczą prostą. Na odkrywanie prawdy przez uczącego
się i jej zastosowanie w zyciu wpływa wiele czynników, takich jak: natura
jednostki, wrodzone zdolności, zainteresowania i potrzeby, przeszłość, poglądy.
Uczenie się to przygotowywanie się do życia. Głównym zadaniem nauczycieła jest planowanie działań, które pomogą uczącemu się w odkryciu prawdy
oraz stwarzanie warunków umożliwiających mu poznanie, kiedy i jak stosować zdobytą wiedzę przy dokonywaniu wyborów i rozwiązywaniu problemów.

UCZENIE

SIĘ A PIELĘGNOWANIE

Cel 5. Zapoznać

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Się ze związkami zachodzącymi
a chrzescijanseim wychowaniem.

ROZWOJU

między uczeniem się

Uczenie się to odkrywanie i działanie - odkrywanie prawdy I stosowanie Jej
w życiu Uczeń musi się zmieniać. Musi rozwinąć się, rozszerzając swoją wiedzę, korygując postawy i zmieniając postępowanie.
Te postawy ucznia mają zasadnicze znaczenie dla chrześcijańskiego
wychowania. Chrześcijańskie wychowanie koncentruje się na życiu To coś
więcej niż zdobywanie biblijnej i duchowej wiedzy Chrześcijańskie wychowame to proces zmiany człowieka na podobieństwo Chrystusa, umożliwiający
ludziom osiągnięcie duchowej dojrzałości
Istnieje objawiona duchowa prawda, którą nalezy studiować. Bóg objawił
się w postaci zapisane] prawdy. Chrześcijanie zaangażowani w proces nauczania
zachęcają ludzi do studiowania Pisma Świętego i poznania tej prawdy.
Ludzie zajmujący się chrześcijańskim wychowaniem wiedzą rówruez, że
największe znaczenie mają w tym procesie postawy I wartości.
Zmiana postaw to podstawowe zadanie chrześcijańskiego wychowania.
Jezus nauczał, że najważniejsze dla chrześcijanina jest kochanie Boga z całego
serca. Miłość ta, będąca wyrazem woli, rozciąga się na bliźnich i objawia się
w poczuciu własnej wartości. Miłość wpływa na postawy i poglądy chrześcijanina, a przejawy tych postaw zależą od tego, w jaki sposób człowiek nauczył
Się je wyrażać. Duchowy rozwój i osiąganie podobieństwa do Chrystusa pomaga nam w korygowaniu postaw, abyśmy stali się bardziej podobni do Niego.
Wiedza i uczucie to jednak nie wszystko. Konieczne jest posłuszeństwo
wobec Chrystusa. Nie wypełniamy naszego obowiązku pielęgnowania chrześ-
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cijariskiego rozwoju, jeśli prawda nie znajdzie zywego odzwierciedlenia w życiu wierzących Posłuszeństwo to rzecz podstawowa dla chrześcijańskiego życia. Poniewaz naszym zadaniem jest podsycanie duchowego rozwoju, musimy
starać się pomóc ludziom, by życie Chrystusa znalazło swój żywy wyraz w ich
postępowaniu.

10 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
a

Zadaniem chrześcijańskiego
wychowania jest doprowadzenie
w człowieku, głównie poprzez zdobywanie wiedzy.

b

Uczenie się obejmuje zmianę poznania, postaw i postępowania.

c

Porueważ zadaniem chrześcijańskiego

zmian w WIelu dziedzinach,
rezultaty.

do zmian

wychowania jest doprowadzenie do
wysiłki te przynoszą niewielkie, krótkotrwałe

d

Chrześcijańskie wychowanie
ustanowionym przez Pana

obejmuje zmianę życia zgodnie

e

Chrześcijańskie wychowanie

obejmuje naukę biblijnych prawd.

f

Ponieważ prawda Jest potężna I potrafi zrrueruać życie, nie musimy pomagać
zmianom; powinny one być owocem samego uczucia

g

Jeśli zajmujemy się chrześcijańskim wychowaniem,
zmian, przede wszystkim w dziedzinie poznama

h W procesie chrześcijańskiego

próbujemy

z wzorem

dokonać

wychowania uczenie się prowadzi do tego,
by zycie Chrystusa znalazło w chrześcijanach swój zywy wyraz.
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1 W lekcji nauczyłeś się, ze aby nastąpiła zmiana poznarua, postawy
tępowania, należy uczyć się na podstawie działania, poniewaz

I

pos-

a) człowiek rzadko zapamiętuje, to co tylko widzi i słyszy.
b) lekcje, na których wymaga Się działania, zaparruętuje się znacznie lepiej,
niż lekcje, które nie wymagają takiej reakcji
c) to co człowiek robi, jest wazniejsze od tego, co się myśh,
d) to co się robi, jest ważniejsze od tego, kim się jest.
2 Jeśli chrześcijanina nauczano, że jego obowiązkiem jest dzielić się Ewangelią
z innymi, wiemy, ze najlepiej nauczył się tej lekcji jeśli
a) będzie dużo czytał na temat służby i ewangelizacji
b) będzie uczęszczał na wiele seminariów poświęconych zdobywaniu dusz
i skutecznemu świadczeniu.
c) przyjmie dobrze informację o swoich obowiązkach i zaaprobuje Je całym
sercem.
d) wykorzysta okazję, aby podzrehć SIę z niewierzącym wieścią o Chrystusie.
3 Przypowieść Jezusa o domu zbudowanym na piasku przez człowieka nierozsądnego (Mt 7,24-27) wskazuje tego, kto nieuważnie wykonuje prawdy.
Uczy nas ona także, ze
a) nie wszyscy ludzie mają zdolność rozumienia prawdy
b) dobry słuchacz to człowiek, który wykorzystuje prawdę w sytuacjach życiowych.
c) wiedza jest ważniejsza niż działanie.
d) działanie nie zależy od wiedzy.
4 Niektórzy nauczyciele stosujący metodę przeleazvuiania, oceniają rezultat
swoich wysiłków na podstawie zdolności studenta do zapamiętywania informacji. Jakiego rodzaju uczenia się to wymaga?
a) Zapamiętywanie.
b) Przedstawianie z własnego punktu widzenia.
c) Zrozumienie.
d) Zastosowanie.
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5 Metoda odkrywania kładzie nacisk na wszystko, o czym mówt się poniżej,
oprócz jednego. Czego')
a) Uczeń powinien angażować Się w proces nauki, starać Się zrozumieć nowy
materiał i powiązać go z tym, czego SIę JUżnauczył.
b) Uczeń powinien wyrobić sobie własny pogląd na wszystko, czego się uczy
c) Treść lekcji jest kluczowym elementem w procesie nauczania - uczenia się.
ci) Uczeń powiruen uczyć Się wykorzystywania
materiału, pko podstawy do
rozwiązywania życiowych problemów

6 Rozkaz Jezusa, aby czynić uczniami wszystkie narody i aby uczyć Je posłuszeństwa wobec Niego, oznacza ze
a) zmiana postępowania uczących Się świadczy, ze nauczanie przyniosło pozytywne rezultaty
b) uczenie Się to akceptowanie prawdy i stosowanie jej w zyciu.
c) nauczanie to przedstawianie uczniowi całej prawdy
d) wszystkie wcześniejsze odpowiedzi. a), b) i c).
e) odpowiedzi a) i b) są prawidłowe
7 Pod wpływem nauki zachodzą zmiany w trzech dzredzinach: poznaniu,
postawach i postępowaniu. Najtrudniej poddaje Się zmianom dziedzma postaw,
gdyż
a) trudno dodawać nowe Informacje do posiadanej wiedzy.
b) ludzie trzymają Się mocno swych tradycyjnych poglądów
c) trudno jest uczyć Się I stosować nowe umiejętności w zyciowych sytuacjach.
d) oznacza to zdobywarue potwierdzenia dla pewnego punktu widzerua.
8 Zgodnie z naszymi studiami, badania wykazują, że uczenie odbywa się
a) za pornocą jednego sposobu nauczania.
b) przez stopruowe zdobywanie wszelkich informacji, jakie człowiek ma
przyswoić sobie w życiu
c) na różnych poziomach pewne informacje przyswajamy sobie na jednym
poziomie, a pewne na innym.
d) trzy etapy' wczesny, średni i późny, w czasie których zdobywamy całą
faktyczną wiedzę.
9 Ucznia, który Jest uczony metodą zaparntęrywarua,
cechuje zdolność do
a) zapamiętywania faktów lub przypominama ich sobie.
b) poznarua faktów na tyle, aby móc je wyrazić dokładnie własnymi słowami.
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c) wykorzystania informacji do rozwiązywania problemów oraz zdolność do
twórczego myślenia.
d) odkrywania związków między faktami oraz włączania nowych informacji
do zdobytej już wiedzy
10 Na jakim poziomie jest uczeń, który potrafi wykorzystać informacje do
rozwiązywania problemów życiowych, modyfikowania swoich postaw i postępowania oraz dokonywania odpowiednich ocen?
a) Zaparruętywarua
b) Zastosowania
c) Zrozumienia
d) Przedstawlema inaczej
11 Na jakim poziomie jest uczeń, który zna materiał wystarczająco dobrze, aby
nadać mu mną formę, nie zmieniając znaczenia.
a) Zrozumienia
b) Zastosowania
c) Zapamiętywania
d) Przedstawienia inaczej
12 Poziorn uczenia się, na którym uczeń odkrywa związki między faktami,
wlącza nowe informacje do tego, co juz WIe, dokonuje uogólnień, tworzy
wartości, rozwija umiejętności, to
a) Zrozumierue
b) Zastosowanie
c) Zapamiętywanie
d) Przedstawianie inaczej

13 Jedno z uogólnień, które możemy sformułować na temat sposobu,
ludzie najwięcej uczą się, brzmi:
a) w jednakowym stopniu poprzez wszystkie zmysły
b) najlepiej poprzez kombinację dowolnych dwóch zmysłów.
c) najskuteczniej poprzez zmysł wzroku i słuchu.
d) niezaleznie od zmysłów biorących udział w procesie uczenia się.

w jaki

14 Badania wykazują, ze zapamiętuje się najlepiej, kiedy
a)
b)
c)
d)

w procesie

uczenia się bierze udzial więcej nIŻ Jeden ze zmysłów.
widzi się i słyszy prezentowaną Informację.
słyszy się I mówi to, czego SIę nauczyło
uczeń słyszy, a następnie wykonuje ćwiczerua według tego, co usłyszał.
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15 W naszej dyskusji na temat uczenia się zwróciliśmy uwagę na wszystkie
przytoczone poniżej fakty, oprócz jednego. Którego?
a) Uczeń musi osobiście zapoznawać się z materiałem, aby nastąpiły w nim
jakieś zmiany (zaangazowarue)
b) Uczeń uczy się poprzez praktykę, powtarzając jakąś czynność, aż starue się
nawykiem (praktyka).
c) Uczeń postawiony wobec trudnej sytuacji stara Się znaleźć rozwiązanie
(rozwiązywanie problemów)
d) Uczeń najlepiej uczy się, kiedy uczy Się samodzielnie, bez żadnych nakazów lub wskazówek (motywacja)
16-17 Rozważ kazdy z przykładów, aby stwierdzić, z jakim podejściem do
procesu uczenia się mamy tutaj do czynienia i jaki poziom może zostać
osiągnięty Później omów krótko pozytywne lub negatywne czynniki, które
widzisz w tym podejściu. Mógłbyś również zasugerować ulepszenie lub usprawnienie uzycia danej metody.
16 Ralf jest nauczycielem biblijnej klasy dla dorosłych. Staje w niedzielę przed
klasą i wykłada Ma dobre notatki, jest dobrze przygotowany, posługuje się
wieloma przykładami i odwołuje do źycrowych doświadczeń, aby zilustrować
treść lekcji. Używa map I innych pomocy, aby studenci lepiej nauczyli się
faktów. Niektórzy studenci robią notatki, w czasie gdy on mówi; większość
siedzi cicho i słucha, skupiając na nim całą uwagę Ralf oczekuje od uczniów,
że będą "znali" materiał, który im przedstawia. Uwaza, że cotygodniowy test
(który wymaga dokładnej znajomości faktów) wykaże ich znajomość materiału. Zakreśl literę przed prawidłowym określeniem podejścia nauczyciela oraz
poziomu nauki;
a) Przekazywanie
b) Odkrywanie
c) Zapamiętywanie
d) Przedstawianie z własnego punktu widzenia
e) Zrozumienie
f) Zastosowanie

17 Sara jest nauczycielką w biblunej klasie. Sadza swoich studentów wokół
okrągłych stolików, na których znajdują się skorowidze, słowniki, atlasy, papier
i ołówki (a także naj różniejsze opracowania biblijne). Zwykle krótko przedstawia temat lekcji, a następnie wypisuje na tablicy odpowiednie pytania. Zachęca
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studentów do odpowiedzi na nie, dba, aby wszyscy brali udział w dyskusji,
którą umiejętnie kieruje. Studenci często własnymi słowami mówią, czego można się nauczyć z danej lekcji, w jaki sposób ta wiedza wpływa na sposób ich
myślenia, odczuwania, postępowania oraz w jaki sposób nowe informacje wpisują się w ich obecny system wartości i poznawania
Sara zachęca ich do
stosowania tej wiedzy przy rozwiązywaniu życiowych problemów oraz włączania Jej do własnego systemu wartości. Sara stara się ocenić ich postępy na
podstawie ich odpowiedzi, a także zmian w postawach i postępowaniu Zakreśl
literę przed odpowiednim
podejściem do procesu uczenia oraz przed poziomem, jaki prawdopodobnie
osiągnie klasa Sary.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

18
a)
b)
c)
d)

Przekazywanie
Odkrywanie
Zapamiętywanie
Przedstawianie z własnego punktu widzenia
Zrozumienie
Zastosowanie

Nauczanie określa się, zgodnie z naszą lekcją, jako
mówienie czegoś komuś.
kierowanie ludzkimi działaniami
pomaganie ludziom w uczeniu się.
przekonywanie kogoś o słuszności 1 racjonalności czegoś.

19 Uczenie się to
a)
b)
c)
d)

słuchanie źródła informacji.
patrzenie i słuchanie przedstawionych informacji.
odkrywanie prawdy w wyniku rozległych poszukiwań.
odkrywanie informacji i odpowiednia reakcja na nie.

20 Zgodnie z tą lekcją, celem uczenia się jest,
a) wykorzystanie prawdy jako podstawy dokonywania życiowych wyborów
i działań.
b) budowanie odpowiednich ram dla życiowych decyzji.
c) zdobywanie wiedzy i umiejętnoścr koniecznych do pełnego i produktywnego życia.
d) rozwój człowieka: jego wiedzy, postaw i umiejętności.
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Odpowiedzi na pytania nauczające
6 b) uczący zmieniają się zgodnie ze zdobywaną wiedzą
d) uczący się odkrywają prawdę i reagują na ruą
e) uczący Się wprowadzają prawdę w czyn
1 a Twoja odpowiedź Wielu ludzi mówi w następujący sposób: Uczenie się
to przyjmowanie informacji.
b Twoja odpowiedź. Wielu ludzi uważa, że nauczanie
informacji słuchaczowi lub słuchaczom.
7a

1) WIedza.

b 2) Postawa.

e 3) Postępowanie.
d 2) Postawa.
e 1) Wiedza
f 3) Postępowanie.
g

1)

Wiedza

h 2) Postawa,

3) Postępowarue.
j 3) Postępowanie.
k 1) Wiedza
l 2) Postawa.
2 a 1) Przekazywanie.
b 2) Odkrywanie
e 3) TWOJaodpowiedź
8 al)

Zapamiętywanie.

b 2) Przedstawieme

z własnego punktu widzenia.

e 3) Zrozumienie.
d 4) Zastosowanie.
e 2) Przedstawienie
f 1) Zapamiętywanie.
g 4) Zastosowanie.

z własnego punktu widzenia.

to przekazywanie
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h 3) Zrozumierue.
i 3) Zrozumienie.
j

4) Zastosowanie.

k 1) Zapamiętywanie.
l 2) Przedstawienie z własnego punktu widzenia.
ID 2) Przedstawienie
z własnego punktu widzenia.
n 1) Zapamiętywanie.
o 3) Zrozumienie.
p 3) Zrozumienie.
3 Twoja odpowiedź
cej niż uczeń w
w proces uczenia
dla niego większe

Oczekiwałbym, ze uczeń w klasie Piotra nauczy się więklasie Brygidy. Uczeń w klasie Piotra, zaangażowany
się, będzie identyfikował się z lekcją, która będzie miała
znaczenie, niż gdyby był tylko widzem.

9 a 3) Poprzez praktykę.
b 1) Poprzez zmysły.
c 2) Poprzez zaangazowarue.
d 4) Poprzez rozwiązywanie

problemów.

e 1) Poprzez zmysły.
f 3) Poprzez praktykę.
g 4) Poprzez rozwiązywanie

h 2) Poprzez zaangażowanie.
4 a 1) Przekazywarue.

b
c

2) Odkrywanie.
2) Odkrywanie.

d 1) Przekazywanie.
e 2) Odkrywanie.
f 1) Przekazywanie.
g 2) Odkrywanie.
h 1) Przekazywanie.
10 a Fałsz.
b Prawda.

problemów.
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c Fałsz
d Prawda.
e Prawda.
f Fałsz
g Fałsz
h Prawda.
5 Uczniowie mają się uczyć posłuszeństwa

wobec poleceń]ezusa.

Roz~ijanie się
•
•
I uczenie

Jan pracuje ciężko jako rolnik, przygotowując ziemię, siejąc ziarno, rozsypując
nawozy i środki owadobójcze. Jego marchewka, fasola, dynie, pomidory i inne
warzywa wydają się rosnąć szybciej i lepiej niż hodowane przez innych rolników w okolicy Klienci chętnie płacą więcej za jego produkty, z powodu rch
znakomitej jakości.
Jan rozurrue pewną bardzo ważną zasadę wzrostu: zapewniając korzystne
warunki stwarza ziarnom możliwość dobrego rozwoju. Opieka i korzystne
warunki pozwalają rolnikowi wyhodować zdrowe i żywotne rośliny. Jan nauczył się rozpoznawać cechy prawidłowego rozwoju. Wie, co powinien zrobić
w każdym stadium wzrastania, aby pobudzić rozwój od drobnych kiełków do
delikatnych młodych liści i dalej, az do w pełru dojrzałych roślin.
Być może zauważyłeś, ze takie samo postępowanie, które sprawia, że Jan
jest dobrym rolnikiem, dotyczy również duchowego życia. W tej lekcji dowiesz
się, jak pomagać uczącym się, aby się rozwijali i wykorzystywania
swoje
możliwości. Tworząc korzystne warunki do nauki, poznając szczególne potrzeby uczących się na każdym poziomie nauczania i dostosowując sWOJąstrategię wychowawczą do szczególnych potrzeb, mozesz stymulować proces uczenia się. Powinieneś być wyczulony nie tylko na potrzeby uczniów, ale również
na głos Ducha Świętego oraz naszego Mistrza i Nauczyciela

II
Plan lekcji
Etapy rozwoju człowieka
Cechy charakterystyczne

uczących się

Cele lekcji
Po zakończeniu

tej lekcji powinieneś

umieć

•

Wyjaśnić, w jaki sposób ludzie rozwijają się, podając główne etapy rozwoju,

•

Podać cechy charakterystyczne
dojrzałości oraz w pośrednich
życia.

•

Omówić czynniki, które wpływają na osobowość.

rozwoju na etapie dzieciństwa, dojrzewania,
okresach każdego z tych głównych etapów
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Czynności lekcyjne
1. Zapoznaj się ze wszystkimi celami lekcji.
2. Przerób lekcję. Podczas odpowiadania na pytania lekcyjne, napisz własne
odpowiedzi, zanim poznasz podane na końcu lekcji. Odpowiedz na pytania
kontrolne i sprawdź swoje odpowiedzi.

Słowa kluczowe
abstrakcja
doczesny
dostrzegalny
fascynacja

higiena
intrygujący
poufałość
rywalizacja

sędziwy
symbolizm
wścibski
zawiły

Treść lekcji
ETAPY ROZWOJU CZŁOWIEKA

Jak ludzie rozwijają się
Cel 1. Zapoznać się ze stunerdzeniami

okreslajqcymi praundłourv rozwój czło-

wieka.
Powodzenie
w nawiązywaniu
kontaktu i skuteczne nauczanie zależy
w dużym stopniu od zrozumienia natury człowieka Aby zrozumieć siebie oraz
tych, którym staramy się pomóc w duchowym rozwoju, musimy przestudiować
etapy rozwoju człowieka.
Ludzie rozwijają się na wiele sposobów. Kiedy tylko rodzimy się, a nawet
wcześniej, zaczynamy rosnąć fizycznie Nasze ciała rosną przez wiele lat, osiągając swoje maksymalne rozmiary we wczesnym etapie dojrzałości. Dorastamy
również intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i duchowo. Dorastanie w tych
czterech dziedzinach może trwać jeszcze długo po zakończeniu fizycznego
rozwoju. W istocie rozwój tych niefizycznych dziedzm moze trwać przez całe
Życie, dopóki śmierć, starość lub choroba nie przerwą go.
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Dorastanie w każdej z tych pięciu dziedzin życia jest ważne. Rozwinąć się
właściwie we wszystkich pięciu, to znaczy osiągnąć pełnowartościowość.
Osiągamy ją wtedy, gdy między tymi wszystkimi dziedzinami panuje Idealna
równowaga. Brak równowagi występuje wtedy, gdy człowiek nie rozwija Się
prawidłowo w Jednej lub kilku z tych podstawowych dziedzin życia lub kiedy
rozwija się tylko w jednej dziedzirue, a zaniedbuje inne. Celem chrześcijańskiego wychowania jest osiqgmęcie pełru I harmonii poprzez prawidłowy rozwój
we wszystkich dziedzmach życia.
Chrześcijanie często przywiązują
wagę do duchowego rozwoju. Cenimy
duchowy roZWÓJ,poruewaz związany jest on z życiem wiecznym. Inne dziedziny ludzkiego zycra są doczesne I kończą się wraz ze śmiercią, ale duch człowieka żyje dalej po jego śmierci I wraca do Boga. Dlatego tez, w chrześcijańskim
wychowaniu kładziemy duzy nacisk na roZWÓJduchowy
Chceraz rozwój Jest czymś naturalnym, nie powinniśmy być przekonani,
że automatycznie
osiąga Się pełnowartościowość.
Należy go pobudzać
I pielęgnować.
Nauczyciele i pozostali chrześcijanie. mają okazję do ułatwienia
Innym tego rozwoju.

l Zakreśl htery przed PRAWDZIWJ.'MI stwierdzeruarru
a
b
c

Ludzie rozwijają Się fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie,
społecznie
i duchowo.
Dla chrześcuanina
rozwój w każdej dziedzinie zycia jest ważny.
Pelnowartościowość
osiąga Się wtedy, gdy istnieje Idealna równowaga
w każdej dziedzinie ludzkiego zycia.

d
e

Chrześcijańskie wychowanie akcentuje rozwój fizyczny.
Chrześcijański rozwój jest rzeczą naturalną i następuje on automatycznie.

f

Rozwój w dziedzinach nie dotyczących rozwoju fizycznego powinien trwać
przez całe źycie.

Gł6wne okresy życia
Cel 2. Określić głćume okresy życia
Zwykle wyróżniamy

trzy główne okresy w ludzkim życiu

dziecu istu o,

dorastanie lub młodość i dorosłość. Dzieciństwo obejmuje okres od narodzin
do około Jedenastego lub dwunastego roku zycia. Dorastanie to okres od wieku około dwunastu do osiemnastu lub dziewiętnastu lat. Dorosłość, najdłuższy okres w zyciu, trwa od dwudziestego roku zycra aż do śmierci. Ponieważ
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wielu ludzi żyje bardzo długo, okres ten może stanowić dwie trzecie lub trzy
czwarte całego życia.
Czy zauważyłeś, ze kiedy ludzie przechodzą kolejno przez te okresy życia,
ich możliwości, potrzeby i cechy charakterystyczne
zmieruają się? Nowo
narodzone dziecko bardzo różni się od dziecka, którym będzie w wieku dziesięciu lat. Młody człowiek w Wieku dwudziestu lat jest inny niż człowiek
w wieku lat sześćdziesięciu lub siedemdziesięciu. Jest oczywiste, że podział na
te trzy główne okresy nie może wystarczyć do dokładnego opisania wszystkich
etapów ludzkiego rozwoju. Dlatego tez, dla dokładniejszego
opisu zmian
charakterystycznych dla każdego etapu rozwoju, dzielimy kazdy z tych okresów
na trzy podokresy.
1. Dziecinstuo; pierwszy okres zycia, dzielimy na trzy podokresy wczesny,
średni i późny. Wczesne dzieci listwo to okres od narodzin do około piątego
lub szóstego roku zycia. W wielu społecznościach dzieci zaczynają szkołę około tego wieku. Średnie dxtecinstuo to okres od piątego lub szóstego do
dzrewiątego lub dziesiątego roku żyoa. Późne dziecilistwo obejmuje okres od
dziesiątego roku zycia do początku dojrzewania w wieku około dwunastu lat.
2. Dojrzeu-ante, drugi okres w zyciu, dzielimy pod ob me na trzy części:
wczesny, średni I późny. Wczesne dojrzetoante trwa od dwunastego do
piętnastego roku życia. W wielu krajach w tym wieku chodzi się do średniej
szkoły Średni okres dojrzewania trwa od piętnastego do siedemnastego roku
zycia. Późne dojrzeuianie to okres od siedemnastego do dziewrętnastego roku zycia. Zwykle kończy się wtedy szkołę średnią
3 Dorosłość, trzeci okres ŻYCia,równiez dzielimy na wczesny, średni I późny.
Wczeslla dorosłość trwa od wieku około dwudziestu do trzydziestu pięciu lub
czterdziestu lat Jest to okres wielu początków: pracy, domu, rodziny. Średnia
dorosłość to okres od trzydziestu pięciu lub czterdziestu do sześćdziesięciu
lub sześćdziesięciu pięciu lat. Ten okres charakteryzuje się osiąganiem pewnych wcześniej wytyczonych celów, na przykład zdobycie pozycji w spoleczeristwie, wychowanie dzieci, wykształcenie ich i przygotowanie do dorosłego życia. Późna dorosłość trwa od sześćdziesiątego lub sześćdziesiątego
piątego roku życia do śrruerci
Parę lat temu pewna firma ubezpieczeniowa określiła główne okresy życia
w następujący sposób: dzieciństwo i dojrzewanie jako "okres uczenia się",
wczesną i średnią dorosłość jako "okres zarabiania", a późną dorosłość pko
"okres wzdycharua" Być może jest to lekcja dla nas, którzy Większość naszego
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czasu I talentów poświęcamy chrześcrjańskiernu wychowaniu. Niech te studia
zainspirują nas do korzystania z zasad stosowanych w rolnictwie przez jana, tak
abyśmy mogli pomagać ludziom w zdrowym, duchowym rozwoju.
Różnice między Jednym okresem zycia a drugim są znacznie większe
w dzieciństwie I okresie dojrzewania, ruż w okresie dojrzałości. Podziały wiekowe nie można wyrażrue ustalić. Każdy człowiek rozwija się w innym tempie.
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GŁÓWNE OKRESY I PODOKRESY LUDZKIEGO ŻYCIA

2-7 Zakreśl litery przed właściwymi odpowiedziami.
2 Chłopiec, który ma jedenaście
a) średnie dzieciństwo
b) późne dzieciństwo
c) średnie dojrzewarue
3 Kobieta w wieku dwudziestu
a) niemowlęctwo
b) późne dojrzewarue
c) wczesna dorosłość

lat

siedmiu lat

4 Mężczyzna w wieku SIedemdziesięciu
a) późna dorosłość
b) średnia dorosłość
c) późne dojrzewanie

lat
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5Trzyletnia dziewczynka
a) wczesne dzieciństwo
b) średnie dzteciństwo
c) wczesne dojrzewanie
6 Czternastoletni chłopiec
a) wczesne dzieciństwo
b) wczesne dojrzewanie
c) wczesna dorosłość
7 Osoba dziewiętnastoletnia
a) średrua dojrzałość
b) średnie dojrzewanie
c) późne dojrzewanie

Rozwój osobowości
Cel 3. Zapoznać się z trzema czvtunkamt, które topłvuajq na roztoo; osobo-

wości.
Ludzie osiągają pełnowartościowość,
gdy rozwijają się równomiernie we
wszystkich pięciu dziedzinach zycia, wspomnianych wyżej. Dowiesz się, ze
kiedy ludzie przechodzą
poszczególne
etapy rozwoju, to Ich potrzeby,
możliwości i cechy charakterystyczne
zrrueniają SIę. Najpierw zajmiemy się
rozwojem osobowości oraz czynnikami, które najbardziej na niego wpływają.
Ten krótki wstęp da nam spojrzenie na jeszcze jeden czynnik, który wpływa
na naszą zdolność do uczenia się.
Ludzie w tym samym wieku są ogólnie do siebie podobni pod wieloma
względami Przechodzą podobne etapy rozwoju. A jednak zadnej indywidualnOŚCInie można uważać za typową. Nikogo nie można dokładnie dopasować
do listy ogólnych cech. Każdy człowiek jest Jedyny w swoim rodzaju, ma sWÓJ
własny temperament, charakter i w ogóle całą osobowość, ale doświadczenie,
wychowanie i proces uczenia się rozwijają je i modyfikują.
Osobowość to określenie, które odnosi się do człowieka jako całości.
Obejmuje ono myśli, działania, postawy, cechy, temperament i charakter.
Na ukształtowanie ludzkie) osobowości wpływa przez długi czas wiele
czynników. Omówimy tutaj kolejno takie czynniki jak: 1) dziedziczność,
2) środowisko, 3) wolę.
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1. Dziedziczuosc. Po rodzicach dziedzrczyrny pewne cechy, np.: kształt
i wielkość ciała, kolor włosów I oczu, skłonności I zdolności intelektualne. Wiele
uwagi poświęca się róznicom czynników dziedzicznych Umysłowe możliwości
zdają się określać zdolność jednostki do uczenia się.
Czynnik dziedziczny jest szczególnie widoczny w sposobie, w jaki dzieci
uczą się I rozwijają. Zdolność do rozwoju w kazdej dziedzinle życia to część
możliwości, w jakie natura wyposażyła człowieka. W zależności od kombinacji
cech wpływających na rozwój osobowości, w tym takze otrzymanych dzięki
dziedziczności, każda osoba będzie rosła i rozwijała się w sposób inny niż
pozostałe.
2 Środowisko. Środowiskiem nazywamy to, co nas otacza. Ludzie rozwijają
się w fizycznym otoczeniu, które określa ich rozwój i wytycza jego granice. Na
przykład zycie w namiotach nomadów I życie w zatłoczonym bloku mieszkalnym ma rózny wpływ na rosnące dzieci. Wyobraźmy sobie różnicę między
WIejskimi dziećmi, które mogą kopać piłkę, skakać, biegać po polach, badać
okolicę, brać udział w róznych pracach i zajęciach, a dziećmi miejskimi, które
żyją w zatłoczonych blokach, bawią się na zatłoczonych ulicach i alejkach
asfaltowego tłoku. Społeczne środowisko. które równiez wpływa na rozwój
człowieka, obejmuje takie rzeczy jak sąsiedztwo, zawód, , wykształcenie, dochód
rodzinny, poziom szkoły, rozrywki, dostęp do kultury i inne czynniki. Kultura
jest również częścią naszego środowisku Każda kultura ustanawia swoje własne
wartości l uczy postępowarna opartego na tych wartościuch. Środowisko dostarcza mozliwości rozwoju dla naszych zdolności umysłowych, a Jednocześnie
stwarza pewne ograruczerua Na ogół wolimy środowisko, które stwarza wiele
okazji do rozwijania SIę, niż środowisko, w którym takie mozliwości są wąskie,
ograniczone
3. Wola Wola, czyh zdolność do podejmowania własnych decyzji, równiez
wpływa na rozwój osobowości. Człowiek ma możliwość wyboru. Może skorzystać z okazji do rozwoju, które są dla niego dostępne, lub zignorować te możliwości. Niektórzy uważają, że wola Jest ważniejsza w procesie rozwoju osobowości, niż odzledzrczone
zdolności albo możliwości stwarzane przez
środowisko
8
a
b
c

Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
Każdy człowiek posiada zdolność do rośnięcia, rozwijania i uczenia Się.
Intelektualne zdolności posiadają w równej mierze wszyscy ludzie.
To, gdzie człowiek zyje, nie ma żadnego związku z jego zdolnością do
rozwoju i uczenia się.
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d Środowisko może dostarczyć okazji do rozwoju i uczenia się lub przeszkadzać
w tym.
e Pragnienie człowieka, aby rozwijać się i uczyć się, ma określony wpływ na
to, czy zrobi on postępy w tych dziedzinach.
f Człowiek jest ofiarą dziedziczności, środowiska i woli. Dlatego też bezcelowe
jest próbowanie, by zmienić lub poprawić w jakiś sposób swoje położerue

CECHY CHARAKTERYSITCZNE
Cel 4. Zapoznać się z odpounednimt
z głćuntycb okresów ZYCla.

UCZĄCYCH SIĘ
sposobami

nauczania

dla kazdego

wpływa na uczenie się. Jednakże kiedy człowiek zaczyna się
wiedza, którą zdobywa, staje się podstawą dalszego rozwoju.
Pierwszym, głównym etapem rozwoju, na którym skupimy naszą uwagę, jest
dzieciństwo. Początkowo bardzo bezradne dziecko z czasem przechodzi kolejne etapy dojrzewania, w zauważalny sposób rozwija się w dziedzinie fizycznej,
społecznej, intelektualnej I duchowej. W tej części zajmiemy się różnymi etapami
wzrastania oraz cechami właściwymi dla tych etapów.
Rozwój

rozwijać,

Wczesne dzieciństwo
Okres życia od narodzin do początku formalnej nauki przynosi wiele zmian
rozwojowych. Niektórzy twierdzą, że w tym okresie następuje większy rozwój
i dynamika uczenia się, niz w jakimkolwiek innym okresie zycia.

Rozwój fizyczny
W ciągu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa ludzie przechodzą etap
bardzo szybkiego wzrastania. Po urodzeniu Się dziecko jest małe, bezradne.
Zależy całkowicie od swojej matki i od innych. Jednak az do osiągnięcia wieku
szkolnego rośrue szybko. Uczy się przewracać na boki, siadać, chodzić, biegać.
Szybki wzrost w tym okresie związany jest z rozwojem mięśni Mięśnie
umożliwiają szybkie ruchy ciała, Ole wymagające wielkiej precyzji i koordynacji.
W tym wieku mięśnie, potrzebne przy drobnych, precyzyjnych ruchach, nie są
jeszcze w pełni rozwinięte. Dlatego dziecko nie potrafi wykonywać takich
czynności jak: chodzenie wzdłuz linii, wycinanie lub kolorowanie. Te umiejętności
przychodzą z czasem. Rozwój dziecka, w wielu przypadkach, odbywa się
poprzez zabawę. Czynności ruchowe, takie jak bieganie, skakanie, rzucanie,
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koparue lub uderzanie piłki oraz układanie klocków to typowe czynności małych dzieci, stymulujące IChfizyczny rozwój Oznacza to, że małe dzieci powinny
mieć jak najwięcej ruchu. Nie mogą siedzieć przez dłuższy czas nie męcząc
się, gdyz potrafią skupić uwagę tylko na krótki okres. Ponieważ są aktywne,
męczą się szybko Potrzebna Jest im więc równowaga między dzrałaruarni
fizycznymi a twórczymi, umysłowymi

Rozwój umysłowy
Wczesne dzieciństwo to okres umysłowych odkryć. Dziecko dokonuje ich
poprzez zmysły. To dlatego właśnie próbuje dotknąć wszystko w zasięgu ręki
i często wkłada rózne przedmioty do buzi Odkrywa i dlatego potrzebuje opieki
i ochrony, gdyż nie zna jeszcze wielu niebezpieczeństw
wiążących się
z połykaniem lub dotykaniem róznych przedmiotów. Małe dzieci są ciekawe
i zadają wiele pytań. W ten sposób badają świat wokół siebie i zdobywają
wiedzę o nim.
W tym okresie dzieci uczą się używać Języka jako narzędzia do wyrazerua
siebre. Od pierwszych wypowiedzianych słów Ich zdolność do uzywania języka
szybko się rozwija Zalezrue od środowiska rodzinnego, zanim osiągną wiek
szkolny, Ich słownictwo obejmuje około 1000 słów Ich umiejętności językowe ograniczają SIę zwykle do mówierua. Nie potrafią jeszcze czytać ani pisać.
Jeśli nauczasz dzieci w tym Wieku, powinreneś używać słów, które JUŻ rozumieją. Dzieci rozumieją dosłownie to, co Im SIę mÓWI, dlatego powirueneś
dobierać odpowiedrue słowa.
W tym wczesnym okresie rozwoju zdolność dziecka do skupienia uwagi
na jednej rzeczy jest bardzo ograniczona. W wieku dwóch lub trzech lat okres
uwagi nie przekracza zwykle dwóch lub trzech minut, ale w chwili osiągnięcia
wieku szkolnego moze Się ZWIększyć do SIedmIU lub dziesięciu minut. Z tego
tez powodu, nauczyciele powinni odpowiednio zaplanować zajęcia lekcyjne
Powinny być urozrnaicone, aby zająć uwagę ucznia.
Zazwyczaj małe dZIeCImają zywą wyobraźnię Mają zdolność lekcewazenia
rzeczywistości I życia w ŚWIecie "na ruby" Można to wykorzystać do nauczenia
ich sporej Ilości prawd. Wielu rodziców nakłania swoje dzieci do uczenia się na
pamięć prostych wierszyków, piosenek, a nawet krótkich fragmentów Pisma
ŚWIętego. Dziecięce osiągnlęcra w te) dziedzmie są zdurmewające, gdyż dzieci
mają silną motywację oraz niezwykłą zdolność zapamięrywama
tego, czego
się uczą.
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W tym wczesnym etapie źycia dzieci zwykle czują się bezpiecznie
w obecności swojej rodziny, a mogą bJĆ się nieznanych osób i rzeczy. Możesz
dać im poczucie bezpieczeństwa, stając się ich prawdziwym przyjacielem.

Rozwój duchowy
W tym wczesnym okresie życia dziecko wierzy we wszystko, co mu się
mówi I łatwo poddaje się wpływom. Jest wrażliwe i pragnie robić to, co jest
dobre, szczególnie kiedy się je do tego zachęca pełnymi miłości pochwałanu.
Chociaż jego zdolność do zrozumienia Boga jest ograniczona, małe dziecko
może zrozumieć pewne podstawowe prawdy duchowe. Moze zrozumieć, że
Bóg to szczególny przyjaciel; kościół to szczególne miejsce; Bóg kocha je
i troszczy się o nie. Małe dziecko potrafi wyrazić uwielbienie dla Boga, pod
wpływem ciepłych UCZllĆ, których doświadcza, kiedy uczy się o Bogu. Łatwo
potrafi zapamiętać podstawowe fragmenty Pisma ŚWIętego. Reaguje na miłość,
potrafi z łatwością zrozumieć Boską miłość i odpowiedzieć na nią.
9 Zakreśl literę przed każdym zajęciem odpowiednim dla uczniów znajdujących
się na etapie wczesnego dzieciństwa.
a) Śpiewanie pieśni o Bogu
b) Wymaganie, aby dzieci przez całą lekcję SIedziały cicho.
c) Wymaganie, aby dzieci bawiły się ze sobą przez cały czas.
d) Zajęcia, które wymagają ruchu, przeplatane krótkim okresem ciszy i uwagi.
e) Ponieważ dzieci są tak małe, należy unikać mówienia o Bogu.
f) Pozwalarue dzieciom bawić się przez pewien czas.
g) Kładzenie rzeczy tak wysoko, by dzieci je WIdziały, a me mogły ich dotykać.
h) Mówienie o Bogu jako kochającym przyjacielu dziecka
i ) Wymaganie,
aby dzieci uczyły się m pamięć Modlitwy Puriskrej.
j) Dostarczanie pomocy lekcyjnych, których dzieci mogłyby dotykać.
10 Uważnie poobserwuj jedno lub dwoje dzieci w wieku od trzech do sześciu
lat. Wpisz do notesu cechy, które zauważyłeś.
Porównaj
swoje obserwacje
z tym, czego dowiedziałeś się z tej lekcji.

Średnie dzieciństwo
Początek formalnej nauki zwykle uwaza się za oznakę przejścia od
wczesnego do średniego dzieciństwa. Okres ten przynosi wiele zmian w życiu
dziecka. Rośnięcie i rozwój nadal są szybkie.

Rozunjante
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Rozwój [izvczuv
W czasie średniego dzieciństwa dzieci są bardzo aktywne. Lubią żywiołową
fizyczną aktywność, ale męczą się szybko. Wiele z ich energii wydatkowane
jest na rośnięcie Ich fizyczne wzrastarue jest rueregulame. Mogą rosnąć bardzo
szybko przez krótki okres, późruej natomiast tempo wzrostu moze zauważalnie
zmniejszyć się na pewIen czas Na tym etapie serce rozwija się wolniej nIŻ
reszta ciała. Z tego powodu dzieci męczą SIę latwo. jednakze kondycja I kontrola
nad mięśniami, potrzebna dzieciom do zorganizowanych gier, rozwija się, a ich
aktywność staje się celowa. Dzieci lubią wykonywać różne rzeczy, szczególnie
zabawki i przedrrnory potrzebne do zabawy.

ROZWÓJumysłowy
Okres uwagi zwiększa się na tym etapie rozwoju i dzieci potrafią się teraz.
koncentrować
na jednej rzeczy przez 10 do 15 minut. Chociaż ich rozum
i wnikliwość nie są w pełni rozwinięte, dzieci są bystrymi obserwatorami,
zauwazającyrm często drobne szczegóły. Dociekliwość i ciekawość są normalne dla ich rozszerzającej SIę WIedzy. Często przechwalają się własną wiedzą.
Dzieci uczą sic czytać i pisać, a Ich słowructwo ZWIększa swój zakres.
W rezultacie mogą używać słów w niewłaścrwym znacze niu lub źle je wymawiać.
Mają skłonność do rozurruerua dosłownego i me potrafią jeszcze posługiwać
się symbolami, abstrakcjami I uogólrueniarru Mają dobrą parruęć i łatwo pot rafią
zapamiętywać piosenki, WIersze I fragmenty Biblii, odpowiednie do rch poziomu rozwojowego.
W czasie średniego okresu dzrecmstwa dzieci są niezrównowazone
emocjonalnie. Płacz nie jest u nich czymś niezwykłym. Ich świat społeczny
poszerza się I często interpretują to jako zagrożenie dla bezpieczeństwa, które
miały we wczesnym okresie zycia, w otoczeniu kochającej rodziny Potrzebują
miłości, akceptacji I pochwał ze strony rodZICÓW, nauczycieli i innych szanowanych dorosłych.

Rozwój społeczny
Ponieważ
dzreci są teraz w szkole, ICh świai poszerza się. Oprócz rodziny
mają teraz nauczycieli I kolegów Zaprzyjaźruają
się łatwo i uczą się funkcjonowania w grupie Uczą SIę tez współpracy, dzielenia obowiązkami
W zabawie zaczynają się interesować działa mami grupowymi. Rozwija się
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w nich poczucie sprawiedliwości oraz tego, co złe i dobre. Łatwo je zranić. gdy
czują, ze potraktowano je mesprawiedliwie.

Rozuić] duchowy
W średnim dz ieciństwre dzieci mają delikatne sumienie, prostą wiarę,
pragnienie okazywania posłuszeństwa Łatwo reagują na prawdę o Bogu. Uczą
się dobrze poprzez rózne opowieści, a szczególnie lubią historie biblijne. Biblijne łustone można wykorzystywać do tego, aby nauczyć dzieci podstawowych
pojęć moralnych oraz do tego, by położyć fundamenty pod przyszłe zrozumienie
Biblii Sumienie rozwija się, a wybór rruędzy dobrymi l złymi działaniami wpływa
na spokój ich ducha. Patrzą na dorosłych, poszukując wzorców postępowania
i naśladują ich. Rodzice mają tutaj ogromny wpływ a takze wielką odpowiedzralność, Poruewaz nauczyciele są równiez bardzo szanowani, nie można
przeceniać ich duchowego przykładu. Powmni na to zwrócić uwagę nauczyciele
uczniów na wszystkich poziomach rozwoju, ale szczególnie dzieci, ki órych
rodzice nie są chrześcijanami, Niechrześcijańscy rodzice często nie kultywują
w domowym zyciu wartości duchowych. DZieci ze średnich grup często gotowe
są do oddania się Chrystusowi. Gotowość ta zależy od doświadczeń domowych,
uczęszczania do kościoła, odpowiedniego nauczania ich I osobistego przykładu
nauczyciela
11 Które z następujących zajęć byłyby odpowiednie
dla dZIeCI ze średnie]
grupy? WpiSZ cyfrę 1) przed stwierdzerue-m, [eśh uważasz, że zajęcie jest
odpowiednie i 2) jeśli uważasz inaczej .
.... a Uczyć klasę zapamiętywania kolejności ksiąg Biblii
.... b Planować długie okresy fizycznej aktywności i kłaść nacisk na potrzebę
fizycznego rozwoju .
.... c Korzystać często z metody opowiadania róznych historf .
.... d Uważać, ze nasze obowiązki ograniczają się do przekazywarna
czególnych tematów w czasie godzm lekcyjnych .

posz-

.... e Wzbogacać opowiadane przez was historie symbolami i abstrakcjami.
.... f Mówić dzieciom o przyjęciu Chrystusa jako ich osobistego Zbawiciela .
.... g Organizować pouczające zabawy, aby przyczynić się do kształtowania
sumienia dzieci poprzez dobre i złe wybory.
12 Uwazrue obse-rwuj dzieci w wieku od sześ.ciu do dziesięciu lat. Wplsa~ do
notesu cechy, które zauważyłeś
Porównaj swoje obserwacje z treścią
powyzszego fragmentu lekcji
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Późne dzieciństwo
Lata przed okresem dojrzewania są ciekawą częścią życia. Dziecięce
możliwości WE' wszystkich dziedzinach życia są nieograniczone.
Dzieci są
aktywne, hałaśliwe, cieszą SIę zyciem. Mają wiele różnorodnych zainteresowań.

Rozwój

jlZYCZIlY

W okresie późniejszego dzieciństwa
dzieci zdają się mieć niespożytą
energię. Są teraz silniejsze, niż były we wcześruejszym etapie dzieciństwa, ale
fizyczny wzrost jest wolniejszy mz w poprzednich latach Dzieci mają zdrowy
apetyt, potrzebują wiele jedzenia, słońca, świeżego powietrza i odpoczynku.
Panowanie nad mięśniami jest coraz lepsze. Poprawia się również znacznie
kondycja potrzebna przy bardziej precyzyjnych pracach. Mają skłonność do
zaniedbywania
higieny. Niechętnie zdają się dbać o swój wygląd, o ubrania,
książki i mne rzeczy osobiste. Ich nadmierną energię można skierować na
pożyteczne dzułarua, jeśh wyrobi Się w nich odpowiednią motywację i pokieruje
się rurru

Rozwój umvsłourv
W tym wieku dzieci są bardzo dociekliwe, pragną badać I odkrywać.
Zaczynają dokładnie obserwować I rozumować logicznie Są czujne i gotowe
do nauczenia się nowych rzeczy. Lubią kole-kcjonować rózne rzeczy: książki,
plakaty, znaczki, kamienie, nalepki, owady [ch fascynacja rzeczami skłania ich
często do rozbierania i składania takich rzeczy jak mechaniczne zabawki, zegarki.
Zwykle czyraja chętnie i pasjonują się historiami przygodowymi.
Książki
o misjonarzach lub obcych krajach są często dla nich intrygujące. Dzieci zwykle
identyfikują się z bohaterami książek. Mają zdolność do szybkiego uczenia się
na pamięć i zaczynają rozumieć różne pojęcia.

Porrafią tez powtarzać pojęcia, nie rozumiejąc ich w pełni. Symbole trzeba
im wyjaśniać przy pomocy przykładów. Chociaz coraz bardziej potrafią panować
nad sobą, są wrazlrwe l reagują szybko na domniemane lekceważenie. Łatwo
się obrażają - są skore do sprzeczek, jednak szybko uspokajają się i rzadko
zachowują urazę Mają tendencję do pochopnego wyciągania wniosków. Należy
ich uczyć zbierania większej Ilości mformaqi przed wyciągnięciem ostatecznych
wniosków
W okresie późnego dzieciństwa dzieci są zwykle wrazli we i bojaźliwe,
pomimo pozorów odwagi Mają skłonność do ukrywania prawdziwych uczuć,
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które często pozostają juz w ukryciu Lubia zabawę, mają poczucie humoru,
kochają żarty i karykatury.

Rozwój społeczny
Zaczynają dążyć do niezależności, chociaż często szukają pomocy i poczucia
bezpieczeństwa u rodziców. Znają upodobania innych dzieci w swoim wieku,
to znaczy, wiedzą, co jest modne i popularne. Organizują grupy lub przyłączają
się do grup rówieśników, tworzą "kluby" i "obozy" Podziwiają róznych ludzi
i Identyfikują się z nimi, przejmując ich wartości. Coraz bardziej wiążą się
z rówieśnikami, bardziej niż z dorosłymi przywódcami. Lubią współzawodnictwo, chętnie biorą udział w grupowej lub indywidualne] rywalizacji. Uczestniczą
w niej z entuzjazmem, a rezultaty traktują poważnie. W tym wieku jednakże
obie płci często separują się od SIebie DZiewczynki zazwyczaj nie są dopuszczane do grup chłopięcych.

ROZWÓJduchowy
Poniewaz dzieci z tej grupy wiekowej uwielbiają swoich bohaterów, na lezy im podsuwać biblijne wzorce bohaterów wiary. Są gotowe do przyjęcia
zbawienia, ale ich stosunków z Bogiem nie powinno się przyjmować, jako
rzeczy oczywiste] W tym ważnym okresie musimy zadbać o to, by uczyć je
o Bożym planie zbawienia, a także mówić o konsekwencjach grzechu, o potrzebie wyznawarna grzechów I szukama przebaczenia. Jest to odpowiedni
czas, by uczyć' dzieci duchowych pojęć, koncepcji chrześcijańskiego zycia,
biblijnej chronologii. Dzieci w tym wieku zdolne są do zrozunuerua duchowych
prawd, jeśli się je poprze praktycznymi przykładami, w sposób sprzyjający
odkryciom i przygodzie. Do IChnauki należy włączyć wiele zadań pamięciowych.
Powinno się kłaść nacisk na wartość rozwijarua w sobie dobrych nawyków,
regularnego czvtania Biblii i modlitwy, a także chrześcijańskiego życia i służby.
13 Które z przytoczonych poniżej działań sprzyjają chrześcijańskiemu
wychowaniu? Wpisz cyfrę 1) przed działaniami, które uważasz za odpowiednie
dla chrześcijańskiego rozwoju i cyfrę 2) przed działaniami, które uważasz za
nieodpowiednie .
.... a Wycieczka dla dzieci zorganizowana

przez kościół.

.... b Wstąpienie do klubu uczenia się na pamięć fragmentów
.... c Udział w serii wykładów na temat "dowodów

BibliI.

biblijnej inspiracji".
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.... d Zorgaruzowarue specjalnej grupy, która ma studiować kościelne doktryny .
.... e Uczęszczanie

do kościelnej czytelni z odpowiednimi,

ciekawymi

his-

tortanu .

.... f Udział w dziecięcej krucjacie ewangelizacyjne] .
.... g Wysłuchanie pogadanki na temat nadużywania alkoholu.
14 Uważnie obserwuj dwoje lub troje dzieci w wieku od dziesięciu do dwunastu
lat. WPiSZdo notesu zaobserwowane u nich cechy. Porównaj swoje obserwacje
z prezentowanym
powyżej fragmentem lekcji.

Okres dojrzewania
W okresie dzieciństwa łatwiej można przewidzleć zmiany i wzorce rozwoju dla róznych :srup wiekowych niż przy pozostałych dwóch głównych okresach zycia. W fazie dojrzewania ludzie mogą bardzo różnić się w fizycznym,
społecznym, duchowym i umysłowym rozwoju, nawet będąc w tym samym
wieku. Trudno jest dokładnie przewidzieć, czy wszyscy dorastający, będący
w tym samym wieku, zachowają Się w taki sam sposób. Studiując ten etap,
zwróćmy uwagę raczej na trendy rozwojowe niz na ustalone fazy zmian dla
poszczególnych
grup wiekowych. Oczywiście, będzie wiele podobieństw
między jednostkarru w tym samym Wieku, ale pod wieloma względami będą
Się one bardzie) różniły od siebie mz w dzieciństwie
Wczeslle dojrxeuiauie

Dojrzewanie to okres przejściowy między dzieciństwem a dorosłością.
Oznacza on przejście z zalezności od rodziców do niezależności, od prostego,
dziecięcego zaufania i akceptaqi do niezaleznego podejmowarua decyzji. Osoby znajdujące się na tym etapie rozwoju można nazwać: dorastającymi,
nastolatkami, rnłodymt ludxmi
Wczesne dojrzewanie to okres od dwunastego do piętnastego roku życia.
To czas wielkich zmian dla młodych ludzi, szczególnie zmian fizycznych
i społecznych. W Wielu społeczeństwach dorastający uczęszczają do średnich
szkół.

ROZWÓJ

fizyczny

Nastolatki nadal rosną i rozwijają się fizycznie Dziewczynki JUz na tym
etapie rozwoju prawie osiągają swój dorosły wygląd I wzrost. DOjrzewają od
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dwóch do czterech lat wcześniej niż ich rówieśnicy chłopcy. Szybko rosną ich
ważne organy wewnętrzne: serce powiększa Się dwukrotnie, rozwijają się płuca,
aktywniej zaczynają pracować gruczoły Nierówne tempo rośnięcia kOŚCImoże
powodować niezgrabny wygląd, a w rezultacie wprawiać dorastające Jednostki
w zakłopotanie Struny głosowe wydłuzajq się I chłopcy często mają trudności
związane ze zmianą głosu.
Ten okres przynosi również sygnały zbliz rjącej się dojrzałości płciowe],
rozwoju gruczołów płciowych i funkcji seksualnych. Ciała dziewcząt zaczynają
nabierać kobiecego, dorosłego kształtu, chłopcy stają się bardziej męscy.
W pewnych społecznościach zmiany te świętuje Się poprzez rytuały I ceremonie,
które oznaczają przejście od dzreciństwa do dorosłości

Rozwój umysłowy

Umysłowe zdolności nastolatków wzrastają. Zdolni są oni do poważnego
myślenia, są często krytyczni i wątpiący Następuje rozwój zdolności do niezależnego rozumrema. W poszukiwaniu niezalezności, nastolatkowie mogą stawać się krytyczru wobec siebie samych CZę3tOtrudno im zaakceptować własne zdolności, wygląd, przyszłość, rodzinę i Wiele innych rzeczy. Mogą je nawet
odrzucać. Zmienia Się takze ich pewność Siebie i samoocena. W tym okresie
młodzi ludzie, kiedy zaczynają wykorzysrywać swoje nowo nabyte umiejętnoset
logicznego myślenia, mają skłonność do zbytniego Idealizmu

Rozwój społeczny

W okresie wczesnego dojrzewania zrnruejsza Się wpływ rodziców na dzieci,
a stosunki miedzy rodzicarru a nastolatkami mogą być napięte. Wielką siłę
przyciągania ma wówczas grupa rówieśników. Nastolatki bardzo pragną
akceptacji, Jednym z ich głównych celów jest bycie popularnym. Drastyczne
zmiany, jakim podlegają w tym okresie młodzi ludzie, sprawiają, że stają SIę
oni podatni na uczucia niemożności stawienia czoła tym zmianom oraz wymaganiom stawianym przez zycie. Pomimo dążenia do niezależności i identyfikacji z grupami rówieśników, nastolatki często czują się samotne i rozpaczliwie poszukują pewności siebie, pewności, że są kochane, akceptowane i rozumiane przez ludzi dorosłych i ustabilizowanych w zyciu, szczególnie przez
rodziców
Aby dostosować się do oczekiwań grupy rówieśników, nastolatki szukają
nowych doświadczeń: z narkotykami, seksem, alkoholem, magią, fałszywymi
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religiami, naukami antychrześcijańskimi.
Jest to przełomowy
dla nastolatków jak ich rodziców i dla społeczeństwa
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Rozuoj ducbourv
Frustracje i wątpliwoścr, jakie nastolatki przezywają W innych dziedzinach
życia, mogą SIę przerueść równiez na sferę duchową Młodzi ludzie lubią samych
siebie i mogą mieć trudności z uwrerzeruern, ze Bóg jest kochający i dobry.
Potrzebują pomocy i zrozumienia w tym przełomowym
okresie. Rodzice
i nauczyciele muszą Ich zaakceptować takimi, jacy są I starać się stworzyć
między sobą a nimi takie stosunki, które przyczynią się do budowania wzajemnego zaufania. Kiedy masz z rumi kontakt w klasie I poza nią, mozesz
przekonać ICh że nie muszą być samotni w swoich zmaganiach. Obecność
Jezusa Chrystusa w ich życiu może pomóc im w prowadzeniu zwycięskiego
źycra, a także dodawać im otuchy, pocieszać ich i wspierać Ucząc ich postępowania zgodnego z biblijnymi zasadami, możesz pomóc im w stawianiu
czoła życiowym problemom.

Średnie dojrzewanie
Średnie dojrzewanie to okres między piętnastym a osiemnastym rokiem
życia. W większości zurbanizowanych
społeczeństw młoclziez w tym wieku
uczęszcza do szkół średnich lub wyzszych, ruektórzy uczą SIę zawodu. W tradycyjnych społeczeństwach mlodzr ludzie w tym WIeku idą do pracy i pomagają w utrzymywanru
rodziny Przyjrzyjmy SIę dokładnie czterem dziedzinom
rozwoju przypadającym na ten okres

ROZUJÓjfizYCZ1lY
Młodzież nadał rośrue. Podczas gdy dziewczęta na ogół osiągają swój wzrost
w okresie wczesnego dojrzewania, chłopcy rosną jeszcze w okresie średniego,
a nawet późnego dojrzewania. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy podlegają
zmianom zrruerzającym
ku fizyczne) dojrzałości. Chłopcy stają się bardziej
umięśrueru i następuje w nich lepsza koordynacja ruchów. Mają znaczną siłę
i wytrzymałość. Zaczynają SIę golić. Dziewczęta nabierają dorosłych, kobiecych
kształtów. Młodzież lubi aktywność fizyczną I sport, chętnie się wykazuje dobrą
kondycją. Zarówno chłopcy jak I dziewczęta mteresują się swoim wyglądem,
wiele czasu poświęcają dbaniu o SIebie

128

Rozwój chrześcijanina

Rozwój umysłowy
Poważne i krytyczne myślenie, którego początek przypada na okres wczesnego dojrzewania, rozwija się w okresie średniego dojrzewania. Rozwija się
również umiejętność rozurnowarua i oceniania. Młodziezy nie zadowalają już
odpowiedzi udzielane przez innych Młodzież musi sama rozwrązywać swoje
intelektualne problemy. Zaczyna się skupiać w tym okresie na umiejętnościach
I zainteresowaniach,
które mogą jej być przydatne w przyszłej pracy.
Idealizm, który młodzi ludzie wykazują w okresie wczesnego dojrzewania,
może teraz osiągać jeszcze większy poziom. Podstawą osądu staje się często
dla nastolatków to, co wydaje się logiczne, a nie to, co moze wydawać się
realistyczne dla starszej, bardzie] dojrzałe) osoby W czasie tej fazy rozwoju
młodzi ludzie mogą mieć trudności z rozróznlaruern między swoimi idealistycznynu pomysłami, a realnością świata.

Rozwój społeczny
Jest to okres rozwoju świadomości społecznej oraz akceptacji swojego
miejsca w społeczeństwie.
Prawdopodobnie
jedną znajciekawszych
spraw,
z jakimi muszą uporać się młodzi ludzie, jest własna tożsamość. Rozwinęło się
już w nich poczucie własnej wartości OI:1Zodrębności od innych; pojęcie własnej
wyjątkowości. Młodzi stają się świadomi swoich cech charakterystycznych
i odrębności takich jak gusty, talenty, cele, uzdolnienia
Młodzi stają się coraz bardzie] świadomi swojego przeznaczenia I przyszłości.
To nowe odCZUCIa.Młodzi ludzie często mogą doświadczać stanu zaguberua,
który moze prowadzić ich do nie potrzebnej nieśmialości. Ich zachowanie moze
stać się nie konsekwentne i trudne do przewidzenia

Rozu ćj duchowy
Poszukiwania, wyostrzone umysły młodych ludzi mogą czasami prowadzić
do powątpiew.mla w absolutne wartości, a nawet Istnienie Boga. Mogą oni
zadawać takie pytania jak: "Jaki jest sens istnienia?", "Co ma trwałą wartość?",
"Jaki jest absolutny autorytet?" Mozesz pokierować młodymi ludźmi, aby zajęli
się biblijnymi prawdami, poznali wymagania Boga wobec człowieka, zrozumieli
wartość biblijnych zasad jako podstaw codziennego życia. Jako nauc zyciel
możesz skierować UCZniÓWku szukaniu Bozej woli wobec Ich zycia, mozesz
nakłonić ich clo całkowitego oddania się Chrystusowi. Mozesz im pomóc
zrozumieć, ze odpowiedzi, na największe życiowe problemy, można uzyskać,
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szukając Bozej pomocy w modlitwie, studiowaniu
skiej słuzbie.

BibIti i w stałej chrześcijań-

Późne dojrzewanie
Lata między osiemnastym a dwudziestym rokiem życia to ostatnie lata
dojrzewania. Młodzi ludzie znajdują SIę wtedy u progu dorosłości, następnego
głównego okresu zycia. W nowoczesnych, zurbanizowanych społeczeństwach
w tym okresie młodzi rozpoczynają ostatni etap edukacji, na poziomie uniwersyteckim. W społeczeństwach wiejskich młodzi ludzie na ogół szukają pracy,
aby utrzymać rodzinę

ROZWÓJ

fizyczny

Młodzi ludzie w tym wieku zbliżają się do szczytu swoich sil. Fizyczny
wzrost zakończył się już do tego czasu, ale harmonia ciała poprawia się,
a fizyczna sprawność staje się doskonała. Na ogół jednak zmiany fizyczne są
teraz mniej widoczne niż na poprzednich etapach dojrzewania.

ROZWÓJ

umysłowy

Po wielu latach nauki szkolnej młodzi ludzie osiągają teraz dojrzałość swoich intelektualnych zdolności. Mając pewne doświadczerue oraz praktyczne
zastosowanie
swojej wiedzy, potrafią podejmować
decyzje. Mają nadal
skłonność do idealizmu, ale temperuje go realizm nabyty dzięki doświadczeniu.
W miarę jak młodzi ludzie
i zaczynają przyjmować na siebie
i oddają SIę marzeniom, potrafią
wymagań środowiska, w którym

ROZWÓJ

coraz bardziej podejmują dojrzałe decyzje
obowiązki dorosłych, nadal hołdują ideałom
coraz lepiej dostosować swoje myślenie do
żyją I pracują.

społeczny

W niektórych krajach, po ukończeniu nauki w szkołach średnich, młodzi
ludzie stają w obliczu przyszłości: czy pcwinni kontynuować naukę, czy tez
znaleźć pracę, przenieść się do własnego mieszkania i zacząć samodzielnie
nową fazę życia? W Innych krajach sprawy są prostsze, gdyż można zacząć
samodzielne życie, szukać własnej przyszłości, ruekorueczrue opuszczając
rodzinę.
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Młodzi ludzie stykają się z innym wymiarem tego etapu rozwoju- koruecznośclą lojalnoser. Widać to w całym okresie dojrzewania, ale teraz zdaje się
następować kulminacja Osiągnąwszy dojrzałość płciową ludzie rozwijają również w sobie lojalność i wierność. Poczucie lojalności przygotowuje ich do
dorosłego życia I wyboru partnera
Przechodzenie od dzieciństwa do dorosłości oznacza wiele zmian. Przeszedłszy od zależności od rodziców do samodzielnego podejmowania decyzji,
młody człowiek jest przygotowany do dorosłego zycia i szuka partnera do
małżeństwa W tym momencie moze wyrobić sobie nowe pojęcie o samym
sobie, moze również zyskać nowe spojrzenie na swoją przyszłość I przeznaczenie

Rozwój duchowy
Edukacyjne, społeczne I intelektualne przygotowanie młodych ludzr jest
na tym etapie takie, że starają Się oni coraz bardziej angażować w sprawy,
które są dla nich "odpowiednie". jeśh podejdziemy do procesu wychowania,
ll1ająC to cały czas na względzie,
możemy pomóc młodym w znalezieniu
odpowiedzi na wiele społecznych, duchowych i moralnych pytań, które sobre
codziennie zadają. Młodych ludzi nie zadowalają tradycyjne odpowiedzi. Chcą
zmagać się ze sprawami, które wpływają na Ich reakcję wobec świata Będąc
ich nauczycielem moze będziesz musiał zmienić swoje podejście lub lepiej się
przygotować,
ale nauczanie obejmujące dyskusje, pogadanki, kółka zainteresowań, spotka SIę na tym etapie z lepszym oddźwiękiem

15 Które z podanych niżej zajęć są odpowiednie dla nastolatków i młodzieży?
Wpisz cyfrę 1) przed zajęciami, które są odpowiednie I cyfrę 2) przed tymi,
które są rueodpowiedrue .
.... a Sena lekcji na temat samoakceptacji
.... b Seria opowieści o bohaterach biblijnych .
.... c Seria lekcji na lemat chrześcijańskiego
i małzeństwo
.... d Seria kazań potępiających

poglądu na miłość, narzeczeństwo

dbałość o ciało jako niepotrzebną

.... e Seria lekcji na temat praktycznego
życiowych sytuacji

zastosowania

próżność

nauk biblijnych

.
do

....f Seria lekcji na temat bibhjnych nauk o relacjach międzyludzkich .
.... g Seria lekcji o obecnych teonach postępowania oraz o potrzebie dostosowania swojego postępowarun do oczekiwań społeczeństwa.
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.... h Seria pogadanek na temat stosunków między rodzicami i dziećmi,
w których powinni uczestniczyć rodzice i ich dojrzewające dzieci.
....
i Sena lekcji o poszukiwaniu
.... j Seria wykładów
poszukiwań.

woli Bożej .

pokazujących

bezużyteczność

rozumu i umysłowych

Dorosłość
Ostatni etap, którym się zajmujemy, to dorosłość. Ta faza życia może
obejmować okres dłuzszy ruz polowa stulecia Poprzedrue etapy: dzieciństwa
i dojrzewania, byty okresem uczenia Slf' Dorosłość rnozna określić jako okres,
kiedy większość ludzi zaczyna zarabiać. Ostatni okres dojrzałości to okres
u.zdvcbatua, tęsknego spoglądania wstecz na doświadczenia, które wzbogaciły
życie i nadały mu znaczenie. Dorosłość podzielono na trzy fazy, z których
każda reprezentuje charakterystyczne
dla danego okresu życia wydarzenia.
Jednakże powinieneś pamiętać, że wiek kalendarzowy nie oznacza konieczme, że wszyscy ludzie w tym samym wieku będą przeżywali te same doświadczenia
Ludzie różruą się nie tylko rozwojem fizycznym, ale wyborami
Stale zmieniają się fizyczme, ale zmiany nie są tak szybkie, jak w okresie
dzieciństwa I dojrzewania

Wczes1Ia dojrzałość

Wczesną dojrzałość, która rozpoczyna się około dwudziestego roku zycia,
charakteryzuje pragnienie znalezienia paltnera do małżeństwa, założenia domu
i wychowywarna dzieci. Młodzi ludzie zaczynają pracować w swoich zawodach,
zajmują określone rruejsce w społeczeństwie, wychowują dzieci.

Cechyfizyczne
Słowo dorosły oznacza - "w pelru rozwmięty I dojrzały". Dorosły osiągnął
maksimurn SWOjego fizycznego wzrostu Jego sila, która w tym okresie osiąga
swój szczyt, zaczyna zmniejszać się w okresie późnej dorosłości. Dobrze jest,
ze w okresie, kiedy ludzie wypełniają zadania wymagaJące siły, wytrzymałości
i dobrego zdrowia, osiągają stan największego fizycznego rozwoju.

Cechy umysłowe
Młodzi ludzie, po okresie intensywnej nauki I zdobycia pewnych doświadczeń w podejmowaniu decyzji, zdają się mieć nieograruczone możliwości
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intelektualne. Są bystrzy i idealistyczni, ich umysł dojrzewa, a zainteresowania
stają się bardziej specjalistyczne. Większość ich intelektualnych wątpliwości
z okresu dojrzewania znika. Stają się ustabilizowanymi, rozsądnymi ludźmi.

Cechy społeczne
W okresie dorosłości związki rodzinne nadal mają ogromne znaczenie.
Związki młodych z ich rodzicami pogłębiają się. Młodych cieszą dojrzałe
stosunki. Nie są już uzależnieni od rodziców w kwestii podejmowania decyzji
ani me potrzebują aprobaty podjętych przez siebie decyzji. Z dojrzałej miłości
do rodziców wynikają zdrowe, pełne związki rodzinne. Młodzi ludzie szukają
również towarzystwa innych młodych, którzy podzielają ich zainteresowania
i cele. W pracy, kościele, sąsiedztwie i szkołach z takich stosunków mogą się
nawiązywać przyjaźnie. Młodzi są świadomi potrzeby zintegrowania się ze
społecznością, w której zyją.

Cechy ducboue
Dla tych, którzy wychowywali się w chrześcijańskich domach, dojrzałość
to okres zastosowania pobranych wcześniej nauk. Dorosłość powinna być dla
nich okresem aktywnego zaangażowania w chrześcijańską słuzbę. Niektórzy
dorośli nie zostali jednak przygotowani do chrześcijańskiej służby, czy to
z powodu niechrześcijańskiej
przeszłości, czy też niewłaściwego chrześcijańskiego wychowania.
Tak czy inaczej, wszyscy dorośli powinni mieć na
uwadze sprawy duchowe. Młodych rodziców studiujących dogłębnie Biblię
powinno się zachęcać do budowania domowego ołtarza i tworzenia atmosfery, która sprzyjałaby duchowemu życiu rodziny. Bez opieki duchowych przywódców i nauczycieli młodzi ludzie mogą dać się pochłonąć sprawom
współczesnego życia, z wyłączeniem życia duchowego

Średnia dojrzałość
W wieku około 35 lub 40 lat dorośli wchodzą w kolejny etap, który często
określa się jako "wiek średni" W tym wieku ludzie osiągnęli juz wiele swoich
wcześniej wytyczanych celów. Wymaga to WIelu powaznych zmian.
DZIeci JUŻ dorosły, zakończyły edukację i w wielu nowoczesnych społeczeństwach opuściły dom. Skończyły się zajęcia, które w poprzednich latach
pochłaniały finanse, czas i energię. Teraz rodzice mogą doświadczać uczucia
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pustki i samotności. Mogą czasami wydawać się zagubieni. Również stosunki
między mężem a żoną mogą wymagać pewnych zmian. Dorośli w tym wieku
mogą zastanawiać się nad swoimi celami i kierunkiem życia. Mogą nawet
podejmować ważne decyzje o zmianie stylu życia.
Jedną z radości tego wieku są wnuki. Nadają one nowy sens życiu dziadków.
W tym okresie wielu dorosłych musi zacząć oswajać się z myślą o śmierci
rodziców. Wymaga to dodatkowych przewartościowań.

Cechyfizyczne
Wiek średni przynosi mężczyznom i kobietom fizyczne zmiany Mężczyźni,
którzy wchodząc w dorosłość, są doskonale zbudowani, mogą mieć w wieku
średnim skłonność do tycia, w miarę jak mięśnie tracą silę, lub też świadomi
starzenia się I tracenia siły, mogą starać się utrzymać kondycję fizyczną.
W wieku średnim kobiety tracą swoje zdolności rozrodcze. One również
mogą mieć tendencje do przybierania na wadze, tracenia elastyczności mięśni,
do wykazywania oznak starzenia Się: siwych włosów, zmarszczek. WIele
dzisiejszych kobiet stara się utrzymać formę fizyczną, napięcie mięśniowe
i wigor z lat wcześniejszych.

Cechy umysłowe
W okresie średruej dorosłości moce Intelektualne ludzi są stałe i wydajne.
Sąd ludzi w średnim wieku jest na ogół zdrowy I niezawodny, co wyraża się
w poczuciu pewności siebie I kompetencji. Jest to okres wydajności w pracy
i osiągnięć. Być może zauważyłeś, że kierownikami i dyrektorami są w wielu
zawodach ludzie w średnim wieku. Są nimi dzięki doświadczeniu i kompetencu.

Cechy społeczne
W tym okresie w dorosłych często rozwija się uczucie troski, które wyraża
się w zainteresowaniu dla innych ludzi Mogą oni mieć ochotę opiekowania się
innymi, dzielerua się swoją wiedzą i doświadczeruem. Z wychowania i uczenia
innych czerpią satysfakcję i zadowolenie. Dorośli często czują SIlne pragnienie,
aby dzielić się prawdami, które okazały się przydatne w ich postępowaniu
z dziećmi Chcą utrwalać zwyczaje i rytuały, starają się chronić doświadczenia,
które wzbogaciły ich zycie.
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Cechy duchowe
Na tym etapie życia moze pojawić się skłonność do matenalizrnu oraz
zainteresowanie sprawami o drugorzędnym znaczeniu. Dość często te sprawy
przesłaniają duchowy wymIar ŻYCIa,zabierają czas i energIę. Jednakże wiara
w średnim wieku potrafi też być głęboka i osobista.
Dorośli w wieku średnim, będąc w kategoriach doświadczeń życiowych
w rozkwicie swych możliwości intelektualnych,
potrzebują duchowego
pokarmu, odpowiedniego
dla ich poziomu. Należy Ich nakłaniać do chrześcijariskie] słuzby, do bycia pozytecznymi, kiedy to mozliwe. Nauki powinny
być na tym poziomie dobrze przygotowane,
pobudzające i odpowiednio
przekazywane.
Te filary kościoła potrzebują nie tyłko stałego duchowego
pokarmu, ale równiez wezwań do wykorzystania w praktyczny sposób ze
swoich życiowych doświadczeń

Poxna dorosłość

Późna dorosłość zaczyna się w wieku około sześćdziesięciu. sześćdziesięciu
pięciu lat. W końcowym etapie tego okresu dorośli zdają sobie sprawę, że
mają już niewiele czasu na spełnierue swych nadziei i marzeń. Wnuki I prawnuki
stały się teraz waznymi członkami ich rodzin. Starsi często czują potrzebę
przygotowania młodszych pokoleń do zycia Ludzie ci stają w obliczu faktu, że
zbliza SIę śmierć. Dlatego tez przygotowują się do niej.

Cechyfizvczne
W miarę dojrzewania I starzenia SIę ludzie często odczuwają rózne
dolegliwości. Te fizyczne problemy uświadamiają im korueczność umysłowych
i fizycznych zrruan. Ludzie ci muszą zaakceptować fakt, ze ich siły są ograniczone
i że mogą być na tyle wydajni, na ile pozwala im zdrowie W wielu krajach
bierze się pod uwagę fizyczne ograniczenia "seniorów".

Cechy umysłowe
Kiedy ludzie przestają pracować, mają zwykle za sobą pół wieku doświadczeń i zdobywania wiedzy. Wnieśli swój wkład, kierowali swoim pokoleniem, wypełniali swoje obowiązki Starsi ludzie są ze względu na życiową
mądrość i doświadczenie cenni dla rodziny, kościoła i społeczności. Mogą pomóc
w rozwijaniu i wychowywaniu ludzi znajdujących się na innych etapach życia.
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Cechy społeczne
Późna dojrzałość to końcowe lata ZYCla.Jedną z głównych zalet tego etapu
życia jest mądrość. Dojrzali ludzie potrafią ocenić swoje życie, zrozumieć jego
znaczenie i wartości Porraflą obiektywnie spojrzeć na swoje sukcesy i porażki,
nie ulegając uczuciom dumy lub rozpaczy Dla młodszych ludzi stanowią
przykład pełni pomyślnego, wartościowego zycra
Starsi ludzie stykają się z wieloma wymaganiami społecznymi. Prawdopodobnie najtrudniejszą ze spraw jest zależność od dzieci, które były przez
wiele lat zalezne od rodziców. Inna trudna sprawa to pogodzenie się ze śmiercią współmałzonka
I życiowego partnera Należy szczególną troską otoczyć
społeczne potrzeby starszych ludzi. aby być zauwazanyrru, docenianymi,
angazowanyrru w różną działalność.

Cechy duchowe
Starsi ludzie, nie pracując lUZ, stwierdzają, że mają teraz więcej czasu
i okazji, by poświęcić się modlitwie, czytaniu Biblii i chrześcijańskiej służbie.
Jeśli chodzi o chrześcijańskie wychowanie, musimy starać się dostarczyć tym
ludziom zajęć, które pomogą im sprostać wymaganiom życia. Nie powinno się
ich wyłączać z chrześcijańskiej wspólnoty ani dawać Im odczuć, że nie mogą
JUŻ za wiele dla niej zrobić. Powinniśmy doceniać wartość tych duchowych
wojowników, którzy pornyślrue stoczyli walkę o wiarę. Powinniśmy wykorzystywać ich talenty, umiejętności I mądrość. Przyda to dostojeństwa temu
etapowi ich życia I pobłogosławi ciału Chrystusa.

16 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeruern
a Proces zmian i rozwoju, charakterystyczny dla okresu dzieciństwa
wania, kończy się wraz z wejściem w dorosłość

i dojrze-

b Do okresu średnie] dorosłości człowiek osiągnął juz WIele swoich wcześmejszych celów. Dlatego też musi dokonać wielu zmian
c Po wejściu w dorosłą fazę zycia człowiek rozwija nowe, bardziej dojrzale
stosunki z rodzicami i z mnyrm ludźmi, którzy dzielą ich cele i zainteresowania.
d Jedną z cech charakterystycznych
okresu średniej dorosłości jest zainteresowanie innymi, które często wyraża się w ich wychowaniu i uczeniu.
e Jest raczej niezwykłe dla kogoś, kto osiągnął wiek średni i pomyślnie
wychował dzieci, by miał zawodowe lub małżeńskie problemy
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f W chrześcijańskim nauczaniu powinno się unikać tematów
z małzeństwem l wyborem zyciowych partnerów.

związanych

g Chrześcijańskie nauczanie należy prowadzić w celu przygotowania dorosłych
do aktywnego zaangażowania w chrześcijańską służbę.
h Kościół powinien

społecznych

wspomagać działalność
potrzeb ludzi starszych.

mającą na celu zaspokojenie

Ponieważ szczyt fizyczny siły jest juz poza starszymi ludźmi, niewiele mają
oni kościołowi do zaoferowania.
j

Dorośli są zbyt starzy, by przyjmować Chrystusa jako swojego Zbawiciela.

k Dorosłym należy przypominać

o ważności spraw duchowych

Zakończenie
Chrześcijańskie
wychowanie
zajmuje się problemami
wychowania
indywidualnego
Mimo ze często nauczamy ludzi w grupach, interesuje nas
kazdy człowiek z osobna Interesuje nas nie to, by ludzie mieh pewną wiedzę
biblijną, ale zeby stawali się oni coraz bardziej podobni do Chrystusa. Dlatego
też musimy dobrze zrozumieć każdą osobę, jej rozwój i cechy oraz podobieństwa
i róznice w stosunku do jej rówieśników.
Poprzez chrześcijańskie
wychowanie staramy się pobudzać rozwój nowego
zycia w każdym chrześcrjarunie
lm więcej wiemy o naturze tego życia i o
naturze jednostki, tym skuteczniejsze będą wysiłki, aby pomóc w Jej rozwoju.
Nauczanie powinno zaspokoić potrzeby rozwojowe ludzi.

Rozunjauie

Się l
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Pytania kontrolne
1 Dopasować opis cech charakterystycznych
wiedniego okresu (po prawej)

uczucia (po lewej), do odpo-

.... a Chłopcy na tym etapie

rozwijają się fizyczrue,
podobnie rueco wcześruej dziewczęta, rozwija
Się ich zdolność rozumowania i wydawarna
sądów, WIęzy domowe ulegają osłabieruu,

.... b Na tym etapie serce rośme wolniej niz reszta
ciała, człowiek łatwo się męczy, dłuzej potrafi
skupić uwagę, zaczyna czytać i pisać, lubi
opowieści biblijne, rozwija SIę w 0101 sumienie
.... c Ciało jest prawie w pełru rozwinięte, zainteresowarua dotyczą przyszłego zawodu, człowiek pragrue samodzielnie
rozwiązywać
problemy, osiąga płciową dojrzałość, rozwija
się w nim poczucie lojalności
.... d Ten etap charakteryzują
próby znalezienia
partneta do rnalzenstwa, załozerua domu,
wychowywarna dZIeCI, okres szczytu fIZYCZnej siły, dużych zdolności umysłowych, czas
nawiązywania
stosunków w społeczności
i kościele .
.... e Czas, kiedy człowiek rozmyśla nad przeszłością, okres dojrzałej mądrości, pełni życia .
....f Okres nieporadnośc:
przy wykonywaniu
czynności, chęć dotykania wszystkiego, krótki czas skupienia uwagi, żywa wyobraźnia,
zdolność do zapamiętywarua
prostych biblijnych wersetów

1) Wczesne

dzieciństwo

2) Średnie
dzieciństwo
3) Późne

dzieciństwo

4) Wczesne
dojrzewanie
5) Średnie
dojrzewanie

6) Późne
dojrzewanie

7) Wczesna
dorosłość

8) Średnia
dorosłość

9) Późna
dorosłość
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.... g Dziewczęta

prawie osiągają na tym etapie
jest to okres osiągania dojrzałośpoczucia
własnej
wartości
wątpliwości,

swój wzrost,
ci płciowe),
I duchowych

h Okres,

wiele wcześniejszych

kiedy

zostaje

osiągniętych,

celów

siły mtelektualne

produkrywrue

wykorzystane,

kształtowania

się troski o innych,

są

okres osiągnięć,
czas aktyw-

nego zaangażowania

....
i Człowiek

ma niespożytą

energię,

zdrowy

apetyt, nie dba o swój wygląd, jest dociekliwy, umie obserwować
i rozumować
logteznie, lubi zbierać rózne rzeczy, skory Jest do
kłótni, ale rue żywi urazy; chłopcy I dziewczęta tworzą swoje własne oddzielne grupy,
uwielbiają swoich bohaterów
I są "gotowi na
przyjęcie zbawienia".

2-10 Z poruzszej listy wybierz
miejsca w zdaniach.

2

słowo lub słowa,

które należy wstawić

w wolne

wola

dzredziczność

zdolności

Inteligencja

postępowanie

osobowość

życie w Chrystusie

duchowy

pielęgnować

brak równowagi

automatyczny

wybory

pełrua

doczesny

niefizyczny

wartości

kultura

środowisko

Ludzie rosną, rozwijają się fizyczrue, Intelektualnie, emocjonalnie,
i duchowo

Rozwój w dziedzinach

..

.

..

.

społecznie
.

mo ze trwać az do śmierci.
3

Rozwinąć

się wraściwie,

we wszystkich

wspomnianych

osiągnąc
4

rozwoju,

oznacza

.

Chrześcijanie

dziedziny

dziedzinach,

przykładają

duże znaczenie

do

ponieważ
ludzkiego

.
jest WIeczne, podczas

życia są

o

••

0

••

"0

o

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

gdy inne
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5 Pełny roZWÓJOle Jest
i

Nalezy go pobudzać

.
.

6

.
się prawidłowo

.

występuje wtedy, gdy człowiek nie rozwija

w jednej lub kilku dziedzinach

7

.

żyoa.

to termin, który odnosi się do człowieka jako

całości, łącznie z jego myślami, działaniami,
peramentem

postawami,

cechami,

tem-

i charakterem

8 Jednym z czynruków,

które wpływają na ludzką osobowość, to co otrzymuje

się od rodziców, to . .. . ..

..

Wydaje się ona określać,

w pewnych granicach, umysłowe
... ..

..

..

.

człowieka.

.. to naturalna zdolność, różniąca

ludzi

między sobą
9

..
osobowości.

.

(nasze otoczenie) również
.

wpływa na rozwój

jest również częścią naszego środowiska.

Każda kultura ma swoje własne

.. .....

.....

.. . ...

. ... i uczy

.. ... zgodnego z nirni,
10

.
Ten składnik

.. . . człowieka również wpływa na rozwój osobowości.
osobowości

uwidacznia

się w zdolności

do dokonywania
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Odpowiedzi na pytania nauczające
9

a)
d)
f)

h)

j)

1 a Prawda.
b Prawda.
c Prawda.

d Fałsz
e Fałsz.
e Prawda.

10 Twoja odpowiedź Stwierdziłem, że dzieciom, które obserwowałem, często
brak jest fizycznej koordynacji, kiedy bawią się, rysują lub kolorują. Kręcą
się, są ruchliwe. Mają ograniczone słownictwo, ale często poprzez gest lub
wyraz twarzy wyrażają to, co chcą powiedzieć. W ożywiony sposób
opowiadają historie. Są ufne I kochające.
2 b) Późne dzieciństwo.
11 a
b
c
d

1) Odpowiednie.
2) Nieodpowiednie.
1) Odpowiedrue
2) Nieodpowiednie.

e 2) Nieodpowiednie
e 1) Odpowiedrue
g 1) Odpowiedrue

3 c) Wczesna dojrzałość.
12 Twoja odpowiedź. Stwierdziłem, że należałoby SIę spodziewać większej
równowagi między fizycznymi i ruefizycznyrru działaruarru w czasie zabawy.
Zobaczyłeś, że grupy dziewczynek I chłopców bawią się osobno. Mogłeś
również usłyszeć niewłaściwie używane lub wymieniane słowa. Nie jest
ruezwykłe, ze usłyszałeś, jak jedno dziecko mówi do drugiego: "To nieładnie"
lub "Lepiej tego nie rób". Nie Jest dziwne, gdy widziałeś, jak dziecko płacze
z powodu jakiejś niesprawiedliwości. Przekonałeś się również, że w klasie
dzieci są pilnymi uczniami, larwo reagującymi na prawdę oraz na apele
o przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela
4 a) Późna dorosłość.
13 a
b
c
d
e

1) Odpowiednie.
1) Odpowiednie.

2) Nieodpowiednie.
1) Odpowiednie.
1) Odpowiednie.
e 1) Odpowiednie.
g 2) Nieodpowiednie.

Rozunjante

SI? l
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5 a) Wczesne dzieciństwo
14 Twoja odpowiedź. Prawdopodobnie

zaobserwowałeś, ze dzieci w tym wieku
mają większą sprawność w zabawach niż młodsze dzieci. Dały świadectwo
ruespozyte] energii. Stwierdziłeś, ze pasjonują je eksperymenty, wycieczki
i różne przedsięwzięcia. Mogłeś przekonać się, że robią użytek z duchowych
prawd lub dobrze reagują na nauki o obowiązkach chrześcijan. Pozornie
pozbawione uczuć, bez wątpienia okazały Się wrażliwe, pragnące uwagi,
aprobaty i wskazówek - mimo ze wydają się być akceptowane
przez
rówieśników I dobrze przystosowane
do trzymania się w oddzielnych
grupach.

6 b) Wczesne dojrzewanie

15 a 1) Odpowiednie
b
c
d
e
f
g
h
i
j

2) Nreodpowiedme.
1) Odpowiednie.
2) Nieodpowiednie.
1) Odpowiednie.
1) Odpowiednie.
2) Nieodpowiednie.
1) Odpowiednie.
1) Odpowiedrue.
2) Nieodpowiedmę

7 c) Późne dotrzewarne.

16 a Fałsz.
b
c
d
e
f

Prawda.
Prawela
Prawda.
Fałsz.
Fałsz.

Sa
b
c
d
e
f

Prawda
Fałsz
Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Fałsz.

g Prawda
h Prawda
Fałsz.
j Fałsz.
k Prawda.

Jaki nauczyciel.
taki uczeń

Pewnego wieczoru, kiedy Jan wrócił do domu, Maria była bardzo podekscytowana. Tego dnia Manuel powiedział pierwsze słowo! Jan, zdając sobie
sprawę z ważności tego wydarzenia, rówruez był szczęśliwy. Było zdumiewające,
jak szybko Manuel nauczył się nazywać przedmioty, ludzi i miejsca. Wkrótce
potrafił już władać dobrze słownikiem i układać zdarua. Na tym ciekawym
etapie rozwoju dziecka Jan i Maria często byli zdziwieni, słysząc, jak Manuel
powtarza słowa i wyrażenia typowe dla nich Niedługo potem Jan i Maria
stwierdzili, że ich mały synek coraz więcej mówi. Potrafił już wyrażać swoje
myśli i prowadzić rozmowę na zadziwiająco wiele lematów, szczególnie zaś
o rzeczach, które go interesowały.
- "Nic w tym niezwykłego" - mówicie? To prawda, to normalne, ze dzieci
w tym okresie życia zdobywają umiejętność mówienia Normalnym jest Jednak
to, że Manuel zaczyna mówić tym samym językiem, co reszta rodziny, a nie
innym. Uczy się również jeść to samo, co lubią rodzice i zachowywać się
w sposób typowy dla jego rodziców. Świadczy to o kolosalnym wpływie
rodziców, którzy kształtują jego postawy, uczucia i zachowania.
Jezus powiedział: "...ale należycie bedzie przvgotouauy każdy, gdy będzie
jakjego mistrz"(Łk 6,40). Oznacza to, że na ucznia w wielkim stopniu wpływa
przykład nauczycieli. Nieformalne wychowanie odgrywa zatem ogromną rolę
w chrześcijańskim rozwoju. W tej lekcji zajmiemy się nieformalnymi metodami
chrześcijańskiego wychowania. Poznasz wartość nauczania poprzez wzajemne oddziaływanie i identyfikowanie.
Dowiesz się również więcej o chrześcijańskim wychowaniu.

Plan lekcji
Pełrua wiaty
Strategia przystosowania

społecznego

Wzorowanie się
Właściwe wzorce

Cele lekcji
Po zakończeniu

tej lekcji powinieneś

• Wymienić przyczyny,
podstaw WIaty.

dla których

umieć
nalezy nauczać biblijnych faktów, jako

• Wyjaśruć związek między przystosowaniem
• Omówić mechanizmy
wychowania.

wzorowania

a chrześcijańskim wychowaniem.

się w kontekście

• Określić wzorce w chrześcuariskim wychowaniu

chrześcijańskiego
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Czynności lekcyjne
1. Odszuka) znaczenie słów kluczowych, których nie rozumiesz.
2. Przestudiuj lekcję. Odpowiedz na pytania, zanim zapoznasz się z odpowiedziarru podanymi na końcu lekcji. Wykonaj sprawdzian i skontroluj go
z właściwymi odpowiedzranu podanymi na końcu książki odpowiedzi.

Słowa kluczowe
dobrowolny
dominujący
internahzacja
intensyfikować
kompetencja

konsekwencja
kontekst
projektować
sprzeczność
uległy

wzajemność
załozerue

zastraszyć

Treść lekcji
PEŁNIA WIARY

Cel I Zrozumieć,

ui jalei sposób dochodzimy

do pełnt unarv.

Czy pamiętasz, jak zaczyna się chrześcijańskie życie? Czy uwierzyłeś
w Ewangelię, przyjąłeś obietnicę zbawienia, oddałeś swoje życie Chrystusowi'
Oczywiścte, tak. Wszyscy zaczęliśmy od uwierzenia w Ewangelię. Dlatego też
doświadczyliśmy
nowo narodzenia, które jest bramą do duchowego życia.
Przekonaliśmy się, że kiedy rozwijamy się duchowo, stajemy SIę coraz bardziej
podobni do Chrystusa Nasz związek z Nim rozwija się i dojrzewa, tak że
odzwierciedlamy Jego naturę, charakter i wartości, które wyrażają się poprzez
nasze źycie. Początkowa reakcja Wiary w Ewangelię prowadzi nas do życia
opartego na wierze, do nowego życia, które cechuje pelrua w Chrystusie. Ta
pełnia, która jest wynikiem naszej wiary, to pełnia WIary. Ale w Jaki sposób
osiągamy pełnię poprzez wiarę? Z czego się ona składa? W jaki sposób uczymy
się chrześcijańskiego życia?
Dokładne studia wskazują, ze wiara, która daje pełnię, składa SIę z wiedzy
(WIałY zastosowanej w codziennych życiowych sytuacjach).
Bóg przekazał nam swoją Prawdę, którą możemy odrzucić lub zaakceptować.
Ta prawda, która objawia nam naturę I charakter Boga oraz Jego cel wobec
człowieka, została zapisana, przechowana i przekazana nam w Piśmie Świętym.
BIblijna prawda jest źródłem wiedzy, która sprawia, ze wiara rośrue I dojrzewa
i z postępowania

laki ttauczvciel

- talet uczeii
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Niektóre biblijne prawdy to stunerdzemafaktoui
Na przykład, z dzieslęciu
przykazań dowiadujemy SIę, jaki jest Bóg, czego oczekuje od Swojego ludu
oraz jakie są rezultaty nieposłuszeństwa
przykazaniom.
NIektóre prawdy
przyjmują formę pojęć, które stanowią uogólnienie wielu zagadnień powiązanych ze sobą (na przykład pomarańcze, banany i jabłka nazywamy
owocami). Pojęcia świętości uczymy się poprzez wiele przepisów, które Bóg
dał Lewitom, aby oddziehć rzeczy święte od rzeczy nie będących świętymi.
I wreszcie, pewne prawdy to zasady, które należy stosować w życiu. Na
przykład przykazanie, aby kochać Boga z całego serca, to zasada, która rządzi
naszymi stosunkami z Bogiem, ale w praktyce powinna być także podstawą
naszych stosunków z mnyrni ludźrru. Faletv, pojęcia i zasady są zatem podstawą
wiedzy opartej na wierze Trzeba mleć WIedzę, aby rozwinąć się i osiągnąć
pełnię w jezusie Chrystusie Bez tej wiedzy rue będziemy wiedzieli, jak żyć
w WIerze, aby zadowolić Boga.
Oprócz zapisanych świadectw, Bóg objawił nam się w osobie Jezusa
Chrystusa Jan mówi: ''A Słowo ciałem ste stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy cbuałe jego. "(J 1,14). Co więcej, Piotr stwierdza, ze był naocznym
świadkiem CZCI,chwały l majestatu Jezusa Chrystusa (2P 1,16-18) i zapewnia,
że sWOIm przyjściem na ZIemię Jezus zostawił nam przykład, za którym
powinniśmy
podążać OP 2,20-25) Pokazal nam, jak należy zyć pełnią życia,
jak stać się osobą podobającą SIę Bogu Jego życie Jest przykładem życia
w wierze, które raduje Boga (posłuszeństwo, gotowość do wypełnianta wolt
Ojca, miłość do tych, których pragnął zbawić Ojciec, miłość pomimo ich
wrogości)
Przerabiając ten kurs, być moze odkryłeś, że uczerue się to coś więcej, niż
gromadzenie faktów i Informacji. Wazne jest również zrozumienie informacji,
połączenie ich z naszą wiarą I odpowiednia do nich zmiana postępowania
W Lekcji II 2 dowiedzieliśmy się o ważności Słowa Bozego dla duchowego
rozwoju W Lekcii 3 dowiedzieliśmy SIę o wazności nauczania I wzorowania się
dla duchowego rozwoju. Biblijna WIedza oraz przykłady zastosowarua tej wiedzy
w chrześcijańskim zyciu są pomocne dla chrześcijańskiego wychowania.
Zakończyliśmy Część 1 wnioskiem, ze chrześcijańskie wychowanie potrzebuje zarówno formalnych jak I nieformalnych metod. Biblijne mformaqe fakty, pojęcia, zasady - można przekazać przy pomocy formalnych metod,
takich jak nauka szkolna. Ale zrozumienie wartości, odpowiednich
chrześcijańskich zachowań odbywa się poprzez zażyłe stosunki wzajemne oraz
naśladowanie. Osiąganie pełni opaltej na wierze wymaga systematycznych
studiów Słowa Bożego oraz rueformalnego wychowania poprzez zażyłe stosunki
I naśladowarue wzorców.
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1 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Pełnię wiary osiąga się głównie poprzez uczęszczarue
zajęcia.

na specjalistyczne

b W programie chrześcijańskiego wychowania potrzebna jest zarówno wiedza
biblijna jak i odpowiednie

przykłady chrześcijańskiego

Życia.

c Chrześcijańskie wychowanie wymaga zarówno formalnych jak i nieformalnych
metod.
d Jedyna rzecz potrzebna do osiągruęcia pełni wiary to nauczenie się biblijnych
prawd.
e Biblijnej wiedzy można nauczać biblijnyrru

metodarru,

f Zrozumienie wartości i zachowań odbywa się poprzez nieformalne metody
nauczania.
Ponieważ istotne są zarówno formalne jak i nieformalne metody chrześcijańskiego wychowania,
w tej lekcji zajmiemy się dokładniej metodami
nieformalnymi
W Lekcji 7 natomiast skupimy uwagę na nauczaniu Słowa
Bożego

STRATEGIA PRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO
Definicja
Cel 2. Zapoznać

się ze znaczetnem

zwrotu "przvstosouanie

społeczne".

Słyszałem kiedyś, Jak pewien niewykształcony człowiek mówił: "Niektóre
rzeczy lepie] się 'chwyta', niz uczy SIę ich" Mówi! o tym, co profesjonalista
mógłby nazwać "przystosowaniem
społecznym". Zanim przyjmiemy przystosowanie jako strategię chrześcijańskiego wychowania, musimy najpierw
zrozumieć znaczenie tego określenia.

Przvstosouauie społeczne to proces integrowania się człowieka z daną
społecznością, przygotowanie go do funkcjonowarua w określonej grupie ludzr. Wymaga to zrozumienia społecznego porządku, w jakim się żyje Jest to
proces uczenia się języka, norm, wartości, postaw i zachowań istniejących
w danej grupie. Przystosowanie to nauka nie w tradycyjnym, formalnym sensie,
lecz w sensie wchłaniania wpływów środowiska.
2 Zakreśl literę przed najlepszą definicją zwrotu

przvstosouauie społeczne.

a) proces nauczania tradycyjnymi, szkolnyrru metodami,
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b) zrozumienie
pewnego
funkcjonować,
c) dostosowanie
społeczności.
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porządku

społecznego,

aby w nim właściwie

chrześcijańskiej Ewangelii do wartości uznawanych

w danej

ILUSTRACJA PRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO
Cel 3. Podać przykłady procesów przystosouiania

SIę

społecznego.

w jaki sposób jesz? Czy używasz widelca lub łyzki? Moze używasz pałeczek
albo jesz palcami? Sposobu jedzenia nauczyłeś się w procesie przystosowania
społecznego. Jeśli jesteś przyzwyczajony do jedzenia w pewien sposób, inne
sposoby mogą się ci wydawać niewygodne lub nienaturalne. Sposobu jedzenia,
właściwego dla twojej kultury, nauczyłeś się, patrząc na innych i robiąc to, co
oru. Moze byłeś zaskoczony, odkrywając, że niektórzy ludzie na świecie jedzą
inaczej ruz ty.
Sposób jedzerua to przykład zachowania uwarunkowanego
kulturowo. To,
co jest społecznie akceptowane
w Jednej kulturze, może być uważane za
nieuprzejme, niewłaściwe lub nie do przyjęcia w innej. Wartości uczymy się
poprzez przystosowanie społeczne Być moze zaobserwowałeś, ze różne grupy kulturowe żyją I zachowują SIę w różny sposób Cenią różne wartości. Dzieci, urodzone w jednej grupie, poznają sposoby postępowarun i mądrości swojej grupy, podczas gdy urodzone w innej grupie, oceniają i zachowują się
w odmienny sposób Powodem tych róznic jest to, ze dzieci, poprzez przystosowanie społeczne, nauczyły SIę sposobów postępowania obowiązujących
w ICh kulturze.
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W jaki sposób nauczyłeś się mówić ojczystym językiem? Naturalnie, że
potrafisz to wyjaśnić, że od swoich rodziców I środowiska, w którym żyjesz.
Wygodniej jest ci go używać, niż jakiegokolwiek
innego języka, którego
nauczyłeś się do tej pory. Chceraz moze ci się wydawać, że zawsze znałeś swój
ojczysty język, w rzeczywistości nauczyłeś się go. A co by było, gdyby wkrótce po urodzeniu zabrano cię w mny rejo-i świata, gdzie używany jest inny
Język? Bez wątpienia nauczyłbyś się właśnie tego Języka, a nie tego, którego
teraz uzywasz gdyż uczymy się własnego języka w ramach procesu przystosowania społecznego.
3 W swoim notesie podaj dwa lub trzy przykłady procesów
społecznego.

przystosowania

Wyjaśnienie istoty procesu przystosowania społecznego
Cel 4 Zapoznać się z istotą procesu przystosowania
Przystosowanie społeczne wynika ze wspólnych doświadczeń życiowych.
Postępujemy w sposób zgodny z wierzemanu i wartościami środowiska,
w którym żyjemy. Działama ludzi żyjący wokół nas stają się podstawą naszego postępowania i to jest przystosowanie społeczne. Nauka poprzez przystosowanie Jest często nie zorganizowana, me zaplanowana, me usystematyzowana. Okazje do niej stwarza samo życie.
Uczenie SIęw procesie przystosowania to uczerue SIę poprzez naśladowanie.
Ludzie uczą się na podstawie tego, co obserwują, jak przekonaliśmy się
wcześniej, przy omawianiu stosunku uczeń - mistrz. Sposób życia i wartości,
które są podstawą określonego stylu Życia są komunikowane w sposób jasny
i zrozumiały dla członków danego społeczeństwa. Kiedy uczeń praktykuje to,
czego nauczył się dzięki społecznym wzorcom, pragnie żyć tak sarno, jak inni.
Inną istotną częścią procesu przystosowania jest nawiązywanie zażyłych
stosunków z innymi ludźmi. Jednostka zwykle poznaje osobę, której zachowanie pragnie naśladować. Osoba ta staje SIę dla niej wzorcem. Często między
osobą będącą wzorcem a uczniem rozwija SIę wzajemność, która wyraża się
w trosce o siebie nawzajem, w zaufaniu, we wzajemnym uznaniu i uczuciach
zalezności wzajemnej.
Proces przystosowania społecznego wymaga, aby uczeń miał okazję do
naśladowania swojego wzorca. ZyCIe dostarcza wielu takich okazji. Proces
naśladowania musi zachodzić w życiowych sytuacjach. Ucząc się ktoś próbuje
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powtarzać to, erozaobserwował u tego, który jest jego wzorcem. Kiedy uczący
się działa samodzielme, szuka u swojego wzorca aprobaty tego, co robi.

4 Z każdego Z poprzednich

czterech paragrafów wybierz stwierdzenie, które
najlepiej wyjaśnia to, co naj Istotniejsze dla uczenia się w procesie przystosowania. Wpisz je następnie w wolne miejsca poniże]
a

.

b

..

c

.

d

.

PRZYSTOSOWANIE

SPOŁECZNE W PRAKITCE

Cel 5. Zrozumieć zunqźele miedzy przystosowaniem społecznvm, a cbrzesci-

jatiskim uvcbouamem.
Jednym ze sposobów uczerua Się chrześcijańskiego życia jest nauka poprzez
proces przystosowarua społecznego.
Uczymy Się żyć pełnią nowego zycia
w taki sposób, w jaki uczymy się zwyczajów I Języka naszego środowiska.
Wartości, postawy, motywy i zachowania, właściwe dla chrześcijańskiego życia,
przyjmuje się dzięki zazyłym stosunkom z ludźmi, którzy postępują zgodnie
z chrześcijańskimi wzorcami.
Celem procesu uczenia Się Jest pielęgnowarue nowego życia, które daje
nam]ezus. Życie to powinno rozwuać się aż do osiągnięoa dojrzałości i wyrażać
się we wszystkich dziedzinach
Cel ten osiąga się poprzez przystosowanie
społeczne do tego procesu. W dzisiejszym chrześcijańskim wychowaniu należy
naśladować wzorzec nauczarua, pki stosował)ezus wobec dwunastu apostołów.
Musimy zrozumieć ogromne znaczerue oddziaływań
wzajemnych między
nauczycielem a UCZnIem i musimy je wykorzystywać Możesz pomóc ludziom
w rozwoju duchowym, nawiązując z nimi zazyłe stosunki, podobnie jak to
uczynili Tesaloruczarne
CITes 1,7).
5 Przeczytaj następujące fragmenty Brblir, 1Kor 11,1; Ef5,1, Flp 3,17; lTes 1,6;
Hbr 6,12. Zwróć uwagę na nacisk, jaki autorzy biblijni kładą na potrzebę
podążarua
za dobrymi przykładami i naśladowania wzorców zachowań właściwych dla chrześcijańskiego życia. Zastanów Się poważnie nad znaczeniem
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tych wersetów i nad tym, jak mógłbyś zastosować
wnioski wpisz do notesu.

je w swoim życiu. Swoje

6 Zakreśl literę pod każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Chrześcijańskiego życia uczymy się poprzez proces przystosowania społecznego.
b Proces przystosowania społecznego jest odpowiedni dla nauki zwyczajów,
lecz rue właściwy dla chrześcijańskiego wychowania
c Zażyłe stosunki między ludźmi to potęzny czynnik w chrześcijańskim wychowaniu.
d Nowy Testament zachęca wierzących do naśladowania Bożych wzorców
e Jezus unikał wykorzystywania
procesu przystosowania społecznego do
nauczania, woląc korzystać z duchowych środków.

WZOROWANIE SIĘ
Cel 6. Wvbrać stunerdzeiua urvjasntajqce,
oparte na wzorowaniu się.

w jaki sposób tuorzv się zunazlei

Kiedy rodzimy się na nowo, zycie Jezusa w nas nie jest w pełni rozwinięte.
Zadaniem ludzi zajmujących się chrześcijańskim
wychowaniem
jest kultywowanie nowego zycia, az do osiągnięcia duchowej dojrzałości
Jedną z naszych cech Jest dążenie do kompetencji. Zarówno we własnej
opinii jak I w opinii innych chcemy być kompetentni. W niektórych społeczeństwach wiele nacisku kładzie się na udowodnienie swej kompetencji jako
studenta W innych społeczeństwach można dowodzić swojej kompetencji jako
lekkoatlety, źywrciela rodziny, rodzica, sąsiada lub obywatela. Czy uświadomiłeś
sobie to, czy nie, chrześcijanie mają być kompetentni pko glosiciele Ewangelii
I słudzy Jezusa Chrystusa. Paweł, na przykład, mówi o swoich wysiłkach,
by
być dobrym bojownikiem o wartości duchowe (IKar 9,24-27). Ten przykład
pokazuje, w jaki sposób pragnienie kompetencji sięga dziedziny spraw duchowych. W dążeniu do kompetencji często szukamy ludzi, których uważamy
za kompetentnych
i dojrzałych I staramy się ich naśladować, przejmować ich
cechy, wartości I charakter.
Być może doświadczyłeś tego we własnym zyciu. Moze znasz kogoś, kto
ma jakąś umiejętność, którą cenisz. Możesz pragnąć stać się takim, jak ta osoba.
Czy słyszałeś muzyka, którego uważasz za bardzo dobrego i poczułeś, że
chciałbyś grać tak na Instrumencie, jak on? Może próbowałeś ćwiczyć technikę
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i styl tej osoby W pewnym sensie Jest to właściwe wzorowanie się. Staramy
się rówruez znaleźć ludzi, których zycie wydaje się nam idealne i godne
naśladowarua Następnie staramy się ich naśladować, by stać się takimi, jak oni.
Wzorowanie się to przede wszystkim osiąganie podobieństwa.
Związek oparty na wzorowaniu SIę przynosi duze efekty Na przykład
bardziej dojrzała osoba udziela wsparcia i pomocy osobie mniej dojrzałej. Jest
to bardzo pomocny związek. Celem jego jest wspieranie słabszej lub mniej
dojrzałej osoby, az starue SIę kompetentna. W kategoriach chrześcijańskiego
życia oznacza to, ze nauczyciel pomaga uczniowi w osiągnięciu dojrzałości
i podobieństwa do Chrystusa.
Związek oparty na wzorowaniu się nie Jest jednak związkiem dominacji.
Wzorzec nie powinien przymuszać swego ucznia. NIe powinien decydować za
niego o wszystkim. W rzeczywistoścr, w takim związku nie powinno być żadnych
zobowiązań, które przeszkodziłyby w swobodnym rozwoju ucznia. Nie powinien
on odczuwać tego związku jako zastraszającego lub onieśmielającego. Powinien
natomiast szanować osobę będącą wzorcem i starać SIę być takim, jak ona,
poruewaz wykazuje ona prawdziwe podobieństwo do Chrystusa. Uczeń zobaczy, w jaki sposób Jego wzorzec reaguje na rózne sprawy, w jaki sposób
postępuje w różnych sytuacjach źyciowych będąc podobnym do Chrystusa,
a także przekona SIę, ze jego postępowarue
jest zgodne z naturą chrześcijańskrego zycia Uczeń będzie próbował stać się taki sam, jak on. Jest to
związek dobrowolny,
oparty na wzorowym zyciu, które prowadzi jeden
człowiek, a które stara się naśladować drugt Człowiek będący wzorcem reaguje na biblijne wezwania, by pielęgnować duchowe życie osoby mrue] dojrzałej. Uczeń zaś potrzebuje rad, wskazówek, zachęty, zazyłych stosunków.
Budując związki oparte na wzorowaniu się, musimy starać się, by uczniowie reagowali głębszym oddaniem Chrystusowi i służbą dla Niego W Istocie
istnieją różne poziomy reakcji w tego typu związkach Najniższy stopień, zwany
uległoscta, polega na tym, ze uczniowie wykonują pracę dla Pana tylko dlatego,
ze Ich o to prosimy. Po prostu podporządkowują
SIę, chcą abyśmy ich zaakceptowali. Robią bez osobistego zaangazowarua to, o co się Ich poprosi.
Istnieje również drugi poziom reakcji, zwany ideruvfileacjq. Z WIelkiego szacunku dla przywódcy oraz pragnienia, aby stać SIę takimi jak on, uczniowie
wykonują swoją pracę bez specjalnego zaangazowania, numo ze identyfikacja
wynika ze szczerego podziwu dla WZOIca oraz pragnienia, by go zadowolić.
Nie Jest to Jednak prawdziwe oddanie się pracy. Najwyższy stopień reakcji
polega na tym, ze uczruowre przyjmują dązerua swego wzorca oraz chrześcijańskie cele pko swoje własne. Nazywamy to iuternaltzacjq.
Cel pracy
włączany Jest do właściwego systemu wartości. Uczniowie uważają pracę dla
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Pana za wyraz swojej miłości do Boga oraz możliwość do wykorzystania własnych darów. Znajdują radość w naśladowaniu swojego wzorca, ale jednocześnie wypełniając powołanie do pracy dla Mistrza, osiągają swoje własne
chrześcijańskie cele. Kiedy uczniowie reagują w ten sposób, możemy cieszyć
się owocami związku opartego na wzorowaniu się
Podsumowując,
musimy powiedzieć, ze celem związku opartego na
wzorowaniu się jest bardziej "bycie", ruź "działarue". Ważniejsze Jest to, jaki jest
uczeń, niz to, co on robi Pozą danym rezultatem jest, by uczeń stawał się taki
Jak wzorzec, ruz zeby działa I tak jak on.
Zajmując się chrześcijańskim wychowaniem, nawiązujemy z ludźmi relacje,
umożliwtając im obserwację naszego życia, tak aby mogli nas naśladować.
Wymaga to od nas stosowania Słowa do życiowych sytuacji, korzystanie
z chrześcijańskich przywilejów i wykonywanie obowiązków, starania się, by
poznać i wykonywać wolę Bożą. Ponadto musimy stanowić przykład w rozmowie, zachowaniu, wykorzystywaniu
czasu, talentów, zasobów, tak aby
pokazać, ze Chrystus stanowi centrum naszego życia Aby zatem przygotować
się do tej roli, powinieneś "być" takim, jakiego inni pragnęliby naśladować,
zycie Chrystusa w tobie powinno znajdować taki wyraz, by mni zrozumieh, że
naśladując ciebie, osiągną duchową dojrzałość i pełnię. Oznacza to, ze ty rówruez powinieneś dążyć do osiągruęcia podobierisrwa do Chrystusa
Świadomość, ze pełni się rolę wzorca, powinna skłamać do pokory Fakt,
ze inni starają się na nas wzorować, nie powinien unosić nas w dumę. Odpowiedzialność za duchowe wychowanie chrześcijan jest wielka I z tego właśnie
powodu jakub ostrzega I, że nauczyciele będą sądzeru surowiej Ok 3,1)
7 Dopasuj poziom reakcji (po prawej) do odpowiedniego opisu (po lewej).
.... a "Diter zdaje się nigdy rue wkładać serca w to,
co robi. Po prostu spełnia nasze prośby"
1) Internalizacja
.... b "Z powodu wielkiego podziwu dla swojego
2) Identyfikacja
nauczyciela, Raymond wykonuje zadania zwią3) Podporządkowanie
zane ze swoją pracą jednakze nie wydaje się
być naprawdę zaangażowany
w pracę dla
Pana" .
.... c "Mona zdaje SIę być odbiciem swojej nauczycielki. Angażuje się w zadania, które przyjmuje
jej nauczycielka. Rozumie bowiem, ze jest to
praca dla Pana jest bardzo zadowolona ze
swojej pracy. Kiedy wykonuje zadarua wyz-
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naczone przez nauczycielkę, osiąga jednocześnie swoje własne cele Daje jej to dużą
satysfakcję" .
.... d "Ktoś powiedział: - Pójdę, - ale nie zrobił tego.
Później jednak wyraził skruchę i poszedł" .

.... e "Uczniowie Jezusa chętnie wykonywali to, co
im nakazywał. Jednakze
początkowo
nie
rozumieli ani nie doceniali Jego dzieła oraz
związanych z nim kosztów.
8 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
a W naszym dążeniu do osiągnięcia dojrzałości duchowej pomoze nam społeczność z osobami, których zycie jest świadectwem ich podobieństwa do
Chrystusa.
b ZWiązek oparty na wzorowaniu

SIę z samej swojej natury powinien

być

trwały.

c Celem związków opartych na wzorowaniu się Jest udzielerue wsparcia
i pomocy przez ludzi bardziej dojrzałych ludziom mniej dojrzałym.
d Związek oparty na wzorowaniu Się nie polega na dominacji. Uczeń powinien
mieć swobodną okazję naśladowania zachowań, które zaobserwował LI swego
wzorca.
e Podstawowym
celem uczrun Jest postępować tak, jak jego wzorzec, gdyz
najwazniejszq sprawą jest dzrałarue, a nie istnienie
f Rozwijając się duchowo, człowiek powiruen dązyć do tego, by stać się takim,
aby ludzie pragnęli go naśladować. Powinien wykazać podobieństwo
do
Chrystusa, tak aby ludzie widzreli, ze rnozna osiągnąć prawdziwą chrześcijańską pełnię

WSPÓLNOTA I PODOBIEŃSTWO
Cel 7. Zapoznać się Z czterema podstauourvmi
tvcb na uizorotuarnu SIę.

czvunileami

zunazleoui opar-

W Jaki sposób poznajemy kogoś na tyle dobrze, by stał się dla nas wzorcem?
Lub też, w jaki sposób nawiązujemy stosunki, aby inna osoba poznała nas na
tyle dobrze, aby zapragnęła Się wzorować na nas'
Aby osiągnąć to musiehbyśmy często przebywać ze sobą w różnych
sytuacjach, przez długi czas. Wspólnota taka powinna rozwijać się w warun-
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kach codziennego życia. Wzorzec powinien odsłaniać przed uczniem swoje
wewnętrzne życie. Postępowarue wzorca musiałoby być pociągające, a dzieje
się tak wówczas, gdy żyjemy zgodnie z ideałami biblijnymi, tak aby nie powstała sprzeczność między tym, czego "nauczamy" i co "praktykujemy". Uczeń
powinien również mieć okazję naśladowania tego, co obserwuje. Wymienione wyżej zasady można dostrzec w tym, czego Się już wcześniej dowiedzieliśmy. Możemy to podsumować, podając cztery czynniki związków opartych
na wzorowaniu się: 1) wzajemne oddziaływanie, 2) zażyłość, 3) identyfikacja
i 4) naśladowanie.
Wzajemne oddziałvuianie polega na wpływie jednej osoby na zycie drugiej. Gdzie przeżycia wiążą się wzajemnie, tam następuje oddziaływanie na
siebie. Kiedy spotykasz Się z innym człowiekrem, mozecie oddziałowywać na
siebie wzajemnie, wówczas gdy między wami zachodzi proces porozumiewania się i gdy wywarliście na siebie wpływ. Wzajemne oddziaływarue uważać
można za pielwszy krok w rozwoju relacji. Oddziaływanie jest początkowo
powierzchowne, lecz z czasem moze Się pogłębiać i intensyfikować. Wzajemne oddziaływante sprawia, że przestajemy się skupiać wyłącznie na sobie,
a zaczynamy zwracać uwagę na innego człowieka i jego punkt widzenia. Stykając Się z innymi, uczymy się ich cenić jako osoby. Stajemy Się świadomi ICh
wartości, a jednocześnie modyfikujemy poczucie własnej wartości.
Stosunki mające charakter wzajemnego oddziaływania często pogłębiają
Się i przeradzają w zazyłość. Oznacza ona bliskość i poufałość. Cechują ją głębokie emocjonalne więzi przyjaźni, które rozwijają Się przez bliskie relacje.
Zażyłość sugeruje rueformalność i Ciepło rruędzy osobami, które łączą bliskie
relacje. Ich związek jest tego rodzaju, ze czują się ze sobą bezpieczrue, chętnie
wyznają swoje najskrytsze myśli, znajdują satysfakcję w tej poufałości, Wzorowanie się jest najskuteczniejsze. kiedy między osobami panują zażyłe relacje.
To właśnie dzięki dobrej znajornośo
drugiej osoby można obserwować jej
prawdziwe "ja", dostrzegając Jej kompetencję i pragnąc się do rue] upodobnić.
Jeśli chodzi o społeczność chrześcijańską,
wynika ze wspólnoty zycia. Ludzie prowadzący
wspólnego, co wiąże ich mocno ze sobą. Należą
CIała Ta wspólnota w Jezusie Chrystusie jest
najgłębszym wyrazem zazyłości.

zażyłość w naturalny sposób
chrześcijańskie życie mają coś
do siebie tak, jak rózne członki
podstawą duchowej miłości,

Ideutvfieacja oznacza, że dostrzegamy w jakiejś osobie coś, do czego chcemy się upodobnić. Identyfikacja zakłada, że człowiek wiąże się emocjonalnie
z innym człowiekiem I chce się stać podobnym do niego. Znałem kiedyś małego
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chłopca, który zidenryfikował się tak bardzo z pewną gwiazdą sportu, że poprosił
matkę, żeby nazywała go jej imieniem
Nasladoiranie to bhskie związanie się z jakąś osobą, tak że dąży się do
tego, by stać SIę podobnym do niej. To próba upodobnienia się do innej osoby.
Jest to jednak coś więcej, niż tylko dążenie, by zachowywać się tak samo jak ta
osoba lub robić to samo, co ona To dążenie, by stać się takim jak ona. Oznacza
to, że jest się pod wpływem innej osoby, ze przyjmuje się jej cechy, podejście
do życia, sposób myślenia, odczucia oraz sposób postępowania. Wtedy robisz
to, co ona robi, nie aby ją zadowolić, ale dlatego, ze pragniesz być taki, jak ona.
W rezultacie przejmujesz Jej wartości oraz styl życia, tak ze zaczynasz je uważać
za swoje. Takie obcowanie ze sobą prowadzi do wzajemnego podobieństwa.
Stosunki wzajemne rozwijają się zatem od wzajemnego oddziaływania, poprzez
zażyłość, identyfikację az do naśladowania.
Pojęcie to znajduje szczególne zastosowanie w chrześcijańskim wychowaniu,
gdzie celem staje się osiągnięcie podobieństwa do Chrystusa. Największym
pragnieniem bardziej dojrzałych chrześcijan powinno być, aby znajdujące SIę
w nich źycie Chrystusa rozwinęło się tak, że całkowicie się z NIm zidentyfikują
i staną się żywym wyrazem jego zycia W ten sposób mm ludzie dostrzegą je
w nas i zapragną zidentyfikować się z naszym Panern Ponieważ Jesteś częścią
ciała Chrystusa, podobrue jak wszyscy chrześcijanie, twoje życie staje się żywym
wyrazem życia Chrystusa - wzorcem, który powinni naśladować inni. Kiedy
będą Clę naśladować, zaczną rozwijać się i stawać także podobnymi do Chrystusa. Cóż to za trudny, a jednak wspaniały obowiązek i przywilej

9
a
b
c
d
e

Zakreśl literę przed kazdyrn PRA\X'DZIWYM stwierdzeruern.
W związku opaltym na wzorowaniu się jedna osoba staje się taka, jak druga
Oddziaływanie wzajemne to narwyższy poziom stosunków międzyludzkich.
Oddziaływanie wzajemne to wpływ jednej osoby na życie drugiej
Zażyłość charakteryzuje SIę głębokrmi więzarm emocjonalnymi.
Zażyłość to chronienie SIę przed Inną osobą

f Identyfikacja to znajdowanie

własnej

tożsamości

poza związkami z innymi

ludżrru
g Identyfikacja to utożsamianie

się z jakimś wzorcem osobowości.

h Naśladowanie polega na tym, że Jedna osoba wiąże SIę z drugą tak blisko, że
staje się taka, jak ona.
i Naśladowanie oznacza, ze człowiek przejmuje zachowanie drugiej osoby
Koncepcję wzorowania
się trudno Jest zastosować w chrześcijańskim
wychowaniu
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WłAŚCIWE

WZORCE

Cel 8. Zapoznać się z ułasctuvmi

wzorcami

cbrzescijaiiskiego

życia.

Wzorowanie się jest potężnym środkiem pomagającym w duchowym
rozwoju dla osiągnięcia podobieństwa do Chrystusa. Z kim mogą związać się
nowo nawróceni, na kim Się wzorować? Kto jest odpowiednim
wzorcem
chrześcijańskiego zycia?
Rodzice połączeni są z dziećmi więzami opartymi na wzorowaruu Się. Więzy
między wrazliwymi, podatnymi dziećmi a ICh rodzicami istnieją w naturalny
sposób. W normalnych relacjach rodzinnych pow inny być obecne wszystkie
podstawowe czynniki niezbędne dla wzorowania się - bliskość, okazje do
obserwowania, przywiqzarue i miłość. Wszystko to powinno być obecne w stosunkach między rodzicarm i dziećmi
Biblia potwierdza, że między rodzicami i dzrećmi powinny Istnieć stosunki
oparte na wzorowaniu się. W istocie, Bóg nakazał rodzicom, aby byli wzorcami
posłuszeństwa wobec Jego przykazań i sądów.

10 Przeczytaj 5Moj 6,1-9 Po przeczytaniu tych wersetów i zastanowieniu
nad nimi, wpisz do notesu odpowiedzi na następujące pytania.
a

Co sądzisz o przesłaniu tego fragmentu?

b

Do kogo adresowany

c

Wymień wskazówki

d

Co oznaczały te polecenia dla tych, którzy je pierwotnie otrzymali?

e

Porównaj Ef 5,1 z 5MoJ 6,1-9 i wyjaśnij, dlaczego dano te polecenia.

się

jest ten fragment?
podane w wersetach 5-9

11 Przeczytaj Sdz 2,10-15, a następnie zakreśl literę przed najlepszym uzupełnieniem następującego zdania' Pokolenia Izraela, które wyrosły, nie znając
Pana ijego czynów, świadczą o
a) niepowodzeniu Izmela we włączemu kultury regionu do swego własnego
systemu wartości,
b) pragnieniu Izraela, by być liberalnym w interpretowaniu
c) upadku domów rodzinnych i nie przekazywania

Bozych praw.

wartości duchowych.

d) załamaniu systemu edukacji publicznej, który jest odpowiedzialny
kazywanie duchowych I moralnych wartości.

za prze-
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Mam nadzieję, ze dzręki fragmentowi 5Mojżeszowej rozumiesz lepiej,
dlaczego Mojżesz uczyl rodziców izraelskich, by Ich zycie stanowiło wzorzec
dla ich dzieci.
Rodzice mieli kochać Boga całym sercem, aby być przykładem godnym
naśladowania
Mieli pamiętać o Bozych przykazaniach, aby cenić wartości
duchowe. Przez stawiarue spraw duchowych na pierwszym rruejscu mieh uczyć
dzieci, ze te sprawy są priorytetowyml. Ich domy miały być centrum religijnego
nauczania. Chrześcijańscy rodzice mieli być wzorcami chrześcijańskiego życia.

Kolejnym przykładem

blrskich ZWIązków I oddziaływań wzajemnych na
przyjaciół W skład tej grupy mogą wchodzić
członkowie rodziny, sąsiedzi, przyjaciele rodziny Wielu z tych ludzi moze
stanowić właściwe wzorce Pomyśl o osobach, z któryrm utrzymujesz bliskie
kontakty. Mogłyby one być dla ciebie wzorcami, jeśh są bardziej dojrzałe od
ciebre, lub ty mógłbyś być dla nich wzorcem, jeśli nie są one równie dojrzałe
jak ty.

jedncstki Jest grupa najbhzszych

Być może już odkryłeś, ze Bóg wyznaczył w kościele pewnych ludzi, by
słuzyli jako nauczyciele. We wszystkich fragmentach Pisma ŚWIętego, dotyczących darów, mowa Jest o nauczycielach Ludzie spełniający w kościele rolę
nauczycieli mają szczególny obowiązek prowadzenia
zycia godnego naśladowania. NaUCZYCIelemają bibhjny obowiązek prowadzenia takiego życia,
aby poprzez swoje postępowanie, wartości, styl życia i postawy uczyli prawd
Słowa ClTm 4,12)
Z samej natury kościoła chrześcijańskiego
wynika, ze kazdy wierzący
powinien być dla rnnych wzorcem do naśladowania. Paweł powiedzlal do
Koryntian, że są żywymi listami, czytanyrru przez wszystkich ludzi (2Kor 3,1-3)
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Powiedział, ze jest tak, jakby Słowo Boże zostało zapisane w ich sercach. Oznacza to, że ich życie miało być żywym wyrazem podobieństwa do Chrystusa,
które wszyscy mogliby widzieć. Dzięki naturze ciała Chrystusowego, w naturalny sposób istnieją w nim relacje wynikające z wzorowania się. W niektórych
przypadkach inni mogą ujrzeć w tobie duchowe życie, które pragną doświadczać i będą starali się upodobnić do CIebie, choć ty nie będziesz nawet
o tym wiedział Co wazniejsze jednak, powinieneś świadomie dążyć do
nawiązywania
z ludżrru zazyłych stosunków, sprzyjających identyfikacji
I naśladowaniu.

12 Zakreśl literę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
a

Relacje rodzinne mogą stwarzać warunki niezbędne do wzorowania

b

Ponieważ chrześcijanie powinni wzorować
stanowią, nie jest tak wazny dla innych.

się.

c

Biblia nakazuje rodzicom, aby stanowili duchowy przykład dla sWOIChdzieci.

d

Dobrzy przyjaciele mogą być odpowiednimi

e

Nauczyciele powinni więcej troszczyć się O to, co mówią, a nie jest istotnym
jak żyją.

C

Nauczyciele w kościele są szczególnie
wartościowego i godnego życia.

g

Wszyscy chrześcijanie
powinni żyć zyciem na podobieństwo
Chrystusowego, tak aby ludzie mogli to dostrzegać.

się na Jezusie, przykład, jaki

wzorcami do naśladowania.

odpowiedzialni

za prowadzenie
życia

Powinniśmy pamiętać o stwierdzeniu Jezusa' "NaleŻYCIe bedzte przvgotouianv każdy, gdv będzie Jak jego m istrz, "Chrześcip nie I chrześcijańskie wychowanie, pomagając ludziom w osiągnięciu dojrzałości i podobieństwa do
Chrystusa, wypelruają swoje zadarue takze poprzez proces przystosowania społecznego. Oznacza to tworzenie związków opartych na wzorowaniu
się
i prowadzi to do upodabniania się ucznia do nauczyciela. Relacje między
członkami ciała Chrystusowego powinny być środkiem sprzyjającym wzorowaniu się i duchowemu rozwojowi.
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Pytania kontrolne
Zakreśl literę przed prawidłową

odpowiedzią

na każde z poniższych pytań.

1 Wszystkie zdarua, oprócz jednego, określają powody, dla których biblijne
nauczanie jest podstawą wiary Który z powodów
NIE jest wymieniony
w naszej lekcji.
a) Biblijne fakty są fundamentem wiedzy na temat wiary.
b) Biblijne fakty są źródłem wiedzy, która przyczyrua się do wzrostu wiary.
c) Biblijne fakty są również przedstawiane jako pojęcia, inne jako zasady,
a jeszcze inne jako koncepcje.
d) Biblijne fakty przedstawiono
przy pomocy bezosobowego,
spisanego
objawienia.
2 Według lekcn biblijnych faktów naucza SIę jako podstawy wiary, ponieważ
a) nie ma alternatywnej metody zaszczepierua moralnych i etycznych wartości.
b) Bóg przekazał nam Je jako prawdy, które można zaakceptować lub odrzucić.
c) Kościół przywiązuje do Olch duzą wagę.
d) jest to metoda nauczania ustanowiona przez apostołów.
3 Fakty biblijne oraz przykłady chrześcijańskiego życia potrzebne są w programie
chrześcijańskiego wychowarun. Naucza się ich najskuteczniej poprzez
a) metody formalne i nieformalne.
b) samodzielną naukę
c) kościelne programy edukacji.
d) wpływy społeczne 1 kulturowe.
4 Powodem, dla którego wykorzystujemy proces przystosowania społecznego
do chrześcijańskiego wychowania, jest
a) fakt, że jest to najłatwiejsza metoda nauczania i nie wymaga formalnych
struktur
b) to, że zapewnia najszybsze rezultaty w porównaniu z wkładem pracy.
c) to, ze kształtowanie wzorca chrześcijańskiego życia Jest dla ludzi najłatwiejszą
i najbardziej naturalną rzeczą.
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d) to, że odpowiednie wartości, postawy, motywy i zachowania chrześcijańskiego życia przejmuje się poprzez społeczność z tymi, którzy są jego
wzorcami.
5 Wszystkie poruższe zdania, dotyczące przystosowania społecznego, są, oprócz
jednego, prawdziwe. Które zdanie Jest FAŁSZYWE'
a) Chrześcijańskiego życia uczymy się poprzez proces przystosowania społecznego
b) Nowy Testament zachęca wierzących do naśladowania właściwych wzorców.
c) Przystosowarue społeczne jest użyteczne przy uczeniu się zwyczajów, ale
nie jest odpowiednie do kształtowania chrześcijańskiego rozwoju.
d) Jezus, kiedy nauczał Dwunastu, wykorzystywał proces przystosowania społecznego.
6 ZWIązki oparte na wzorowaniu
się są uzyteczne w chrześcijańskim
wychowaniu, porilewaz z natury dązą do wyrobienia w sobie kompetencji i gdy
staramy się naśladować kompetentne osoby Dlatego tez czlowiek
a) czuje, że naturalne jest wzorowanie swojego zycia duchowego na życiu
kogoś, kto wykazuje podobieństwo do Chrystusa.
b) wierzy, że związek oparty na wzorowaniu się pozwoli się mu rozwinąć.

c) uważa, że mając duchowy wzorzec i naśladując jego postępowanie
elirrunuje wiele trudności duchowego rozwoju.

wy-

d) naśladuje swój wzorzec ze wszystkich wyrniemonych powodów: a), b) i c).
e) rozwija stosunki oparte na wzorowaniu SIę, z powodów wymteruonych
w a) i b).
7 Wzorowanie się to skuteczna metoda przekazywarna wartości i strategii
duchowego rozwoju Które z poruższych stwierdzeń ruewłaściwie określa
charakter tej metody?
a) Stosunki oparte na wzorowaniu SIę są pomocne: silni pomagają słabszym,
wspierając ICh aż do osiągnięcia przez nich duchowej kompetencji.
b) Człowiek będący wzorcem musi starać się prowadzić chrześcijańskie zycie,
które sprawi, że uczniowie bardziej poświęcą się Chrystusowi i pracy dla
Niego.
c) Człowiek będący wzorem musi sprawować całkowitą kontrolę, dopóki uczeń
nie osiągnie chrześcijańskiej dojrzałości i kompetencji we wszystkich duchowych sprawach.
d) Związek oparty na wzorowaniu się, to związek dobrowolny, oparty na życiu,
które prowadzi człowiek będący wzorem I które obserwuje uczeń
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8 Jeśli związek oparty jest na wzorowaniu SIę I ma odrueść sukces, uczniowie
muszą
a) działać dokładnie, tak jak ich wzorce.
b) utrzymywać stale wzajemne relacje i podporządkowywać
się ludziom będącym wzorcami.
c) skoncentrować się bardzie] na działaniach niż na innych aspektach zycia.
d) rrueć okazję do zastosowarua tego, czego SIę nauczyli, do zademonstrowania
zachowań, które zaobserwowali u swoich wzorców.
9 W tej lekcji omówiliśmy cztery podstawowe składniki skutecznych związków
opaltych na wzorowaniu się. Stosunki te rozwijają się w następującym porządku:
a) naśladowanie, Identyfikacja, zażyłość, oddziaływanie wzajemne.
b) oddziaływanie wzajemne, zażyłość, identyfikacja, naśladowanie.
c) identyfikacja, oddziaływanie wzajemne, zażyłość, naśladowanie.
d) zazyłość, oddziaływame wzajemne, naśladowanie, Identyfikacja.
10 Wzorce, które kazdy powinien naśladować, to, zgodnie z tą lekcją
a) wielcy ewangeliści, pasterze, apostołowie, biblijni bohaterowie
b) ludzie, którzy dla duchowego rozwoju trzymają się z dala od społeczeństwa,
żyją w odosobnieniu
c) dobrzy przyjaciele, członkowie rodźmy, nauczyciele, a w istocie wszyscy
chrześcijarue.

d) starsze pokolenie

dojrzałych ludzi, którzy zwyciężyli złe moce.
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Odpowiedzi na pytania nauczające
7 a
b
e
d
e

3) Podporządkowanie
2) Identyfikacja
1) Internalizacja.
3) Podporządkowanie.
2) Identyfikacja.

1 a
b
e
d

Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Fałsz.
e Prawda.
f Prawda.

8 a
b
e
d
e
f

Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.

2 b) zrozumienie

pewnego porządku społecznego ...

9 a Prawda.
b Fałsz.
e Prawda.
d Prawda.
e Fałsz.
f Fałsz.
g Prawda.
h Prawda.
Prawda
Fałsz
3 Twoja odpowiedź. Mogłeś wynueruć, między innymi, rzeczy, które można
J których nie można jeść, akceptowane
zachowania oraz zachowania nie
do przyjęcia, właściwe cele życiowe, odpowiednie wartości, społeczne
zasady, których należy przestrzegać.
10 a Twoja odpowiedź. Według mnie, kochający Bóg mówi swoim dzieciom,
ze ich przyszłość będzie błogosławiona, jeśh będą kultywowały społeczność z Nim.
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b Adresowany jest do rodziców w narodzie Izraela.
e Kochać Boga całym sercem, słuchać Jego przykazań, uczyć ich swoje
dzieci oraz naśladować wzorce.
d Przyjęli oni te przykazania pko święte i ważne obowiązki. Przyszłe
błogosławierisrwa zależały od posłuszeństwa wobec nich.
e Polecania te miały charakter warunkowy, ich celem było wezwanie
Izraelitów do podążania za Panern i dzięki temu, cieszenia się Jego
błogosławieństwami, m.m, długim życie m i dobrami materialnymi.
4 a Przystosowanie
społeczne dokonuje SIę na bazie wspólnych dośwradczeri życiowych.
b Uczenie się w procesie przystosowania to uczenie się poprzez naśladowanie.
e Rozwijanie zażyłych stosunków z Innymi ludźmi jest formą procesu
przystosowania społecznego.
d Proces przystosowarue społecznego wymaga, aby uczeń miał okazje do
naśladowania swojego wzorca.
11 c) upadku domów rodzinnych i nie przekazywaniu

5 Twoja odpowiedź.
12 a Prawda
b Fałsz.
e Prawda.
d Prawda
e Fałsz.
e Prawda.
g Prawda.

6 a Prawda
b Fałsz.
e Prawda.
d Prawda
e Fałsz.

wartości duchowych.

Kiero~anie
procesem
•
•
uczenia
Się

Manuel lubil chodzić do szkoły i uważał, że lekcje są interesujące. Z początku
były dość łatwe' uczenie się alfabetu, rozpoznawanie liter, liczenie od 1 do 10.
Później zadania stały się trudniejsze Manuel nauczył się czytać, pisać i rozwiązywać zadania matematyczne.
Kiedy Maria poszła na wywiadówkę, usłyszała, ze Manuel jest dobrym
uczniem i wiedziała dlaczego. Pani Gonzales, nauczycielka Manuela, potrafiła
dobrze uczyć dzieci. Wiedziała, co robić, ze by nauczanie było interesujące
i efektywne.
Biblijnych prawd można się uczyć, kiedy pomaga w tym nauczyciel. Kierując studiami nad Biblią, nauczyciele pomagają uczniom wyszukać odpowiednie fragmenty, zrozumieć je i stosować w życiu.
W tej lekcji zajmiemy się nauczaniem:
planować lekcje.

jak prowadzić

studia biblijne, jak

Plan lekcji
Nauczanie
Odkrywcza metoda studiowania
Indukcyjna metoda studiowania
Planowanie zajęć

Cele lekcji
Po zakończeniu

lekcji powinieneś

umieć:

• Określić na czym polega nauczanie.
• Opisać dwa podejścia do metody odkrywczego
• Opisać, w jaki sposób należy planować zajęcia.

studiowania.
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Czynności lekcyjne
1. Powtórz materiał z lekcji 4, szczególnie fragmenty dotyczące nauczania.
2. Przerób lekcję. Odpowiedz na pytania kontrolne i sprawdź swoje odpowiedzi.
3 Powtórz Część 2 (lekcje 4-7) Wypełnij sprawdzian
do Instytutu ICI.

do Części 2 i wyślij go

Słowa kluczowe
gwarancja
herezja
kryterium

niezbity
pasywny
perspektywa

Treść lekcji
NAUCZANIE

W poprzedniej lekcji mówiliśmy o pełnowartościowości opartej na wierze.
Jak przekonaliśmy się, pełnowartościowość
osiągamy, poznając biblijną wiedzę, która obejmuje wiele podstawowych faktów i doktrynalne prawdy. Biblia
jest tym dla duchowego życia, czym Jest pożywienie dla ciała. W istocie, są
one źródłem wiary (Rz 10,17). Stwrerdziliśmy, że pełnowartościowość wymaga
Ole tylko wiedzy, ale również umiejętności zastosowania tej wiedzy w codziennym życiu. W miarę jak pogłębiamy naszą wiedzę i konsekwentnie
stosujemy ją w zyciu, rozwijamy styl życia, który cechuje wiara.
Jaka jest wartość wzrastania w wierze? Jakie znaczenie ma to, że rozwijamy
się duchowo, pogłębiamy wiarę, poznajemy Wiele biblijnych faktów? Czy ten
rozwój Jest celem samym w sobie? Samo poszerzanie wiedzy nie jest celem
chrześcijanina, gdyż nie żyjemy w Izolacji. Biblia nakłania nas, abyśmy wzrastali w łasce (2P 3,18), stawali SIę pracownikami, którzy należycie wykładają
słowo prawdy (2Tm 2,15) i byli przygotowani do udzielenia odpowiedzi
każdemu, kto zapyta o powód naszej nadziei OP 3,15). Jesteśmy zbawieni,
aby służyć innym w ciele Chrystusa, szczególnie tym, którzy są jeszcze
duchowymi dziećmi. Gdy osiągamy coraz większe doswiadczerue I znajomość
Słowa Bozego, stajemy się coraz bardziej zdolnymi do nauczania innych ludzi,
urnacruania i rozwijania ciała Chrystusowego.
W lekcji 6 zajmowaliśmy się nieformaluvrni metodami chrześcijańskiego
wychowania. Stwierdziliśmy, że wiele rzeczy uczymy się w nieformalny spo-
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sób w domu I sąsiedztwie, w naturalnym procesie przystosowania społecznego włączając duchową rzeczywistość uczymy się chrześcijańskiego życia,
naśladując
postawy i zachowania bardziej dojrzałych chrześcijan. Na koniec
omówiliśmy znaczenie rozwoju własnego charakteru po to, aby stać się dla
innych wzorem do naśladowania.
Teraz zajmiemy się formalnymi metodami chrześcijariskrego wychowania.
W tej lekcji dowiesz się, jak nauczać biblijnych prawd na zajęciach lekcyjnych

Definicja nauczania
Cel 1. Zapoznać ste z procesem nauczanta

I

ł

Przekonaliśmy się, ze nauczanie to coś więcej niz przekazywanie Informacji.
To coś więcej nrż mówienie
Opowiadanie
historii, podawanie
faktów,
opisywanie wydarzeń, WYjaśnianie niekoniecznie musi oznaczać skuteczne
nauczanie. jeśli nikt się niczego nie nauczył, nauczanie jest najwyraźniej
nieskuteczne. Musimy przeanalizować ten problem. Czy nauczycielowi nie
powiodło się, poniewaz stosował złe metody nauczania' Czy angażował tylko
jeden ze zmysłów swoich uczniów i nie wzbogacił zajęć, Ignorując okazje do
wykorzystania
innych zmysłów
Powiedzenie:
"sprzedawca
nie sprzeda
'
produktu, dopóki klient go nie kupi", może mieć zastosowanie do procesu
nauczania - uczenia się. jeśli, na przykład, uczeń niewiele Się nauczył, oznacza
to, że nasze nauczanie jest nieskuteczne lub błędne. Nie mozna po prostu
wygłosić wykładu lub przerobić lekcji i zakładać, ze słuchacze automatycznie
się wszystkiego nauczą. Nauczanie i uczenie się są ze sobą tak żywotnie
powiązane, że Jedno nie moze być skuteczne, jeśli drugie takie nie Jest Prawd
nie powinno Się przekazywać w niedbały sposób, nie można Ich narzucać
uczniowi. Nie można go zmusić do nauczenia się. W jaki zatem sposób należy
nauczać?
Powinniśmy Jeszcze raz podkreślić. jeśli nauka ma być skuteczna, uczeń
musi sam zmagać się z materiałem i odkrywać prawdę. Żaden nauczyciel nie
może tego zrobić za ucznia jednakze prawdę można odkrywać pod kierunkiem
nauczyciela. Nauczyciele są więc przewodnikami
w procesie uczenia Się.
Nauczanie to ułatwianie uczenia się, pomaganie w nauce. Uczeń musi włączyć
nowy materiał do tego, czego się juz wcześniej nauczył. Musi zastanowić się
nad nim, zastosować go w zyciu I doprowadzić do harmonii między swoim
zyciern a prawdami, które odkrywa. Dlatego właśnie mówimy. "zmiana Jest
rzeczą podstawową dla procesu uczenia się". Nauczyciel zatem to "czynnik
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prowadzący do zmiany" KIedy w postawach, przyjętych wartościach i postępowaniu widzimy zmianę, wiemy, że miał miejsce proces uczenia się.
Zarówno uczeń, jak l nauczyciel odgrywają ważną rolę w procesie nauczania
- uczenia SIę.Następująca tabelka pokazuje rolę każdego z nich oraz ich wzajemne
relacje.
OBOWIĄZKI

NAUCZYCIELA

Motywowanie do działania,
pobudzanie zainteresowania,
organizowanie materiału
Kierowanie odkrycrarm. wyznaczanie
odpowiednich zadań
Zadawanie życiowych pytań,
przedstawianie odnoszących się do
życia przykładów, stawianie
problemów
Udzielanie wsparcia, przedstawianie
sugestii, poprawianie, modlitwa
i zaufanie do Boga.

OBOWIĄZKI UCZNIA
Zapoznawanie się z materiałem

Samodzielne odkrywanie prawd

Zastosowan ie prawd do własnego życia

Dostosowanie
swojego
poznanych prawd.

życia

do

Zadaniem nauczyciela Jest więc stutarzanie warunków do nauki, motvuousanie do nauki i leierouiatue procesem nauczania. Nauczanie obejmuje również planowanie zadań do wykonarua, planowanie doświadczeń, które doprowadzą do zmian. Aby osiągnąć poządane zrruany, nauczyciel powinien'
1) określić, co uczeń wie, 2) określić cele nauki, 3) zaplanować działania, które
doprowadzą do osiągnięcia celów, 4) oceniać postępy.

NAUCZANIE

1. Wstępny test
2. Określanie celów
3. Zaplanowanie działań
4. Ocena postępów

169

Kierowanie procesem uczenia się
1 Zakreśl literę przed kazdym stwierdzeniem,
które określa
widłowych aspektów nauczania
a) Wygłaszanie wykładu
b) Kierowanie procesem uczerua Się
c) Stwarzanie okazji do tego, by nastąpił proces uczenia się

któryś z pra-

d) Mówienie uczniom, co mają robić w związku z daną prawdą
e) Motywowanie do nauki
f) Planowanie

działań zmierzających do zmian w uczniach

g) Tworzenie warunków do nauki
h) Omawianie
i)

tematu

Ułatwienie nauki

j) Podawanie faktów i informacji
2 Z tego, co dotychczas powiedzieliśmy na temat nauczania, możemy wyciągnąć
następujące wnioski (wpisz brakujące słowa):
a

Aby ułatwić naukę, nauczyciel powinien
uczenia się.

b

Jeśli chodzi o biblijne prawdy, zadaniem nauczyciela Jest pomaganie uczniom
w

Bozych prawd

procesem

I

3 Wyjaśnij w notesie, dlaczego zmiana jest rzeczą podstawową
uczenia się.

ich W życiu.
dla procesu

Jeśli, jako nauczyciel, masz skutecznie kierować procesem uczenia się,
musisz zrozumieć zasadę odkrywczego studiowania Biblii Musisz również umieć
zastosować wobec swoich uczniów tę metodę.

ODKRYWCZA METODA STIJDIOWANIA
Zdefiniowanie

metody odkrywczego

Cel 2. Zapoznać

SIę

studiowania Biblii

z cbaraletervstvleq odkrywczego studiowania Biblii.

Pomocne będzie dla ciebie, jeśli w czasie studiowania metod chrześcijańskiego wychowania postawisz się od czasu do czasu w sytuacji ucznia, aby
zobaczyć, w jaki sposób wpływa na niego nauka. Na przykład, czy chciałbyś
brać aktywny udział w zajęciach, czy też raczej wolałbyś biernie przyjmować
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II ina

to, co przygotują inni' Jako aktywny uczestnik mozesz cieszyć Się owocami
własnej pracy; pko bierny odbiorca korzystasz z czyjejś pracy. jeśh chodzi
o naukę, oznacza to, ze albo myślisz samodzielnie, albo pozwalasz, by 10m
myśleli za ciebie Być może doświadczyłeś satysfakcji z osobistych dokonań.
Jeśli tak, prawdopodobnie
zgodzisz Się, ze niewiele przeżyć Jest równie miłych.
Być moze przeżyłeś ekscytujący moment, kiedy okryłeś nową prawdę
Jeszcze przed chwilą nie znałeś Jej, po chwili nie mógłbyś jej juz zapomnieć.
Odkryłeś prawdę I przy żadnej IOneJokazji nie jest to przeżycie bardziej radosne
i zachęcające, ruz przy studiowaniu Bibhi. Osobiste odkrycie Bozej prawdy
objawionej w Biblii to wspaniałe przezycie.

Odkrycie prawdy oznacza, że po raz pierwszy zrozumiałeś lub doświadczyłeś I dowiedziałeś się o prawdzie, która istniała JUżwcześniej Odkrycie to me
wynalezienie lub stworzenie nowej rzeczy. Prawda istniała juz wcześniej, ale
po raz pierwszy ją dostrzegłeś, czy też odkryłeś. Boża prawda rstmala zawsze.
Była zapisana w Bibhi Zadaniem studiującego Jest odkrywanie Bożej prawdy,
a nie wymyślanie jej.
Odkrywcze studiowanie Biblii to zatem metoda studiowania, która polega
na odkrywaniu przez uczącego Się prawd objawionych przez Boga oraz na
odkrywaniu, jak należy je zastosować we własnym zyciu Do takich studiów
podchodzi SIę z załoźeruem, że Bożej prawdzie należy poddać się I zastosować ją we własnym zyciu. Boża prawda to coś więcej niz fakty, które nalezy
poznać. Zastosowana w życiu jest żywym świadectwem dynamicznej siły
i witalności chrześcijańskiego zycra Uczeń aktywnie angazu]e Się w proces
odkrywania tego, co Bóg objawił, odkrywania związku tych prawd z własnym
zyciem oraz moźllwości ICh zastosowania. Przy odkrywczym studiowaruu BIblii uczeń osobiście bada Pismo ŚWięte, by dowiedzieć Się, co Bóg objawił

Kierowa
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uczen la SI?

Powiruen okazać mu posłuszeństwo Wbśnie tak postąpili chrześcijanie z Berei:
badali Pisma, aby móc właściwre poznać prawdę (Dz 17,11).
Przy odkrywczym studiowaniu Brblii, po pierwsze rozpoznajemy,
ze
priorytetowym są potrzeby duchowe, które różnią się od rueduchowych spraw,
dotyczących naszego ziemskiego życra. Po drugie, poznajemy Boże spojrzenie
na wieczne wartości i uczymy SIę, jak można je osiągnąć Po trzecie, akrywrue
uczestniczymy w poznawaniu Słowa i dostosowaniu naszego codziennego zycia do jego nauk Po czwarte, ten sposób studiowania Biblii pozwala uczącemu się skonfrontować swoje najgłębsze potrzeby z Bogiem, ustalając, jakie są
najważniejsze zyciowe sprawy w świetle Bożego objawienia. Pozwala to
prowadzić zycie zgodrue z Bozym wzorcem i objawioną wolą. Tego rodzaju
studia są elementarnymi, pozwalającymi nauczyć się podstawowych doktryn
i zastosowania
ich w życiu. Z upływem czasu studia pogłębrają
SIę,
w miarę jak odsłaniają SIę przed nami nowe perspektywy. W miarę jak dojrzewamy duchowo, Duch Święty prowadzi nas przez kolejne stoprue wiary.
Być moze zasranawmsz SIę, w jaki sposób mozesz pojąć Boze prawdy
objawione w BIblii Być może, zanim otrzymałeś nowe życie w Chrystusie,
uczono cię, że tylko kapłani lub rcliguru przywódcy, którzy otrzymali specjalne
wykształcenie lub mają nadzwyczajny duchowy autorytet, mogą zrozumieć
Bibhę. Ale przypomnij sobre środki, które dal nam Bóg, abyśmy mogh zrozumiećjego Słowo. Jan 14,26 i 16,13 przypomina nam, ze Duch ŚWięty wszystkim chrześcijanom, łączrne z tobą, pomoze zrozumieć Boze prawdy. Musisz
pamiętać, że ten sam Autor, który kierował objawieruern prawdy, jest twoim
NaUCZYCIelemI Przewodnikrem w studiach nad BIblią (2P 1,19-21). Jeśli masz
rozwinąć Się duchowo, mo zesz I musisz badać Słowo Boze, aby usłyszeć, co
mówi Bóg. Jeśli chcesz stać się dojrzałym chrześcrjarunern, musisz stosować
Jego prawdy we własnym zyciu. NIkt nie moze zrobić tego za ciebie. Aby
zatem pomóc innym w rozwoju duchowym, musisz nauczyć się samodzielnre
odkrywać biblijne prawdy oraz kierować Innymi przy odkrywaniu Bożych
prawd i stosowaniu ich w zyciu

4 Zakreśl literę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeruem.
a Odkrywanie to odszukanie prawdy, która wcześniej nie istruała.
b Odkrywcze studiowanie Biblii to metoda studiowania polegająca na aktywnym
badaniu Pism, mającym na celu poznanie objawrema Boga i okazanie posłuszeństwa Słowu.
c Odkrywanie

to odsłaruarue prawdy, której uczący Się nie znał do tej pory

d Odkrywcze studiowanie
wionych prawd

Biblu ogranicza

SIę tylko do poznawania

obja-
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e Jedynie osoby powolane na nauczycieh powinny studiować Biblię.
f

Odkrywcze studiowanie Biblii to uczenie się biblijnych faktów i dostosowanie
SWOjego życia do tych nauk.

g Duch Święty umożliwia wszystkim chrześcijanom zrozumienie Bożych prawd.

Różne podejścia do metody odkrywczego
Cel 3. Zapoznać sie z dwoma podejściami
Stwierdziliśmy poprzednio,
z czterech kroków:

studiowania

do odkrywczego studiowania

ze odkrywcze

1. Określenie życiowych potrzeb.
2. Odkrywanie biblijnych prawd.
3. Określenie, w jaki sposób zastosować
potrzeb.
4. Zastosowanie Słowa Bożego w zyciu.

studiowanie

Biblii.

Biblii składa się

prawdy biblijne do życiowych

Kolejność tych kroków określa podejście, z jakim mamy do czynienia. Dla
celów naszych studiów omówimy dwa podejścia: podejście systematyczne
i podejście zvcioue Podejście systematyczne można przedstawić w następujący sposób.

..'
..
~, ~,
OKREŚLENIE

ODKRYWANIE

SPOSOBU

BIBLIJNYCH

ZASTOSOWANIA

PRAWD

PRAWD

~

W ŻYCIU

~

OKREŚLENIE
LUDZKICH

POTRZEB

I PROBLEMÓW

ZASTOSOWANIE
WŻYCIU
BOŻYCH

PRAWD

Podejście to nazywane jest systematycznym, ponieważ w usystematyzowany sposób podchodzi się do studiów nad Biblią. Wybierasz księgę lub
fragment Pisma Świętego i studiujesz go, aby dowiedzieć się, jaką prawdę Bóg
w nim objawił. Następnie zadajesz sobie pytanie: Jak można tę prawdę zastosować do moich potrzeb zycrowych? Na koniec, stosujesz w życiu te odkrycia.
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SIę

Podejscie zvcioue mozna przedstawić

OKREŚLENIE
ŻYCIOWYCH
POTRZEB
I PROBLEMÓW

w następujący

sposób:

OKREŚLENIE
SPOSOBU
ZASTOSOWANIA
PRAWD W ŻYCIU

ODKRYWANIE
BIBLIJNYCH
PRAWD

..
..
•

ZA~TOSOWANIE
WZYClU
BOŻYCH PRAWD

przy tym podejściu zaczniesz od aktualnych źyciowych problemów, określając potrzeby i problemy Następnym krokiem Jest szukanie biblijnych nauk,
które mają stać się podstawą do rozwrązywania tych problemów Z kolei to, co
odkryłeś w czasie studiów, rozpatrujesz pod kątem swoich potrzeb życiowych.
Stanowi to podstawę do rozwiązywania problemów. Na koniec wcielasz wnioski w zycie.
Podstawowa różnica między tymi dwoma podejściami polega na tym, że
albo zaczynasz od SWOIChpotrzeb l poznajesz biblijne rozwiązanie lub zaczynasz od systematycznego studiowania Pisma Świętego i przechodzisz do potrzeb życiowych. Oba podejścia są właściwe i mogą być użyteczne. Podejście
systematyczne moze prowadzić do głębszego poznania studiowanego
fragmentu, ale może nie objąć wszystkich nauk Pisma ŚWiętego, dotyczących danej
sprawy. Podejście życiowe pozwala na przestudiowanie większej ilości nauk
biblijnych dotyczących Interesujące) cię sprawy, ale moze nie skłonić cię do
przebadania tych dziedzin, w których nie masz szczególnych problemów ani
potrzeb. Z tego powodu wielu nauczycreh Biblii faworyzuje podejście systematyczne.

5 Wypełnij poniższe diagramy, określając kolejność postępowania
dym z dwóch podejść do odkrywczego studiowania Biblii.

przy kaz-
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a Podejście systematyczne

D
••
• •
••

'--

----1

,

b Podejście życiowe

•
•
•
•
•
INDUKCYJNA METODA STIJDIOWANIA
Zadania indukcyjnej

metody studiowania

Cel 4. Zapoznać się z indukcyjna

Biblii

metodą studiowania

Biblii

Stwrerdzihśmy, ze przy obu poznanych i wspomnianych podejściach do
odkrywczego studiowania Biblii trzeba odkrywać biblijne prawdy, a następnie
starać się kierować innymi przy samodzielnym odkrywaniu przez ruch biblijnych
prawd. W naszych wysiłkach, by pomóc innym w odkrywaniu biblijnych prawd,
stosujemy metodę zwaną indukcvjnvm studiotraniem Biblii.

Kierowali

te procesem
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Indukcyjne studiowanie Biblii to metoda polegająca na uważnym badaniu
tekstu, poznaniu Jego sensu i stosowaniu danej prawdy w źyciu. To bezpośrednie badanie tekstu, iuterpretouatue go i zastosouian ie w życiu objawionych w nim prawd
Indukcyjne studiowanie Biblii obejmuje dwa podstawowe zadania'
Bożego przesiania przeznaczonego dla pierwszych adresatów
2) określanie sposobu tego przekazu dla współczesnych ludzi.
1) odkrywanie

Przy pierwszym z tych zadań spróbujemy zrozumieć to, co Bóg mówił ludztom,
którzy jako pierwsi otrzymali dane przesłarua BIblia została napisana przed
wiekami dla określonych
ludzi, którzy zyli w określonej części świata,
w określonych warunkach. Aby zrozumieć to, co oru rozurrueli, musimy starać
się zrozumieć ich czasy oraz warunki, w których żyh Ich historyczne, geograficzne, kulturowe i społeczne otoczenie to ważny klucz do zrozumierua
tego, co widzieli I co słyszeli, czytając Słowo Boze. Często nie rnozna właściwie
zrozumieć przekazów Pisrna Świętego ani zastosować ich do naszego życia,
jeśli nie zna się tych czynników.
Na przykład, me znając kontekstu, inozna ruewłaściwie zrozumieć prawdę biblijną i zrobić coś, co nigdy rue było Pariskim zarnierzemem. Jezus powiedział pewnemu człOWIekOWI, uczonemu w prawie. "Idz i tv C.z:Vll podobnie"
(Łk 10,37) Bez znajomości Lk 10,2)-37 mkt rue wiedziałby, ze człowiek ten
zapytał, co ma robić, aby zasluzyć sobre na wieczne zycie. Nie WIedziałbyś
równiez, że pytanie to skłoniło Jezusa do opowiedzenia przypowieści o nułosiernym sarnarytarurue
Gdyby WIęC przypadkiem jakaś osoba przeczytała
najpierw Mk 14,711 Łk 10,37 (polecerue, aby IŚĆ i uczynić podobnie), mogłaby
uznać, że ma biblijne upowaznienie do tego, by przysięgać. Oczywiście, rue
było to Intencją łezusa. kiedy wypowiadał swoje słowa (Łk 10,37), ale niektórzy
ludzie próbują, kiedy to tylko mozliwe, przekręcać
różne fragmenty Pisma
ŚWIętego. MUSlO1Ytego unikać, kiedy wykładamy
słowo prawdy (2Tm 2,15)
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Drugie zadanie to stosowanie prawd Pisrna Świętego do naszego życia
w ramach określonej kultury, okoliczności i warunków. Musimy uświadomić
sobie, że to nie nam została pierwotnie objawiona Boża prawda. Nie była
adresowana do nas. Sensu Pism musimy doszukiwać się w tym, co pierwotnie
znaczyły. Biblia nie może nam objawiać tego, czego nie objawiała na początku. Próby nadania Pismu Świętemu nowego, głębszego lub pełniejszego
znaczenia, innego, niż było to intencją Boga, są niebezpieczne
i często
prowadziły do herezji.
6 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a BIblia była adresowana głównie do ciebie i do mnie.
b Indukcyjne studiowanie Biblii to odkrywanie pierwotnego przesłania Pisma
Świętego i stosowanie go w odpowiedni sposób do naszego zycia.
c

Kiedy rozumiemy czasy i warunki, w jakich zyli ludzie, do których pierwotnie
była adresowana studiowana część Słowa Bożego, jesteśmy lepiej przygotowani do zrozumienia przesłania, które otrzymali.

d BIblijnemu przesłaniu nie powinno się dzi.sia] nadawać znaczeń, które nie
były intencją Boga.
e Indukcyjne studiowanie Biblii to badanie oryginalnego tekstu, jego interpretacja i zastosowanie w zyciu.

Kroki przy indukcyjnym studiowaniu
Cel 5. Zapoznać
Biblii.

się z trzema krokami

indukcyjnej

metody studiowania

Indukcyjna metoda studiowarua Biblii to wgłębianie się w jakiś fragment
Pisma Świętego, aby odkryć jego znaczenie i przesłanie. Oto trzy podstawowe
kroki przy tej metodzie: 1) badanie, 2) interpretacja i 3) zastosowanie.
Badanie polega na kilkakrotnym czytaniu tekstu Wymaga skupienia się
na słowach, ich logicznych powiązaniach i gramatycznej formie W odkryciu
prawdy zawartej w danym fragmencie mogą pomóc ci następujące pytania:
Kto Jest autorem? Do kogo adresowane Jest przesłanie? Co wiemy o tych
ludziach? Kiedy został napisany ten tekst? Jakie warunki czy okoltczności były
okazją do jego napisania? jakie jest główne przesłanie fragmentu lub księgi?
O co ogólnie chodzi autorowi? O co chodzi w szczególności? Fragment należy
przeczytać i wnikliwie zastanowić się, o czym on mówi
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Interpretacja to proces określania, co autor miał na myśli pisząc tekst.
Autor miał jakąś myśl, ideę lub koncepcję. PiSZąC,próbował przekazać ją tym,
którzy mieli go czytać. Słowa to pojazdy przewożące jakąś ideę umysłu autora do umysłów czytelników. To właśnie tę ideę, to przesłanie powinien starać
się zrozumieć czytający. Każde pisemne przesianie musi być właściwie
zinterpretowane, aby zostało zrozumiane Interpretacja to proces odkrywania,
co autor miał na myśli, kiedy pisał tekst.
Te dwa kroki, badanie I Interpretacja, składają się na pielwsze zadam e:
odkrycie przesłania przeznaczonego
dla pierwszych czytelników. Ale proces
na tym się nie kończy Bóg przemawia w Piśmie Świętym nie tylko do
czytelników, do których pierwotnie skierowane było przesłanie, ale również
do nas. 2Tm 3,16-17 mówi nam, że wszystkie Pisma mają szerokie zastosowanie,
są po to, aby człowiek Boży (wszystkich czasów) mógł rozwijać się i dojrzewać
duchowo, Zatem celem studiów nad Biblią jest poznarue ogólnych zasad, które
Bóg nam objawił I zastosowarue ICh w naszym zycru
To, co Bóg mówi nam w swoim SłOWIe,odkrywamy poprzez zastosowarue
prawd w naszym życiu i do naszych potrzeb Stosując je, powinniśmy szukać
bezpośrednich
nakazów, podających ogólne duchowe zasady, którym mają
być posłuszni wszyscy chrześcljarue'
Powinruśmy również szukać Bozych obietruc I warunków, które należy
spełniać, aby te obietnice urzeczywistniły się Powinniśmy szukać przykładów,
pozytywnych lub negatywnych, które mogą stanowić dla nas wskazówki
Czasami Boże wymaganIa są jasne, podczas gdy w innych przypadkach
przyjmują formę zasad, które należy odnieść do naszej rzeczywistości. NIektóre fragmenty Biblii określają grzeszne postawy i zachowania, Dają nam one
możliwość przeanalizowania swojego zycia i stwierdzenia, czy nie występują
one w naszym postępowaniu
Jeśli tak, to powmmśrny starać SIę Je wyeliminować. Możemy także zastanowić SIę, co zaruedbujerny. Stosowarue biblijnych prawd w swoim źyciu wyrnaga odniesrema ich do swojej obecnej sytuacji

7-11 Zakreśl literę przed prawidłową odpowiedzią m każde z ponizszych pytań.
7 Ile kroków zawiera indukcyjne studiowarne
a) Dwa
b) Trzy
c) Cztery
d) Pięć

Bibln?
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8 Która z następujących

czynności Ole ma związku z badaniem

11ina

tekstu?

a) Czytanie
b) Patrzenie
c) Dyskutowanie
d) Zwracanie uwagi
9 Celem badania biblijnego tekstu jest
a) odkrywanie, co mówi autor.
b) określenie, czy zawarte Jest w nim jakieś przesianie
c) znalezienie sposobów zastosowania
d) wyszukiwanie błędów autora.
10 Celem interpretowania
a)
b)
c)
d)

prawd do naszego zycia

jest

określenie, w jaki sposób można zastosować przesłanie
odkrycie, jakich słów użył autor.
postanowierue, co zrobić z przesłaniem.
określenie, co autor miał na myśli.

11 Celem zastosowania jest
a) odkrycie, co Bóg mówi nam w Prsmach
b) określenie, co znaczy biblijny tekst.
c) odkrycie, co mówi biblijny tekst
d) stwierdzenie, dlaczego autor napisał ten tekst.
12 ZADANIE NIEOBOWIĄZKOWE. Przeczytaj księgę Jonasza co najmniej trzy
razy Napisz odpowiedź na pytania podane we fragmencie lekcji doryczącym
badania tekstu Następnie odszukaj w księdze dwa lub trzy stwierdzenia
opisujące jakiś aspekt natury lub charakteru Boga i WpiSZ je do notesu. Co
mówią ci te prawdy? Jak odnoszą Się do twoje) szczególnej sytuacji zyciowej'
Odpowiedzi rówruez wpisz do notesu.

Indukcyjne studiowarne Biblii można prowadzić Indywidualnie lub grupowo. Jeśli przygotowujesz się do nauczania innych, będziesz przygotowywał
materiały do studiowania Biblii. A jeśli nauczasz, będziesz prowadzić uczniów
przez kolejne trzy etapy indukcyjnego studiowania Biblii.
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PIANOW ANIE ZAJĘĆ
Cel 6. Przeanalizouiać, jak nalezv planować zajęcia
Aby pomóc innym w odkrywaniu biblijnych prawd poprzez indukcyjne
studiowanie Biblii, musisz odpowiednio zaplanować zajęcia lekcyjne Planowanie
zajęć, umożliwiających uczniom zapoznanie SIę z materiałem I odkrywanie
Bożych prawd, nie jest trudne, jeśli się zrozumie, jak należy to robić. Poniższy
diagram pokazuje trzy etapy przy planowaniu zajęć.

OKREŚLENIE
CELÓW
NAUKI

ZAPLANOWANIE
ZADAŃ
DO WYKONANIA

OCENA
POSTĘPÓW
UCZNIA

Cele nauki wynikają z zainteresowań i potrzeb uczniów oraz ze studiowania
celów to kwestia określenia zmian, które pragniesz, aby
nastąpiły w zyciu uczniów Jakie zmiany chciałbyś zobaczyć, w zależności od
przerabianego materialu I potrzeb uczniów? Cele nauki powinny określać, co
po zakończeniu nauki będą potrafih uczmowie. Zmiany powinny nastąpić we
wszystkich dziedzinach,
które omówiliśrrry
w lekcji 4 - wiedzy, postaw
i postępowania
treści. Określenie

Na początku każdej lekcu określone są nasze cele. Mogą one stanowić
przykład, jak należy określać cele. Uwazrue je przestuchuj.
Jeśli już określiłeś, jakie zmiany powinny nastąpić w uczniach, Jesteś gotowy
do zaplanowania działari, które doprowadzą do tych zmian. Twoim zadaniem
jest przeprowadzenie
ucznia z etapu, na którym się teraz znajduje, na etap, na
którym, według ciebie, powinien się znaleźć. WybIeraj odpowiednie metody
nauczania, planuj zadania do wykonania, planuj taki sposób wykorzystania czasu, aby nastąpiły pożądane zmiany Wyznaczone zadania powinny pomóc
studentowi w zapoznaniu SIę z matenalem Powinny pomóc CI w dostrzezeniu
możliwych zastosowań odkrytych prawd do własnego życia.
Przy planowaniu zajęć powinno SIę kłaść nacisk na to, co będzie robił uczeń,
a nie na to, co będzie robił nauczyciel. Musimy stale pamiętać o tym, że uczeń
powinien osobiście zmagać SIę z materiałem. Dlatego tez nalezy tak planować
naukę, aby uczeń mógł samodzielnie przyswoić sobie matenał.
Ostatnim krokiem jest ocena postępów ucznia Dokonuje się jej porównując
rzeczywiste postępy ucznia z zamierzonymi postępami. Zamierzone postępy
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określa się poprze cele nauki. A zatem cele nauki stają się kryterium oceny
postępów ucznia. Czy nastąpiły w rum pożądane zmiany? Do jakiego stopnia
nastąpiły w nim te zmiany?
Istrueje kilka sposobów stwierdzerua, czy pożądane zmiany rzeczywiście
nastąpiły. Jednym z nich jest test. Pyrania testowe mogą mieć charakter obiektywny. to znaczy, ze podane są przykłady odpowiedzi prawidłowych lub
nieprawidłowych
lub tez mogą mieć charakter subiektywny, to znaczy, ze
uczeń odpowiada na nie własnymi słowami Pytarua typu prawda - fałsz, wybór
wielu moźliwości, dopasowanie
- to pytania o charakterze obiektywnym.
Natomiast pytania wymagające dłuzszej odpowiedzi lub poprawki mają charakter subiektywny.
Innym sposobem oceniania postępów ucznia Jest obserwacja Jego zachowania. Wymaga to od ciebie stwierdzenia, czy uczeń rzeczywiście stosuje
w zyciu zdobytą wiedzę.
Mozesz również ocenić postępy ucznia, przeprowadzając rozmowy podczas
zajęć. Rozmawiając z uczniem będziesz mógł dostrzec w nim oznaki zmian
rozwoju. Choć moze to być sprawa subiektywna, to jednak stanowi często
stosowany środek oceny postępów ucznia

13 Zakreśl literę przed kazdyrn PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a

Najważniejsze

w zajęciach

b

Aby zajęcia były efektywne, należy brać pod uwagę zarówno
ucznia, jak i zmiany, jakie pragniemy Widzieć w jego ZyCIU.

c

Cele nauki pomagają nam zaplanować działarua,
się w uczniach poządanych zmian.

d

Cele nauki dają nam możliwość stwierdzenia, czy nastąpiły pożądane zmiany.

e

Z samej swej natury zajęcia lekcyjne nie wymagają od uczrun Innego
zaangazowarua poza stuchanrem I rozumieniem studiowanych treści.

14 przy planowaniu

lekcyjnych

Jest to, co Interesuje uczącego się.

które urnoźliwrą

potrzeby
dokonanie

zajęć nalezy kłaść nacisk na

a) to, co zrobi nauczyciel, na Jego sposób postępowania
b) czas trwania zajęć i na to, czy przekroczą
nie.

one wyznaczony

czas lekcji czy

c) to, co będą robili uczniowie, w jaki sposób będą zmagali się z materiałem
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15 Postępy UCZnIamozemy ocenić
a) sprawdzając, czy znają dosłownie dany matenał.
b) sprawdzając
mierzonymi

ich rzeczywiste

postępy

w porównaniu

z postępami

za-

c) porównując ich obecne postępy ze stanem ich wiedzy na początku naukt
d) porównując ICh wiedzę z idealnym chrześcijańskim wzorcem określonym
w pismach apostoła Pawła

Pytania kontrolne
PRAWDA - FAŁSZ Przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
a przed stwrerdzeruem FAŁSZYWYM F.
· ...

wpisz P,

1 Zgodnie z tą lekcją, cztery rodzaje działań, które składają się na nauczanie, to. opowiadanie historii, podawanie faktów, opisywarne wydarzeń
iwyjaśnianie .

· ...

2 Badacze nie zajmują się juz nauczaniem, ponlewaz odkrywcze studiowanie oznacza, ze studenci uczą się sami

· ...

3 Nauczanie to srwarzarue warunków do nauki, rnotywowarue studentów
do nauki, kierowanie studentami podczas zdobywania wiedzy i odkrywarna

· ...

4 Stwarzanie możhwości do nauki, planowanie Zajęć wymagających od
studenta zmagania Się z materiałem oraz wyznaczanie zadań prowadzących do zmiany to funkcje nauczarun.

·

5 Zmiany zachowań wskazują,

·

6 Odkrywcze studiowarue Biblu oznacza, ze uczeń odkrywa prawdę, która
przedtem nie Istniała.

· ...

7 Przy odkrywczym studiowaniu Bibln uczeń bada Pismo ŚWIęte, aby
dowiedzieć Się, co Bóg w nim objawia i okazać Mu posłuszeństwo.

· ...

8 Duch ŚWIęty pomaga uczruowi zrozumieć Boskie prawdy przy stosowaniu metody odkrywczego studiowania.

· ...

9 Przy odkrywczej metodzie studiowania uczenie SIę jest skuteczne tylko
wtedy, [eśh we właściwej kolejności pokonuje się cztery etapy nauki.

ze nauka była skuteczna.
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· ... 1 O Systematyczne podejście do studiowania Biblii wymaga odkrycia prawdy objawionej w danym fragmencie Pisma Świętego, określenie
sposobu zastosowania jej w zyciu i wcielenie jej w zycie.
· ... 11

Podejscie zvcioue to określenie potrzeb i zainteresowań odkrywania
prawd biblijnych mogących mieć zastosowanie w rozwiązywaniu
problemów oraz stosowaniu tych prawd.

· ... 12 Indukcyjne studiowanie Biblii obejmuje dwa podstawowe zadania:
1) odkrywanie, co Bóg zamierzał wobec nas w biblijnym objawieniu,
2) stwierdzenie, czy stosuje się to konkretnie do nas.

· ... 13 Istnieją trzy podstawowe
1) badanie,

kroki przy indukcyjnym studiowaniu
2) interpretacja, 3) zastosowanie

Biblii'

· ... 14 Po określeniu potrzeb i zainteresowań uczniów możesz odpowiednio
zaplanować zajęcia, określające cele nauki, wyznaczać zadarun i oceniać
postępy uczniów.

· ... 15 Na zajęciach powinno Się kłaść nacisk na to, co Zrobi nauczyciel, na
jego sposób postępowania
Jest to ostatnia lekcja w CZęŚCI2. Po wykonaniu testu, powtórz
lekcje 4 - 7 i odpowiedz na pytania ze sprawdzianu do części 2.

Odpowiedzi

na pytania nauczające

8 c) Dyskutowanie.
1 b) Kierowanie.
c) Stwarzanie okazji,
e) Motywowanie.

f) Planowanie.
g) Tworzenie.
I) Ułatwiarue.

9 a) odkrywarue, co mówi autor.
2 a kierować.
b odkrywaniu, stosowaniu.
10 d) określenie, co autor miał na myśli.
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3 Twoja odpowiedź moze się rueco róznić od mojej, ale powinna zawierać
podobne rnyśh. Zarruany wskazują, że uczeń usłyszał i zrozumiał przesłarue
i że stosuje to, czego się nauczył. Zrruany wskazują, że nauka była skuteczna.
11 a) odkrycie, co Bóg mówi nam w Prsmach

4 a Fałsz.
b Prawda.
c Prawda.
d Fałsz.

e Fałsz
f Prawda
g Prawda

12 Twoja odpowiedź.
5 a Odkrywarue bibltjnych prawd.
Określerue ludzkich potrzeb i problemów.
Określerue sposobu zastosowarua prawd w życiu
Zastosowanie w życiu Bozych prawd.
b Określenie ludzkich potrzeb i problemów
Odkrywanie biblijnych prawd.
Określenie sposobu zastosowarua prawd w zyciu
Zastosowanie w zyciu Bożych prawd
13 a
b
c
d
e

Fałsz
Prawda.
Prawda
Prawda.
Fałsz.

6 a
b
c
d
e

Fałsz
Prawda
Prawda.
Prawda.
Fałsz.

14 c) to, co będą robili uczruowie, w jaki sposób będą zmagali się z materiałem
7 b) Trzy.

15 b) sprawdzając ich rzeczywiste postępy w porównaniu
mierzonymi
c) porównując
nauki

ich obecne

z postępami

za-

postępy ze stanem ich wiedzy na początku

.-

WPŁYW SRODOWISKA
RODZINNEGO
.NA ROZWOJ DZIECKA

Roz~ój dziecka

~ rodzinie

Pewnego gorącego popołudnia jan reperował samochód. Obok stał jego
syn Manuel, przyglądając się tej pracy Narzędzie, które trzymał jan, wyśliznęło się, raniąc go w rękę. Wyrwał Się z niego okrzyk bólu. Bawiąc się następnego dnia, Manuel udawał, że reperuje rower tym samym narzędziem,
którego używał ojciec. Maria przyglądała mu się, kiedy narzędzie również
wyśliznęło mu się z ręki Usłyszała, jak Manuel wykrzykuje te same słowa,
których jego ojciec użył poprzedniego dnia
Tego wieczoru Maria opowiedziała całą historię janowi, Dyskutowali
o znaczeniu ich osobistego wpływu na życie syna. Ponieważ oboje rodzice
chcieli, aby Manuel wyrósł na dobrego, odpowiedzialnego
człowieka, modlili
się wspólnie, zeby Bóg pomagał Im zawsze w dawaruu właściwego przykładu
ich synowi
Być moze miałeś podobne doświadczenia
we własnym domu. Czy
potrafisz sobie przypomnieć, jak naśladowałeś to, co robili rodzice? Czy tez
może zauważyłeś, jak któreś z twoich dzieci naśladuje twoje zachowanie?
Ta lekcja poświęcona jest wychowaniu w domu. Celem tego wychowania
jest pomaganie w osiągnięciu przez jednostki pełni, dojrzałości i podobreristwa do Chrystusa
Rodzina jest jednym z najważniejszych
miejsc,
w których przebiega proces wychowania. Słowo Boze wiele mówi na ten
ważny temat, może ono nadać kierunek twojemu życiu i działalności. Zrozumiesz jego ważność, kiedy będziesz starał się budować ciało Chrystusowe poprzez różne rodzaje działalności wychowawczej

Plan lekcji
Biblijny pogląd na małzeństwo
Funkcja rodziny

Cele lekcji
Po zakończeniu

tej lekcji powirueneś

umleć.

•

Przedstawić

bibluny pogląd na małzeństwo

•

Wyjaśnić, w jaki sposób mozna pomóc małżeństwom

•

Opisać dwa główne zadania chrześcijańskich

•

Opisać dwa rodzaje doświadczeń,
w rodzirue

W

rodziców.

przyczyniających

SIę do wychowania

Czynności lekcyjne
1. Przerób lekcję zgodnie z procedurą
2. Wykonaj test i sprawdź odpowiedzi

podaną

rozwoju.

w LekCJI 1
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Słowa kluczowe
monogamiczny
poligamiczny
poufałość
przymilny

tyran
uzupełnienie

Treść lekcji
BmUjNY

POGLĄD NA MAłŻEŃSTWO

Boży plan
Cel 1. Określić Boży plan
ny i ich cel.

li!

związku

ze stuorzeniem

człowieka

oraz rodzi-

Pierwsze dwa rozdziały 1 Mojżeszowej mówią o cudownych aktach
stworzenia
dokonanych
przez Boga. Z relacji tych dowiadujemy
się
o stworzeniu nieba i ziemi, księżyca, gwiazd i o Ich znaczeniu. Dowiadujemy się też, ze Bóg napełnił ziemię wieloma pięknymi gatunkami roślin,
z których każda ma zdolność rozmnażania się. Poza tym Bóg zapełnił lądy,
morza i niebo najrózniejszymi stworzeniami, dopełniając nimi swoje dzieło.
Następnie przyjrzał się wszystkiemu, czego dokonał I stwierdził, że Jest to
bardzo dobre
Ukoronowaniem
Bożego dzieła, Jego ostatnim aktem, było stworzenie
człowieka. Człowiek został stworzony na podobieństwo
Stwórcy Do tej
pory Bóg nie stworzył żadnej istoty ani rośliny takiej jak On. Na końcu
jednak z prochu ukształtował ciało i tchnął w nie zycie. Istotą tą, uformowaną
na obraz Stwórcy, był człowiek. Rózruł Się od wszystkich pozostałych
stworzeń, pomeważ
miał zdolność rozróżniania
i wyboru między dobrem
a złem. Pod tym względem był taki, jak jego Mistrz. Miał również zdolność
porozumiewania
się z Bogiem.
Człowiek różnił Się od innych stworzeń nie tylko dlatego, że miał
sumienie, ale równiez dlatego, że był samotny. Wszystkie inne stworzenia
połączyły się w pary, ale człowiek zył sam w Rajskim Ogrodzie. Bóg
powiedział więc: "Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam Uczynie mu pomoc
odpounedttiq dla l1iego"ClMoj 2,18). Później wyjął jedno z żeber i stworzył
kobietę. Miała ona być pomocą dla mężczyzny i dzielić z nim obowiązek
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rodzime

dbarua o Rajski Ogród.
zaludnić ziemię

Miała być dla męża

towarzyszką

i razem z nim

Bóg stworzył człowieka w bardzo szczególny sposób, dla bardzo ważnego
celu: miał on przynosić Bogu chwałę I wykonywać Jego wolę. Bóg stworzył
dwoje ludzi związanych w szczególny sposób. Związek męża i zony jest
podstawą rodziny. Bóg stworzył kobietę I mężczyznę dla siebie nawzajem,
a więc stworzył rodzinę.
W 1Mojżeszowej zostało podkreślone,
ze związek między mężczyzną
i kobietą to związek mający na celu wzajemne pomaganie sobie. Bóg chciał,
by żona i mąż zyh razem, tak aby potrzeby każdego z nich były zaspokojone.
MIeli dzielić ze sobą emocjonalne, Intelektualne i duchowe doświadczenia.
Małżeństwo
słuzy równiez najbardziej zażyłemu
fizycznemu
związkowi
między dwojgiem ludzi Bóg pobłogosławił ten ZWIązek I dał mu zdolność
rozmnażania się i zaludnianta
ziemi.
Widzimy WIęC, ze w Bozym zamierzeniu Adam i Ewa nie tylko mieli
dbać o stworzenia i o siebie nawzajem, ale również mieć dzieci Zdolność
do rodzenia i wychowywania
dzieci jest naturalną ludzką funkcją. Adam
i Ewa mieli utrzymywać ze sobą najbardziej zażyłe stosunki, a także stworzyć
pełne miłości stosunki ze swymi dziećmi. Jako rodzice mieli stworzyć dom,
w którym mogliby wychowywać swoje dzieci w bojaźni Bozej. Ich życie
i ich nauki miały być wyrazem miłości do Boga i wiary w Niego. W ten
sposób ich dzieci zyskiwały odpowiedni wzorzec postępowania. Dzieci mogły
dziękr temu dorosnąć I w końcu załozyć własne rodziny, kierując się tymi
samymi zasadami, co rodzice.
Biblia jasno pokazuje, ze od samego początku wychowanie jest ważną
częścią relacji między męzem i zoną oraz rodzicami I dziećmi Objawia nam
to równiez, ze wychowanie w rodżmie jest częścią Bozego planu. Z przykładów i nauk zawartych w PIśmie Świętym zostaje ukształtowany wzorzec
dla rodziny Sformułowany jest on dobrze w Prz 22,6: "WychOWUJ chłopca
odpouneduio do drogi, którq ma IŚĆ, a me zejdzie Z niej nawet UJ starości. "
Bóg wyznaczył zatem rodzicom zadanie wychowywarna dzieci, tak aby mogły
rozwinąć się i osiągnąć pełnię.
1-5 Zakreśl literę przed prawidłową
pytań.

odpowiedzią

1Bóg stworzył człowieka w tym celu, aby
a) człowiek był opiekunem dla stworzonego

na każde z poniższych

porządku
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b) powołać do istnienia kogoś, kto będzie realizował Jego plan i przynosił
Mu chwałę.
c) zaludniać Ziemię.
2 W jaki sposób człowiek rózru się od innych stworzeń?
a) Człowiek jako jedyny ze wszystkich stworzeń ma zdolność
b) Człowiek został stworzony na obraz Boga.

myślenia

c) Człowiek różni się tylko tym od innych stworzeń, ze jest bardziej złozony.

3 Bóg stworzył

kobietę z wszystkich podanych ruze] powodów, oprócz
Jednego. Zakreśl literę przed stwierdzeniem, które NIE jest tym powodem.
a) Kobieta miała być pomocą dla mężczyzny
b) Kobieta miała uzupełniać
planu

męzczyznę i pomóc mu w wypełnianiu

Bożego

c) Kobieta została stworzona, aby spełniać podrzędną rolę w porządku
stworzenia.
d) Poprzez pielęgnowanie I przykład kobieta miała pomagać w wychowaniu
bogobojnych dzieci i w zapewnieniu istnienia rasy ludzkiej.

4 Koncepcja rnałzerisrwa jest taka, ze
a) kobieta spełnia Się w związku, gdzie jest podporządkowana

męzczyźnie.

b) kiedy rnąz i żona zaspokajają nawzajem swoje potrzeby, spełnia Się Bozy
cel.
c) Jeden członek moze domagać się pomocy od drugiego członka.
5 Bóg przeznaczył rodzinę do tego, by
a) stwarzała możliwość wychowania rodzących
o Ziemię.
b) zaludniła

ZIemię, cieszyła Się jej owocami

c) tworzyła społeczny

porządek

się dzieci oraz zeby dbała

i dbała o nią

i rządy clla ludzi, których stworzył Bóg.

Charakter małżeństwa
Cel 2. Zdefiniować słowa: urvchouianie, dbanie, miłość, zażyłość ijedność.
Związek małżeński jest czymś bardzo szczególnym, a Jego zawarcie
uznawane jest w różny sposób w poszczególnych społeczeństwach.
Często
małżeństwo zawiera się poprzez świecką lub religijną ceremonię lub też
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zwyczajowy rytuał. Obrządek moze być prosty lub wyszukany, ale zwykle
przestrzega SIę pewnej procedury uznającej formalnie kobietę I mężczyznę
za podstawową komórkę rodzinną: za męza i żonę
Małzeństwo męzczyzny i kobiety opiera się na pewnych oczekiwaniach
i zobowiązaniach. Jeśli przeczytasz uwazrue 1Moj 1,26-28 i 2,20-25, znajdziesz
w niej kilka określeń, które cechują związek małżeński'
1. Małżeństwo zostało ustanowione
kobietą i mężczyzną. Bóg przeznaczył
zamierzony przez Boga.

przez Boga jako związek między
ICh dla siebie Jest to porządek

2 Małżeństwo to zazyły związek, który uważa się za "jedność" między
kobietą i mężczyzną.
Objawia nam to sposób, w jaki Bóg stworzył kobietę
z żebra mężczyzny
Jest to wspaniała ilustracja jedności, która powinna
istnieć w małzeństwie. Adam uważał Ewę za żywotną część swego ciała.
KIedy Bóg ukształtował ciało kobiety, zrobił to w sposób odmienny, niz
ciało Adama Sama róźmea w budowie ich ciał przygotowała ich do fizycznej
zazyłosci. Bóg przygotował
ich do wzajemnej zażyłości
pod każdym
względem.
3. Małżeństwo to związek monogamiczny
Choć wiele kultur
i pozwala na związki polrgarruczne, Bibha, na przykładzie Adama
mówi co innego Główny nacisk kładzie się w Biblii na to, że w
zamierzeniu rnałzeristwo Imało być ZWIązkiem jednego męzczyzny
kobietą.

uznaje
i Ewy,
Bożym
z jedną

4. Małżeństwo ma być związkiem trwałym Mąż i zona mają być ze sobą
złączeni, dopóki jedno z nich Ole umrze W przymierzu przed Bogiem są
oni ze sobą złączeni w jedno CIało i związek ma trwać tak długo, jak długo
oboie żyją.
5. Małzeństwo stanowi odrębną komórkę rodzinną. Kiedy kobieta I męzczyzna łączą się ze sobą jako mąz i zona, powstaje nowa rodzina mająca
tożsamość odrębną od rodzin, w których oboje urodzrli się i wychowali. Co
więcej, społeczeństwo
uznaje tę nową komórkę, do której stosują SIę
odpowiedrue przepisy prawa. W niektórych
kulturach mąż i zona przestają
mieszkać u swoich rodziców Zakładają swój dom I samodzielnie wychowują
dzieci.
6. Małżeństwo
powinni krępować

to związek opierający się na zaufaniu. Mąż i żona nie
się przed sobą. BIblia mówi o tym w 1Moj 2,25. Adam
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iEwa, nawet gdy byli nadzy, nie czuli wstydu. Byli świadomi różnic w swoIm wyglądzie, ale zadowoleni z niewinności I czystości ich wzajemnego
oddania.
Z 1 Księgi Mojżeszowej jasno wynika, ze Bóg zaplanował, iz związek
między rnęzem i żoną oparty będzie na miłości i zazyłości. Związek ten ma
cechować miłość i stwarzać podstawę do wychowania dzieci I wzajemnej
troski o siebie W takim środowisku można wychowywać dzieci, które potrafią
doceniać Boże błogosławieństwa
we wszystkich aspektach życia.
6 Dopasuj słowa (po prawej) do odpowiedmego
.... a

Ich określemu .

Odnosi się do sposobu, w jaki współmałżonek dba o potrzeby drugiego MÓWIo czyimś zainteresowaniu.

.... b Odnosi się do bliskości i zażyłości znajdujących wyraz w związku rnałzeriskrm
.... c

Odnosi się do wzajemnej dbałości o siebie
a także do kształcerua, dyscypliny i pomocy
dla dZIeCI.

.... d

Odnosi się do bliskości, poufałości,
dzo osobisty, prywatny charakter

.... e

Odnosi się do wyrazanta
wzajemnego oddania.

1) Wychowame

2)
3)
4)
5)

Troska
Miłość
Zazyłość
[edność

ma bar-

uczuć, cZUłOŚCI,

Pielęgnowanie małżeństwa
Cel 3. Oleresltćułascnie zacbouiania meża

1

zony

Bóg ustanowił związek małzeriski zanim Adam I Ewa popełnili grzech,
potem potwierdził dalszą jego aktualność. Apostoł Paweł naucza, że mąz
jest głową zony i domu (IKor 11,3). Twierdzi również, że mężowie I ojcowie
są odpowiedzialni
za zaspokojenie potrzeb swoich rodzm. Nie jest dobrze,
gdy mężczyzna nie może utrzymać swojej rodziny CI Trn 5,8) Nie powinniśmy zapominać, że Paweł mówi to do chrześcijańskich mężów i żon.
Historia Adama i Ewy, o której czytamy w Ilvlojźeszowe], rozdział 1 i 2,
toczy się dalej w rozdziale 3 i 4. Kiedy będziesz czytał te rozdziały, zobaczysz,
że Adam I Ewa popełnili powazny błąd, który wpłynął na każdy aspekt ich
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życia NIe mogli potem mieszkać w RaJU, gdzie była obfitość pożywienia
i pięknych kwiatów Porueważ zgrzeszyli, okazując Bogu nieposłuszeństwo,
zostali wypędzeni z Raju I zmuszeni do życia i pracy w miejscu pełnym
cierni Musieli ciężko pracować, aby zdobyć jedzenie i miejsce, gdzie mogliby żyć. Ich pozycja w Istniejącym porządku zrrueruła się. Zarruast być odpowiedzialnyrm
za środowisko, stali się jego niewolnikami.
Z powodu
grzechu, zmienił się ich wzajemny stosunek. Ewa została stworzona, by być
pomocnicą swojego męża, ale teraz Bóg ustanowił Adama głową domu.
Ewa musiała również znosić cierpienia, rodząc dzieci. Z powodu grzechu
Adama, ziemia została przeklęta Musiał od tej pory cięzko pracować, aby
utrzymać SWOją rodzinę Grzech stał SIę rówruez powodem problemów,
które pojawiły się w ICh ZWIązku małżeńskim.

Bóg uważa związek małżeński za uświęcony Jezus mówi o związku
męża i żony Jako o złączeniu przez Boga dwojga ludzi (Mk 10,9). Poniewaz
Bóg stworzył wszystko, aby było dobre, mozerny SądZIĆ, ze małżeństwo
miało być rówruez dobrym związkiem
Bóg nie tylko ustanowił małżeństwo,
ale w swym Slowie dał również mężom i zonom wskazówki, jak powinni
razem żyć i czynić swój dom szczęśliwym
Jest szczególnie ważne, aby ludzie nauczyli się podstawowych
zasad
Słowa Bożego dotyczących małżeństwa, jeśli Ich związki mają być pełne
miłości i troski. Męzowie l zony otrzymali szczegółowe wSkaZÓWkI, mówiące,
jak mają ze sobą zyć jako chrześcijanie. Rozważmy wskazówki, które otrzymali
mężowie.
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Wskazówki dla mężów
Mówiąc o relacjach w rodzinie, apostoł Paweł napominał każdego męża,
aby miłował swoją żonę w taki sposób, jak Chrystus miłuje Swój Kościół.
Kiedy szczerze kogoś miłujesz, szczerze tez dbasz o tę osobę i pragniesz dla
niej tego, co najlepsze. Twoja miłość sprawi, ze zrobisz wszystko, co w twojej mocy, by się nrą opiekować i myśleć przede wszystkim o tym, co dobre
dla niej, a nie dla ciebie. Chrystus okazał Swoją miłość do Kościoła, umierając,
aby odkupić tych, których kochał. Mężów powinna cechować rówrueż taka
postawa.
Mężczyzna,
który kocha swoją zonę i rodzinę, pracuje, aby ją utrzymać.
Wykorzystuje swoje umiejętności i zdolności, aby dać jej pozywienie, schronienie i ubranie. Kochający mąz nie zapomina o swoich obowiązkach wobec
rodziny ani nie zaniedbuje ich Troszczy się też o uczucia swojej żony. Mąż,
który kocha żonę, nie mówi ani nie myśli o niej źle. Mówi natomiast i robi
wszystko, co wyraża jego miłość dla niej. Nie karci jej za błędy i winy, lecz
cierpliwie i z miłością stara się jej pomóc w rozwiązywaniu problemów.
Jego zrozumienie i cierpliwość stwarzają jej odpowiednie warunki, w których
może nastąpić poprawa.
Mąż, który naprawdę kocha żonę, troszczy się o nią wystarczająco, aby
zrozumieć jej emocjonalne
potrzeby. Poświęca czas, aby porozmawiać
o problemach, które jej dotyczą. Wyraza swoją miłość do niej i robi wszystko,
co w jego mocy, by czuła się bezpiecznie w tym związku Daje jej emocjonalne
wsparcie potrzebne do tego, by mogła być lepszą żoną i matką.
Mężczyzna, który kocha swoją żonę i docenia jej rolę w rodzinie, stara
się pomóc jej w rozwoju duchowym. Żona powinna widzieć w swym mężu
człowieka, który kocha Boga l stanowi dla swoje] rodziny przykład do naśladowania. Prowadzi rodzinne modlitwy, pomaga sąsiadom, służy w kościele,
stosuje w życiu Słowo Boze. Ponadto, dziękuje Bogu za swoją rodzinę i za
przywilej bycia rządcą Bożych spraw Bóg jest zadowolony, kiedy mężczyzna
kieruje w ten sposób swoją rodziną.
Żona czuje się bezpiecznie w związku rnałźeriskim,
kiedy uświadamia
sobie, ze jest ważną częścią zycia mężczyzny i że on ją kocha. Ma jeszcze
większe poczucie bezpieczeństwa,
kiedy rnąz wyraża zaufanie do je) opinii,
jeśli chodzi o decyzje dotyczące jej i jego rodziny. Mąż powinien szanować
swoją zonę, najważniejszą osobę w swoim życiu. Świadomość, że jest chciana
i potrzebna, jest żywotną częścią stosunków małżeńskich i rodzinnych.
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Innym sposobem wspierarna zony, świadczącym o miłości do niej, jest
pomaganie jej w roli rodzrcielskie], Mąz i ojciec powinien uczyć dzieci, ze
mają kochać, szanować swoją matkę i słuchać jej. Kochający mąż nigdy nie
dopuszcza do tego, by jego zona spotkała się z lekceważeniem
lub naganą
ze strony dzieci. Zona musi wiedzieć, że ma w rodzinie poparcie swojego
męża, kiedy ustala w domu pewne zasady i utrzymuje w karności swoje
dzieci.
Paweł kładzie nacisk na obowiązek zaspokajania przez męża seksualnych
potrzeb żony. W 1 Kor 7, 3-5 poucza mężów, zeby nie stronili od swoich
żon, chyba że za wspólną zgodą na pewien czas. Pismo ŚWIęte naucza, że
seksualna zażyłość jest częścią małżeńskiej umowy między męzem a żoną
i nie powinno się Jej wykorzystywać w negatywny sposób przeciwko współmałżonkowi. Stronienie od żony stwarza dla szatana okazję do kuszenia zarówno zony jak l męża, do zgrzeszenia w tej dziedzinie życia.

WskazówkI dla zon
Zona również otrzymała wskazówki dotyczące relacji z męzem. Paweł
naucza, że żona powinna być uległa wobec swego męża CEf 5, 22). Wynika
z tego, ze mąz ma odgrywać w rodzinre kierowniczą rolę. Zona okazuje
uległość, uznając I akceptując kierowniczą rolę rnęza, a tym samym Boży
porządek odnośnie rodziny, władzę Boga nad swoim życiem. Uległość nie
oznacza, że żona jest istotą nizszą ani że mąż ma prawo zachowywać się
wobec niej jak tyran Uległość to akceptacja ról, jakie Bóg wyznaczył w rodzinie. Mąż ma dawać miłość swojej zonie, ale zona musi okazywać gotowość
do przyjęcia jej, Jeśli jego miłość ma odegrać jakąś rolę w jej życiu.
Ważny jest w małzeristwre sposób, w jaki żona odnosi się do swego
męza. Mąz powinien wiedzieć, że zona docenia jego wysiłki i starania dla
rodziny. Powinna wyrażać swoje uznanie dła jego starań w taki sposób, aby
WIedział, ze pamięta o jego przywódczej roli. Może również pomagać mu,
wykorzystując mądrze zasoby rodziny, którymi rozporządza. Co więcej, stojąc wierrue przy swoim mężu, kiedy ten boryka się z problemami i niepowodzeniami,
doda mu otuchy, tak potrzebne) w trudnych chwilach.
Kochająca zona stara się uczynić dom miłym, spokojnym miejscem dla
męża. Czysty dom, posiłki o czasie, miły stosunek do domowych obowiązków
udowadniają mężowi, że żona głęboko troszczy się o niego. Żona, która
w taki sposób podchodzi do swoich obowiązków, stwierdzi bez wątpienia,
że mąż będzie ją również traktował z miłością i troskliwością.
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Oddana chrześcijańska żona będzie wspomagała swego męża, który
kieruje domem, rodziną dla chwały Bożej. Okaże mu swoje wsparcie, uznając
dużą wartość spraw duchowych zarówno w domu, jak I kościele. Taka żona będzie pozostawała w dobrych stosunkach z Bogiem, a przez to jej
stosunki z mężem staną się lepsze. Harmonia w domu jest dla rodziny
najlepszym świadectwem
korzyści prawdziwie chrześcijańskiego
źycia.
Przemówi to również do sąsiadów. Służba dla Boga w miejscowym kościele
stanie się bardziej skuteczna, gdyż ich życie będzie odzwierciedleniem miłości,
spokoju i radości.
Mąż ma emocjonalne I fizyczne potrzeby, o które powinna się troszczyć
chrześcijańska żona. Będzie chciała robić wszystko, co w Jej mocy, aby być
pomocą dla swojego męża, aby mu okazać, że dba o jego potrzeby i że
może on na niej polegać. Będzie oddawała mu siebie, aby w ten sposób
wzbogacić ich wzajemne stosunki. Paweł mówi mężom, aby dbali o seksualne
potrzeby SWOich żon, a jednocześnie daje żonom takie same wskazówki
odnośnie seksualnych potrzeb mężów (l Kor 7, 3-5). Poprzez seksualną
zażyłość żona może wyrazić mężowi swoją akceptację i ofiarować mu swoje
najgłębsze uczucia. I prawdopodobrue
przekona się wtedy, że zaspokajając
potrzeby swego męża, on będzie Się starał zaspokoić jej potrzeby.
Czytając fragment Listli do Efezjan. widzimy, że Bóg chce, aby chrześcijańskie małżeństwo i życie rodzinne było szczęśliwe. Odpowiedzialność
za to
spoczywa na obojgu małżonkach. Każde z nich powinno troskliwie i chętnie
pielęgnować związek, tak aby ICh zycie było szczęśliwe.

7 Zakreśl literę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a

Mężowie powinni

opiekować się swoimi rodzmarru, w miarę możliwości
utrzymując je i zaspokajając ich życiowe potrzeby.

b

Kiedy mąż zaspokaja fizyczne potrzeby członków swojej rodziny,
wszystko, co potrzebne, aby osiągnęli pełnowartościowość.

robi

c

Opiekowanie się rodziną obejmuje zaspokajanie
chowych, Intelektualnych i socjalnych potrzeb.

du-

d

Mężowie I żony me muszą wyrażać swojego uznania dla współmałżonków,
wystarczy, że wykonują swoje obowiązki bez okazywania uczuć i wyrazarua miłości.

e

Mąż wykazuje
obowiązkach.

troskę o rodzinę,

kiedy pomaga

jej emocjonalnych,

zonie w rodzicielskich
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Związek małżeński
umacnia SIę, kiedy żona akceptuje
męża, wyrażając swoje uznanie dla jego wysiłków.

przywódczą

rolę

g To, czy zona pracuje dobrze, utrzymuje dom w porządku i czystości
i dobrze zarządza sprawami domowymi jest ruewaźne, dopóki akceptuje
przywódczą rolę swego męża.
h Partnerzy pielęgnują związek, kiedy nie stronią od siebie flzyczrue i w
ten sposób wzbogacają małżeńskie stosunki.

Funkcja rodziny
Cel 4 Zdefiniou.ać funkcje rodziny
Kiedy wymienia się słowo "rodzina", ludzie mogą pomyśleć o domu,
w którym się urodzili I wychowali. Jeśli jesteś dorosły i nie mieszkasz ze
swoimi rodzicami, być moze przypominasz sobie pewne szczególne wydarzenia lub zwyczaje przestrzegane przez twoich rodZICÓW, kiedy byłeś
dzieckiem. Jeśli tak, to prawdopodobnie
budzi to w tobie nadal miłe
wspomruenia.
Słowo "rodzina" ma szczególne, przyjemne znaczenie dla
wielu ludzi, nadal wywiera ono na nas ważny wpływ
Z 1 Mojżeszowej 1,28 wynika, że Bóg chciał, aby Adam i Ewa mieli
dzieci. Dzieci uważa SIę w Piśmie ŚWiętym za część Bożego dziedzictwa i za
błogosławieństwo
Są one nagrodą (Ps 127,3). W Przypowieściach
17,6
czytamy, że wnuki są błogosławieństwem,
a chwałą dzieci są ich ojcowie
(lub przodkowie). Oto Bazy plan wobec rodziny: mąż i żona mają stać się
ojcem i matką Tak Pan nakazał i jest to dobre i prawe.
Dzieci mieszkają ze swoimi rodzicami, siostrami i braćmi, dopóki nie
dorosną W twojej kulturze moze jest pewien wiek, w którym dzieci zaczynają
opuszczać dom swoich rodZICÓWI zakładać własne domy Jako od dorosłych,
oczekuje się od nich, że będą zarabiać na życie i zaspokajać swoje potrzeby.
Jest to naturalna kolej rzeczy
]ednakze, zanim dziect osiągną wiek, w którym opuszczą swoich rodZICÓW,zyją w rodzime Orgaruzacja rodziny moze być odmienna w róznych
kulturach. Dzieci mogą być wychowywane
przez inne osoby, niz przez
rodziców. Mogą to być wujkowie I ciotki lub dziadkowre. DZiecko szybko
uczy się, kto jest odpowiedzialny za Jego potrzeby, kto zapewnia mu jedzenie,
schronienie, opiekę i bezpieczeństwo.
Rodzice mają wobec dziecka pewne
obowiązki w latach, kiedy rośnie i rozwija się. Jednakże, kiedy dziecko
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dorasta, bierze te obowiązki na siebie. Rodzice uczą swoje dzieci, jak mają
troszczyć się o siebie, zachowywać się odpowiedzialnie.
Przygotowują je
do dorosłego zycia.
Poniewaz przez większość życia człowiek jest dorosły, musimy zwrócić
szczególną uwagę na lata dzieciństwa I dojrzewania. Podstawowych rzeczy
uczymy się zwykle w domu. Naszymi pierwszymi nauczycielami są zazwyczaj
rodzice. MIędzy rodzicami a dziećmi powinny istnieć głębokie więzy miłości
i zażyłości. Te więzy powinny przetrwać przez całe zycie. Relacje między
rodzicami a dziećmi są czymś szczególnym, zachowują znaczenie przez
wszystkie lata.
Spójrzmy na sytuację rodziny w każdej kulturze. Da się zauważyć pewien
cykl życia. Dzieci się rodzą jako kruche, bezradne istoty. Kiedy zaczynają
rosnąć i dojrzewać, uczą się rzeczy ważnych dla dorosłego człowieka. Istnieje
zwykle pewien WIek, kiedy dojrzewający syn lub córka zostają uznani za
dorosłe. Muszą się nauczyć zachowywać w sposób odpowiedzialny, jak
przystoi dorosłym członkom społeczeństwa
Dorośli zawierają małżeństwa,
w których rodzą się dzieci i cykl zaczyna się od nowa
8 Zakreśl literę przed najbardziej PRAWIDŁOWĄ definicją

rodziny.

a) Słowo rodzina odnosi SIę do grupy osób złączonych
resami, przeszłością, wychowaruern l językiem.

wspólnymi

b) Słowo rodzina odnosi
wspólnego dobra

się do klasy ludzi, którzy działają

c) Słowo rodzina odnosi się do najbardziej podstawowej
nej, w której powstaje nowe życie i która przygotowuje
do uzytecznego i wspólnego życia.

inte-

razem dla

komórki społeczSWOIchczłonków

Wychowanie rodzinne
Cel 5 Zapoznać się ze znaczetnem ułasciuego otoczenia, przykładu, nauki

oraz dvscvplinv
Zapewne przypominasz sobie to, co powiedzieliśmy na temat wpływu
grzechu na małżeństwo Grzech popełniony przez Adama I Ewę przyniósł
poważne kłopoty im pko rodzicom, a także ich dzieciom, Istnieje wiele
poglądów na to, jak rodzice powinni wychowywać swoje dzieci. Jednakże,
dla chrześcijańskich
rodziców najlepsze nauki zawarte są w Biblii Są to
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rodzinie

wskazówki dane przez Tego, który stworzył rodzinę.
w naturalny sposób stanowić najlepsze nauki

Powinny

więc one

W Efezjan 6, 4 mówi się ojcom, aby wychowywali swoje dzieci w karności
wobec Pana, Słowo tovchouiante ma kilka znaczeń. Oznacza ono - uczenie,
a także napominanie i poprawianie.

Rodzice powinni również napominać dzieci. Powinni ostrzegać i karcić,
aby je czegoś nauczyć. Dzieci uczą Się fizycznej dyscypliny, kiedy rozwijają
swoje zdolności motoryczne w zabawie i pracy. Rozwijają również swoje
zdolności intelektualne. Uczą się, jak wyrażać swoje uczucia. I oczywiście
dostają nauki, które pomagają im dojrzewać duchowo.
Rozwój az do osiągnięcia dojrzałości to proces uczenia się. Dzieci zdobywają wiedzę z kilku źródeł. W procesie uczenia ważną częścią jest przykład
rodziców I wyjaśnianie Inne aspekty nauki są także ważne i rodzice mogą
je wykorzystywać, aby właściwre wychować dzieci.
DZieCI uczą Się wielu rzeczy dzięki otoczeniu, w jakim żyją I rozwijają
się. Rodzice mogą zwiększyć skuteczność swojego wychowania, stwarzając
w domu warunki sprzyjające procesowi uczenia się. Chrześcijańscy rodzice
mogą zrobić wiele, aby stworzyć chrześcijańską atmosferę w domu. Muzyka,
książki, zabawki, gry, sztuka, rozrywki to niektóre zaledwie rzeczy mające
wpływ na naukę dzieci Czy zauwazyłeś,
ze dziecko zaczyna naśladować
dźwięki, które słyszy wokół siebie? Słyszy piosenkę w radiu lub telewizji,
a później rodzice słyszą, jak próbuje zaśpiewać tę samą piosenkę. Chrześcijański wpływ moze stać Się częścią źycia dziecka, jeśli rodzice zapełnią
otoczenie rzeczami związanynu
z chrześcijańskim przesłaniem. Rzeczy te
mają zwykle pozytywny wpływ na dziecko.
Rodzice mają dobrą okazję, aby wychować dzieci poprzez swój własny
przykład. Dzieci są bardzo wrazliwe i podatne na wpływy. To, co WIdzą
u rodziców, uważają za właściwe Bardzo szybko zaczynają naśladować
zachowania I działania rodziców Chrześcijańscy rodzice, którzy z miłością
wychowują swoje dzieci, będą starali się nauczyć je biblijnych prawd na
własnym przykładzie Przykład rodziców ma długotrwały wpływ na dzieci.
Często przykład rodziców działa nadal, kiedy dzieci są juz dorosłe.
Chrześcijańscy rodzice mają obowiązek i przywilej wychowywania dzieci poprzez wyjaśnianie im, czego powmny się nauczyć. Dzieci korzystają
wiele, przebywając z rodzicami i słuchając biblijnych historii, które rodzice
im czytają i jednocześnie
wyjaśniają Nauki Pisma Świętego są dla dZIeCI
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naukami zycia Na podstawie biblijnych przykładów szybko uczą się osądzać
własne postępowanie.
Zaczynają rozurrueć prawdy Słowa Bożego. Wiedza
ta staje się podstawą zrozumierua Bożych moralnych prawd. Znajomość
Słowa Bożego, zaczynająca się w dzieciństwie, może mieć i zwykle ma
wpływ, który sięga lat dojrzałych
Dla właściwego wychowania
dzieci rodzice powinni utrzymywać je
w karności, z miłością I troskliwością korygować ich zachowanie. Rodzice
przekonują się, ze dzieci z czasem próbują stawać się coraz bardziej samodzielne. Często postępują w mewłaseiwy sposób. Bóg nakazał, aby dzieci słuchały swoich rodziców i szanowały ich (Ef 6,1) Obowiązkiem rodziców jest nauczyć dzieci, co Jest dobre, a co złe, a następnie wymagać, aby
były posłuszne ICh naukom Nie Jest dobre dla dzieci, jeśh Ole słuchają
rodZICÓW i nie otrzymują za to żadnych napornrueń Rodzice mają przed
Bogiem obowiązek wychowania dzieci w taki sposób, aby je Jednocześnie
uczyć i korygować. Nalezy nauczyć je samodyscypliny potrzebnej w dorosłym życiu.
Celem wychowania w rodzinie Jest rozwinięcie w dzieciach tych cech,
które pomogą im w osiągruęciu dojrzałości. Najwazniejszy jest rozwój
dziecięcej wiedzy i zrozumienie
Boga i Jego Słowa. Stwarza to solidną
podstawę do właściwego rozumowa Ola i osądu. Dzieci muszą SIę również
nauczyć, jak być dobrymi, odpowiedzialnymi
członkami społeczeństwa
i wspólnoty. Powinny być wychowywane
w taki sposób, aby były przygotowane do nauczania i szkolenia w przyszłości własnych dzieci.
Chociaż podstawowe wychowanie powinno odbywać się w domu, ma
ono również mieć miejsce w kościele, gdzie rodzina wspólnie wielbi Boga
z innym: rodzinami. DZIeCI powinny w kościele być uczone, brać udział we
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wspólnych modlitwach. wspólnocie I służbie. Przykład rodziców w kwestii
uczęszczania do kościola i wspierania jego działalności, bez wątplenia wywrze
długotrwały wpływ na dzieci.
9 Wpisz cyfrę 1) przed kazdym stwierdzeruem
dotyczącym właściwego
wychowania
Wf rodzinie
i cyfrę 2) przed stwierdzenie m, które obrazuje
niewłaściwe wychowanie .
.... a

.... b
.... c
.... d
.... e

....f

.... g

....h

W chrześcijańskich domach właściwe wychowarue obejmuje miłość,
przykład, wskazówki I ostrzeżenia, ale dyscyplina nie jest rzeczą
konieczną.
Jeśli ma miejsce odpowredrue nauczanie, regularne uczęszczanie
do kościoła, to środowisko domowe nie Jest tak wazne
Wychowanie to, w ostatecznym rozrachunku,
przygotowanie
do
życia .
Wychow:lnie
w rodzinie dotyczy Intelektualnego.
fizycznego,
emocjomlnego
I duchowego rozwoju .
Chrześcijańscy rodzice uczą poprzez przykład oraz wskazówki. Dlatego też przez cały czas muszą zwracać uwagę na swoje postępowanie .
Nauki I wyjaśnienia, które rodzice dają sWOIm dzieciom odnośnie
Pisma Świętego, pomagają dzieciom w stosowaniu Słowa Bozego
w postępowaniu
i sprawach zyciowych .
Jedną z głównych cech charakterystycznych
miłości chrześcijańskre]
rodziców jest zdolność do ignorowania nieposłuszeństwa
dzieci, do
zachowywania się tak, jakby się nie widziało I nie słyszało tego nieposłuszeństwa .
Jeśli dom rodzinny Jest naprawdę skuteczny w działaniach wychowawczych, uczęszczanie do kościola nie Jest konieczne.

Wniosek
Słowo Boże kładzie duzy nacisk na wychowanie w rodzinie. Bóg zaplanował ZWIązek rnałzeriski oraz ZWIązek rodziców z dziećnu. Jego Słowo
daje nam odpowiednie
i ważne nauki co do sposobu tworzenia szczęśliwego i radosnego domu Mężowie i zony przekonują się, ze ich małzeństwa
stają się lepsze l wartościowsze jeśli najpierw starają się zadowolić Boga,
a potem swojego współmałżonka.
Rodzice, którzy ceruą chrześcijańskie nauki i którzy od początku wpajają prawdy Boze swoim dzieciom przekonują
się, że ich dzieci są bardzie] odpowiedzialne
i lepiej przystosowane
do
życia.
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Pytania kontrolne
PRAWDA - FAŁSZ. Wpisać P przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
i F przed każdym FAŁSZYWYM stwierdzeniem.
· ...

1 Człowiek rózni się od innych stworzeń tym, ze Bóg stworzył go samotnym, bez towarzysza

· ...

2 Adam zaplanował

· ...

3 Celem rodziny jest zapewnienie wychowania
mogła SIę rozwijać i dbać o ziernię.

· ...

4 W Biblii kładzie się duży nacisk na małżeństwo, jako na związek
jednego mężczyzny z jedną kobietą, który ma trwać, dopóki jedno
z nich nie umrze.

· ...

5 Chrześcijański mąż powiruen kochać sWOJążonę taką samą nieegoistyczną miłością, jaką Chrystus okazuje wobec Kościoła.

· ...

6 Żona dba o swojego męża, stojąc przy nim w chwilach zniechęcenia
i niepowodzeń i dodając mu otuchy swoimi przymiotami duchowymi.

· ...

7 Napominać

· ...

8 Rodzice mogą wychowywać lepiej dzieci, stwarzając chrześcijańską
atmosferę przy pomocy muzyki, książek, zabawek, gier, sztuki
i rozrywek.

· ...

9 Chrześcijanie, którzy mają największy wpływ na dzieci, powinni dązyć do tego, by zostać starszymi kościoła

życie rodzinne

po tym, jak Bóg stworzył Ewę
dzieciom, aby ludzkość

oznacza krzyczeć na dziecko, kiedy popełni

· ... 10 Podstawowym
w domu.

celem

utrzymania

dzieci w karności

błąd.

jest spokój

203

Rozwój dziecka

li'

rodzinie

Odpowiedzi

na pytania nauczające

5 a) stwarzała możliwość wychowania

rodzących

się dzieci ..

1 b) powołać do istnienia kogoś, kto będzie realizował jego plan i przynosił
Mu chwałę
6 a
b
e
d
e

2) Troska.
5) Jedność
1) Wychowanie.
4) Zażyłość.
3) Miłość.

2 b) Człowiek został stworzony
7 a
b
e
d
e
f
g
h

na obraz Boga.

Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Fałsz
Prawda.

3 c) Kobieta została stworzona,
stworzenia.

aby spełruać podrzędną

rolę w porządku

8 c) Słowo rodzina odnosi się do najbardziej podstawowej
łecznej
4 b) Kiedy mąż
9 a
b
e
d
e
f

I

żona zaspokajają

2) Nieodpowiednie.
2) Nieodpowiednie.
1) Odpowiednie
1) Odpowiednie.
1) Odpowiedrue.
1) Odpowiednie

g 2) Nieodpowiednie.

h 2) Nieodpowiedrue.

nawzajem

swoje potrzeby

komórki spo-

Roz~ój
~grupach

Jan zawsze lubił rozmawiać o pogodzie i zbiorach z innymi rolnikami
w okolicy. Podobnie Mana znajdowała dużą przyjemność w spotkaniach
z grupą znajomych pań i dzieleniu się nowinami o wychowywaniu
dzieci,
gotowaniu itd. Nie była więc zdziwiona, kiedy Manuel, w odpowiedzi
na
pytanie dziadka, stwierdził, że najbardziej lubi chodzić do szkoły, dlatego
ze moze bawić SIę z Innymi dziećmi
Ludzie to istoty społeczne

i pomagamy

sobie

Rozwojowi

I potrzebują
siebie nawzajem. WspIeramy się
Uczymy się I rozwijamy w grupach

duchowemu

sprzyja

również związek z Innymi chrześpotrzebę społeczności poprzez uczestniczenie we wspólnych modlitwach, nauce i słuzbie jednakze mniejsze
grupy tworzą bardziej nieformalną podstawę do kontaktów i w bardziej
osobisty sposób angażują wierzących w proces duchowego rozwoju Dla
duchowego rozwoju potrzebne są różne rodzaje związków. Mniejsze grupy
powinny zawsze uzupełniać działalność lokalnego kościoła.
cijanami. Lokalny kościół zaspokaja

W tej
Poznasz,
że grupy
pomagają

lekcji omówimy znaczenie grup dla zaspokajania ludzkich potrzeb.
jak organizować i prowadzić spotkania grupowe. Przekonasz się,
dają okazję do nauczenia się czegoś od innych ludzi, a także
im w rozwoju duchowym.

Plan lekcji
Małe grupy
Skuteczność działalności
Prowadzenie grup

w grupie

Cele lekcji
Po skończeniu

tej lekcn powirueneś umleć:

•

Określić cel grup chrześcijańskich

•

Omówić potrzeby
w chrześcijańskich

•

Wyjaśnić zasady skutecznego

•

Określić praktvczne aspekty orgaruzowarua
grup.

ludzi, które mogą być zaspokajane
grupach.

poprzez

działania w grupie.
i prowadzenia

chrześcijańskich

Czynności lekcyjne
1. Przestudiuj

temat, zgodnie z procedurą

2. Odszukaj znaczenie

udział

słów kluczowych,

3. Wykonaj test i sprawdź odpowiedzi.

zalecaną w Lekcji 1.
których nie znasz.
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Słowa kluczowe
charyzmatyczny
dynamiczny
innowacja
izolacja
niewerbalny

optimum
potwierdzić
wizualny
zakazany

Treść lekcji
MAŁE GRUPY

Cel grup chrześcijańskich
Cel 1. Zapoznać się z celem działalnosci grup cbrzescijattskicb
Wszyscy chrześcijanie mają ze sobą coś wspólnego: otrzyma h nowe duchowe życie, życie jeżusa. Z poprzednich lekcji dowiedziałeś się o potrzebie
pielęgnowania zycia duchowego. Teraz poznasz inny element, który wpływa
na duchowy rozwój. Ponieważ my, chrześcijanie, naśladujemy życie jezusa,
jesteśmy ze sobą związani. Wszyscy, którzy mają nowe życie, są częścią
ciała Chrystusowego (l Kor 12,12.27) Oznacza to, że wszyscy chrześcijanie
są ze sobą złączeni I żyją życiem Chrystusa Ten związek może pozostać
martwy i nic nie znaczący, jeśli się go nie rozwija. Powinien on jednak
rozwijać się, gdyż taka jest natura ciała.
Jesteśmy odpowiedzialni
nie tylko za własny rozwój duchowy, ale
również za rozwój naszej wspólnoty. KOŚCIółstaje się silny I produktywny,
dzięki rozwojowi i żywotności jego poszczególnych
części Wszystkie te
części pracują razem dla wspólnego
celu, jakim jest całe ciało. Ciało
funkcjonuje prawidłowo, gdy każda część wykonuje swoje zadanie. W sensie
duchowym, ciało Chrystusa funkcjonuje dobrze, gdy każdy członek wnosi
weń swój wkład. jedną z najskuteczniejszych
dróg rozwoju jest rozwój
w grupach. Zobaczymy, co dzieje się, kiedy członkowie grupy ofiarowują
swoje poświęcenie, energię i pracę kościołowi. Grupy mogą wspomagać
funkcję lokalnego kościoła przez: przynoszerue chwały Bogu, poszerzanie
Jego Królestwa, doskonalenie członków jego ciała. Chrześcijame powinni
Się więc spotykać ze sobą, aby dzielić się życiem Chrystusa i wspólnotą
Jego ciała.

Rozuio;
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Duchowemu rozwojowi sprzyjają szczególnie małe grupy chrześcijańskie,
składające się z 10-12 osób, które modlą się za siebie nawzajem, głoszą
Słowo Boże i dzielą się duchowym bogactwem. Stwarzają też one warunki
sprzyjające duchowemu rozwojowi. Stosunki panujące w takich grupach są
cennymi sposobami pielęgnowania życia Chrystusa w każdej osobie, która
rozwija się, aż do osiągnięcia duchowej dojrzałości. Umożliwiają one każdemu człowiekowi czerpanie siły I pomocy od pozostałych
członków,
a także pozwalają na wnoszenie swojego wkładu w duchowy rozwój innych. Członkowie małych grup mogą wspierać siebie nawzajem, tak aby
wszyscy rozwijali się duchowo
Wzbogaca się przez to również wspólne
grupowe życie.
Wspólnota, relacje międzyludzkie, głębokie oddanie siebie nawzajem,
naśladowanie
życia Jezusa to cechy wyróżniające kościół chrześcijański.
Cechy te charakteryzują kościół na wzór Jezusa Chrystusa. Aby wspomagać
rozwój i dojrzewanie Swojego ciała, Pan kościoła dał mu za pośrednictwem
Ducha Świętego rózne dary

1 - 5 Zakreśl litery przed kazdym prawidłowyrn

stwierdzeniem:

1 Głównym celem chrześcijańskich grup jest
a) wymiana poglądów na temat nauk brblijnych
b) stanie SIę CZęŚCIąciała Chrystusowego
c) dzielenie się z mnynu przezyciarnl z Chrystusem
2 Chrześcijańskie

grupy cechuje

a) pragnienie posiadanie różnych bogactw materialnych.
b) poświęcenie
się każdego
członka dla duchowego
dobra innych
członków.
c) współczucie, jakie każdy człowiek ma dla problemów innych członków.
d) pOCZUCIe,ze stoi SIę wobec tych samych problemów.
3 Stosunki w chrześcijańskich grupach
a) pomagają członkom grupy we wspieraniu siebie nawzajem i ułatwiają
w ten sposób duchowy rozwój.
b) stwarzają podstawę do porównań, kto prowadzi pobożniejsze życie.
c) pomagają członkom grupy unikać "światowych" kontaktów.
d) stwarzają każclemu członkowi mozliwość dawania świadectwa.
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4 Cechy, które w zamierzeniu Chrystusa mają charakteryzować
kościół, to
a) zazyła wspólnota i bliskie relacje międzyludzkie.
b) oddawarne wszelkich dóbr materialnych i unikanie rzeczy duchowych.
c) zycie w izolacji od innych ludzi i dokonywanie wielu dobrych uczynków.
d) unikanie tych, którzy nie są chrześcijanami i krytykowanie słabych duchowo chrześcijan.
5 Jezus dał kościołowi duchowe dary, tak aby
a) każdy członek kościoła mógł wypełniać jakieś wazne zadanie.
b) ludzie moglt przeżyć na tym złym świecie.
c) chrześcijanie byli zbyt zajęci i nie mogli zabiegać o światowe rzeczy
d) ułatwić wychowanie chrześcijańskie i stworzenie wspólnoty

Chrześcijańskie grupy w historycznej perspektywie
Cel 2 Wyjaśnić rolę małych grup w historii chrzescijatistuia.
Idea spotykam a Się chrześcijan w małych grupach, w celu dzielenia się
źyciem Jezusa, nie jest nowa. Jezus rozumiał znaczenie zażyłości i jedności,
które istnieje w małych grupach. Spośród Swoich wyznawców
wybrał
dwunastu towarzyszy i stworzył z nich małą grupę Relacje Jezusa z dwunastoma uczniami zawierały w sobie wiele elementów dynamiki grupowej,
którą współcześni socjologowie uważają za konieczną dla rozwoju grupy.
We wspomnianej grupie wszyscy członkowie rozwijali Się duchowo Ponadto
grupa sama rozwijała się i umacniała, zgodnie z wolą Pana Dlatego tez
Jezus wyznaczył zadanie głoszenia Ewangelii dwunastu uczniom.
Pierwsi przywódcy chrześcijańscy nadal wykorzystywali w swej działalności strategie małej grupy Dzieje Apostolskie mówią o istnieniu w początkowym okresie chrześcijaństwa różnych małych grup. W Dziejach 2,
41-42 czytamy, że pierwsi chrześcijanie spotykali się, aby uczestniczyć we
wspólnocie, nauce apostolskiej, modlitwach i obrzędach. Inny fragment Dziejów mÓWI, że pIerwsI chrześcijanie spotykali się regularnie w domach
pewnych
chrześcijan.
Spotkania te dawały im okazję do wspólnego
studiowania Biblii i wspólnych modlitw dotyczących ich potrzeb oraz potrzeb
innych chrześcijan
Musimy podkreślić, ze z wyjątkiem czasów, kiedy
chrześcijanie z Jerozolimy modlili Się w świątyni, ogół chrześciian przez
kilka wieków nie miał własnych publicznych miejsc do modlitwy, w ki órych
można by się spotykać. Pomimo tych trudności, rózne głUpy zbierały Się
w domach (D.~ 12,12; Rz 16,5.23; Kol 4,1";; Firn 1-4), w szkołach (Dz 19,9)

Roztoo}
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I synagogach

(Dz 14,1 3; 17,1, 18, 4), tak długo, jak im pozwolono.
jednak, dzieło głoszenia Ewangelii rozwijało się i przezwycięzało
przeszkody.
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Wzorce spotkań małych grup, powstały w okresie apostolskim I przetrwały przez jakiś czas. W czasach oficjalnych prześladowań
małe grupy
miały przewagę, były bezpieczruejsze.
Nowo nawróceni uczyli się podstawowych prawd chrześcijańskiej wiary. Wielu nowych chrześcijan nawróciło
się z religii pogańskich
Jeśli mieli prowadzić chrześcijańskie życie, potrzebowali nowego spojrzenia na rzeczywistość. Dzięki tym grupom, tysiące ludzi otrzymywało nauki potrzebne do zrozumienia chrześcijańskich
obowiązków i przywilejów oraz duchowego rozwoju.
Przez całe wieki chrześcijańskiej historii spotkania małych grup dawały
chrześcijanom okazję do wychowywania siebie nawzajem, dzielenia wspólnego zycia i doświadczeń. Czasami chrześcijańska działalność była możliwa
tylko dla tych, którzy spotykali się w małych grupach. Innym razem małe
grupy odgrywały ważną rolę, przynosząc chrześcijańskiemu
kościołowi duchową odnowę. John Wesley organizował
spotkania
mające na celu
nauczanie i podkreślanie owoców duchowego odrodzenia, które nastąpiło
w osiemnastym Wieku w WIelkiej Brytanii. Na początku dwudziestego wieku
w chrześcijańskich
domach na całym świecie odbywały się spotkania małych
grup. W Stanach Zjednoczonych
spotkania małych grup znane były jako
"modlitwy domowe", gdzie indzie) małe grupy sporykał y się na terenach
szkół biblijnych, w ośrodkach wypoczynkowych
lub tam, gdzie to było
możliwe. Zaspokajano w ten sposób swoje duchowe potrzeby I poddawano panowaniu Ducha ŚWIętego Spotkania te sprzyjały rozwojowi różnych
ruchów religij 'łych, kładących nacisk na święte życie oraz na dzieło Ducha
Świętego w życiu chrześcijan.
Obecnie w wielu częściach świata działają małe chrześcijańskie grupy.
Czasami grupy te spotykają SIę meformalrue Inne grupy mają bardziej formalną strukturę. Chrześcijanie różnych grup społecznych, różnych organizacji religijnych, o róznych poglądach doktrynalnych spotykają się, aby wspólnie modlić się, wielbić Boga, studiować Biblię Niektóre małe grupy spotykają Się W porrueszczeniach urzędów lub fabryk w przerwie obiadowej lub po
pracy. Czasami spotykają się w pokojach konferencyjnych,
w restauracjach
lub hotelach. Często zaś spotykają się w klasach szkolnych i w domach. Czy
ich struktura jest formalna lub nieformalna, czy miejscem spotkań jest sala
szkolna, biuro, magazyn czy jadalnia, ważne jest, że grupy spotykają się,
dzieląc się życiem Chrystusa.
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Niektóre duze kongregacje
chrześcijan na świecie organizują ludzi
w małe grupy, zwykle zwane grupami domowymi Przywódcy tych duzych
kościołów wykorzystują spotkania małych grup, aby stworzyć zażyłość
i wspólnotę oraz okazję do osobistej działalności i słuzby, która potrzebna
jest każdemu chrześcijaninowi do duchowego rozwoju.
W każdym okresie chrześcijańskiej historii cel spotkań małych grup był
taki sam· dzielenie Się życiem Chrystusa Wynikiem ich działalności jest budowanie wspólnoty duchowej oraz zaspokajanie potrzeb. W małej grupie
każdy wierząc y ma okazję do wykorzystania swoich darów w służbie dla
ciała Chrystusowego, a także dla tych, którzy jeszcze nie są wierzącymi.
Podobnie jak inni chrześcijanie, począwszy od czasów Jezusa, przekonasz
się, że udział w spotkaniach małych grup pomoze ci w duchowym rozwoju.
Stwierdzisz, ze dzięki bliskim związkom twoje potrzeby zostaną zaspokojone,
a także przekonasz
się, że dają ci one okazję do pomagania
innym
chrześcijanom w rozwoju duchowym.

6 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Spotkania

małych chrześcijańskich

b Jezus utworzył z Dwunastu
c

Małe grupy były nieznane

grup to innowacja

ostatnich

czasów.

grupę chrześcijańską.
pierwszym

chrześcijanom.

d Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że pierwsi chrześcijanie
gularnie spotykali się w róznych domach.

re-

e We wczesnych wiekach chrześcijańskiej his!arii tysiące nowych chrześcijan
uczyło się nowego Życia w czasie spotkań małych grup
f

W chrześcrjaris.kiej historii małe grupy miały niewiele wspólnego
przestrzenianiem
się duchowej odnowy.

g Małe chrześcijańskie
ciach świata.

h Największe

grupy są dzisiaj czymś powszechnym

kongregacje
nich bezuzyteczne.

na świecie stwierdziły,

i W każdym okresie chrześcijańskiej
lenie się życiem Chrystusa.

z roz-

w wielu częś-

że małe grupy są dla

historii celem małych grup było dzie-

Udział w małych grupach prawdopodobnie
do waszego duchowego zycia.

niewiele

dobrego

wniesie
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Zaspokajanie indywidualnych potrzeb w grupach chrześcijańskich
Cel 3. Zrozumieć,

uijalei sposób zaspokajane

sq. indywidualne

potrzeby przez

działanie grup.

Psychologowie stwierdzili, że ludzie mają pewne podstawowe potrzeby: Intelektualne, społeczne, fizyczne, psychiczne i duchowe. Małe grupy
pomagają chrześcijanom w zaspokajaniu wszystkich potrzeb, w szczególności
zaś potrzeb duchowych i społecznych. Obie te potrzeby idą ze sobą w parze, poniewaz wszyscy chrześcijanie dzielą się życiem Chrystusa. Zajmiemy
się teraz czterema podstawowymi potrzebami
1. Kazdv człounele ma potrzebę przvnależiiosci.
Naszą tożsamość oraz
osobowość odkrywamy poprzez przynależność do jakiejś grupy. Poprzez
relacje z ludźmi, którzy przez wzgląd na Chrystusa akceptują nas i kochają,
rozwrjamy poczucie własnej wartości Ten rodzaj relacji mozliwy Jest w KOŚciele, ale bardzie) prawdopodobny
jest w małych grupach, gdzie możemy
bhze] poznać się z innymi ludźmi Dziecko, na przykład, odkrywa własną
tożsamość poprzez przynależność do rodziny. W podobny sposób nowi
chrześcijanie odnajdują SWOjątożsamość dzieci Bożych oraz członków ciała
Chrystusowego, dzięki wspólnocie z innym I chrześcijanami. Każdy potrzebuje akceptacji, miłOŚCII przynależności
Udział w chrześcijańskich grupach
daje nam możliwość zaspokojemu tej potrzeby.
2 Wszvscy odczul/lamy potrzebę dobrych relacji z innymi ludźmi. Ludzie to istoty społeczne. Na całym świecie tworzą się grupy społeczne.
Niewielu ludzi wybiera życie w Izolacji Budujemy społeczeństwa oraz miasta
i wrążerny Się z innymi ludźmi Sądzi Się, ze im bardziej złozone staje się
społeczeństwo,
tym bardziej ludzie są ze sobą wzajemnie
powiązani.
Potrzebujerny
siebie nawzajem i czujemy potrzebę łączności z innymi,
w bardziej osobisty sposób Rozwijamy Się najlepiej dzięki kontaktom z innymi Relacje międzyludzkie
są niezbędne dla właściwego rozwoju osobowości. I podobnie, relacje międzyludzkie w ciele Chrystusowym są mezbędne dla duchowego rozwoju. Pomoc, którą otrzymujemy i której udzielamy, sprzyja rozwojowi Choć początkowo moze to wymagać pewnego
wysiłku, musimy rozwinąć w sobie zaufarue do tych, z którymi jesteśmy
złączeni. Rezultatem tego będzie uzyskanie prawdziwej równowagi wewnętrznej oraz oddanie grupie i Jej działalności w ciele Chrystusa.
3. Każdy człounele odczul/la potrzebę dzielenia się Ponieważ uważamy
Się za wartościowych
ludzi, czujemy potrzebę dzielenia się naszymi od-
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kryciami, tym co wiemy, myślimy, czujemy. Ponieważ należymy do siebie,
podlegamy wzajemnym oddziaływaniom. Chcemy poznawać poglądy innych
ludzi oraz dzielić się swoimi poglądami z tymi, którzy mogą wyciągnąć
korzyści z tej wymiany. Potrzeba dzielenia się wynika z naszego zrozumienia
wzajemności, osobowości i wzajemnych związków. DZięki dziełu Jezusa
uzyskujemy doświadczenie,
które pomoze innym w duchowym rozwoju.
DZieląc się z innymi naszymi odkryciami, rozwijamy Się duchowo I udzielamy
im pomocy, której rezultatem może być również duchowy rozwój.

4. Każdy człowiek odczuwa potrzebe uczestnictwa. Czujemy potrzebę
dawania, wnoszenia wkładu, brania udziału w sprawach społeczności. Nikt
nie moze być naprawdę zadowolony,
biorąc tylko od innych. Czujemy
potrzebę uczestnictwa, włączania się i pomagania. Chcemy uczestniczyć
w tym, co się dzieje, by brać od innych, ale równiez dawać to, co mamy.
Uczestniczenie
w chrześcijańskie] misji, dzielenie się z mnyrni Jezusem,
pomaganie innym w osiągnięciu podobieństwa do Chrystusa - oto okazje,
aby chrześcijanie mogli dawać wyraz swojej wierze. Okazję do tego stwarza
szczególnie uczestnictwo w chrześcnariskich grupach
Małe grupy stwarzają więc możliwość zaspokojenia tych potrzeb. Dzięki
nim chrześcijanie mogą również pomagać w zaspokojeniu potrzeb innych
członków grupy. Zażyłość 1 wspólnota, które rozwijają się w małych grupach,
umożliwiają wzajemną pomoc członkom grupy. Celem małych grup jest
stworzenie ram, w których to wszystko moze mieć miejsce. Działania i funkcje
grupy powinny być zorganizowane,
tak aby kazdy członek grupy mógł
otrzymać taką pomoc. Atmosfera miłości, zaufania, troski o innych, otwartość
na potrzeby członków grupy, gotowość do pomagania sobie we wszelki
mozliwy sposób to rzeczy najistotniejsze w małych grupach. Taką właśnie
atmosferę można w nich znaleźć

7 Dopasuj cztery podstawowe
zaspokajane (po lewej).

potrzeby (po prawej) do sposobu,

.... a Wzajemne oddziaływanie
między
chrześcijanami
w grupach, gdzie
objawia SIę troskliwość
i miłość,
sprzyja rozwojowi.

.... b Aktywne

zaangażowanie
stwarza
chrześcijanom
okazję do dawania
wyrazu swojej wierze.

w jaki są

1) Potrzeba przynależności.
2) Potrzeba kontaktów
z ludźmi.
3) Potrzeba dzielenia się.
4) Potrzeba uczestnictwa .

Rozućj
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.... c Poczucie tożsamości rozwija się wtedy, gdy człowiek staje się częścią
wspólnoty chrześcijan .
.... d Nasze doświadczenia mogą przynieść
korzyść tym, którzy stykają się z podobnymi sytuacjami Pomagamy im,
a jednocześnie rozwijamy się.

Funkcja chrześcijańskich grup
Cel 4. Zapoznać

się z funlecjami

cbrzescijansleicb

grup.

Dojrzałym chrześcijaninem jest człowiek, który rozumie swoje chrześcijariskre obowiązki i wie, jak wykorzystać zdolności dane mu przez Boga
Obowiązkr te dzielą się na trzy grupy'
1) wobec Boga,
2) wobec siebie
3) wobec innych
Obowiązki wobec Boga obejmują oddawanie chwały, uwielbienia i CZCI
Jemu należnej. Bóg Jest niezrównany i chce, abyśmy o tym wiedzieli i oddawali Mu chwałę Wyraza SIę ona w modlitwie I łączności z Nim, przez
chwalenie Go za wszystko, czego dokonał Doceniamy Go również, kiedy
uczymy się polegać na Nim w kwestii zaspokajania naszych wszystkich potrzeb. ObOWIązkI dojrzałego chrześcijaruna wobec siebie obejmują. rozwijanie zdrowego obrazu samego siebie, zrozumienie potrzeby dalszego duchowego rozwoju oraz potrzebę wyrażania swojej wiary. Istotna jest właściwa ocena własnych zalet i słabości Chrześcijanin powinien uznawać odpowiednie wartości I priorytety Pielęgnowanie własnego duchowego życia
jest istotne dIJ. osiągnięcia dojrzałości, o której mówiliśmy wcześniej. Dojrzały
chrześcijanin
ma również obowiązki
wobec innych, zarówno wobec
członków ciała Chrystusowego, jak i wobec tych, którzy jeszcze nie otrzymalt
nowego życia w Chrystusie. Te obowiązki to korzystanie z pomocy, SIły
i wsparcia innych ludzi i dawanie tego samego w zamian. Pomiędzy
członkami ciała Chrystusowego istnieje wzajemna zależność.
WłaściWIe zorganizowane
chrześcijańskie
grupy pomagają ludziom
rozwijać się w kazdej z tych trzech dziedzin. Do funkcji chrześcijańskich
grup nalezy: studiowanie BIblii, modlitwy, wielbienia Boga, ewangelizacja
i wspólnota.
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Wspólnotę buduje wzajemna troska o siebie, poczucie przynalezności
do siebie nawzajem. Poczucie wspólnoty wynika ze świadomości, że jest
się zjednoczonym
z ludźmi, poprzez wspolne zycie w Chrystusie Jest to
główna funkcja chrześcijańskich grup Powinny istnieć rruejsca, gdzie ludzie,
którzy troszczą się o siebie nawzajem, będą spotykali się, aby dzielić się
radościami, rozczarowaniami,
kłopotami, duchowymi
problemami,
poglądami, miłością, zamteresowaniami,
smutkarru i trudami. Kiedy otwarcie
dzielimy się tym wszystkim, łatwiej jest znosić problemy dzięki pomocy innych członków grupy. Wspólnota to okazywanie prawdziwie chrześcija ńskiej
miłości i zaspokajanie najgłębszej ludzkiej potrzeby' towarzystwa kochających, troskliwych ludzi. Wspólnota wymaga przebywania ze sobą i dzre lerua
się. Dzięki temu następuje duchowy rozwój.
Studiowanie Biblii w chrześcijańskich grupach powinno polegać przede
wszystkim na dzieleniu się biblijnymi pr iwdarru. Najczęściej przyjmuje to
formę dyskusji, a nie wykładu. Idealnie jest, kiedy grupa wspólnie bada
Pismo Święte, aby odkryć to, co mówi Bóg, co pierwotnie oznaczał dany
tekst, w jaki sposób dana prawda stosuje SIę do życia jej członków i jak
mo ze zaspokoić ich codzienne potrzeby Podczas grupowego studiowania
Biblii nie należy dzielić się ruebibhjnyrni opiniami oraz ignorować opinię
innych. Każdy członek grupy powinien wcześniej uwazrue przestudiować
ornawiany fragment i przyjść na spotkanie grupy właściwre przygotowany.
Wspólne studiowanie
Biblii, w sposób omówiony w Lekcji 7, pomaga
duchowemu rozwojowi DZieląc SIę poglądami, stosując Je do SWOjego zycia,
studiując wspólnie z innymi członkami grupy Słowo, człowiek rozwija się
duchowo. Ponadto uczy się akceptowania odmiennych punktów widzenia.
Rozwija swoją wrazIiwość na uczucia innych ludzi. Najważniejsze Jednak
Jest to, że członkowie grupy poznają nauki Słowa Bozego i uczą się stosowania
ich we własnym zyciu.
Wielbienie to okazywanie CZCII szacunku komuś, kto jest tego godny.
Chrześcijanie wyrażają uwielbierue Bogu za to, kim On Jest. Wyrazać je
można poprze z śpiewanie, dziękczynienie.
chwalenie, modlitwy i świadczenie. Czytanie fragmentów Pisma ŚWIętego, śpiewanie pleśni, chwalenie
Boga pomaga nam w uświadomieniu sobie Jego natury, świętości, dobroci, uznaniu Jego miłości, mocy oraz obecności w naszym zyciu. Spotkania
małych grup sprzyjają tego rodzaju duchowym działaniom. Na spotkaniach
małych grup inozna im poświęcić więcej czasu niż na regularnych nabożeństwach kościelnych. Uwielbienie powinno być nor nalną częścią grupowych spotkań.
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Grupy chrześcijańskie
dają wspaniałą okazję do dzielenia się trudami
i potrzebami oraz do wypelruania biblijnego nakazu: "jedni drugich brzemiona noścze"(Ga 6,2). Ludzie powinni mleć możliwość mówienia o swoich
problemach i potrzebach, tak aby Inni członkowie grupy mogli utożsamiać
się z ich problemami i modlić się za nich do Boga. W modlitwie jednoczymy
się z Bogiem i mówimy Mu o naszych najgłębszych potrzebach. Na spotkaniach grupowych można modlić SIę w najróżniejszy sposób Na przykład
cała grupa moze modlić się razem, mówić Bogu o róznych potrzebach, albo
też jedna osoba moze kierować grupą w czasie modlitwy, wyrażając jej
potrzeby i prośby. Okres cichej modlitwy pozwoli wszystkim przekazać
Bogu w myślach to, co się ma na sercu. Wspólne modlilwy są najlepszym
sposobem dzielenia się problemami oraz podstawową
funkcją spotkań
grupowych.
Ewangelizacja to głoszenie Ewangelii nienawróconym.
tak aby dzięki
mocy Ducha Swiętego mogli przyjąć Chrystusa Jako Zbawiciela i podążać za
Nim jako swoim Panem. Jedną z funkcji chrześcijańskich grup jest przedstawienie ludziom Chrystusa w prosty, jasny, przekonywujący
sposób.
Człowiek, doświadczony w prowadzeniu ludzi do Chrystusa, powinien mieć
sposobność
do przedstawienia
grupie podstawowych
prawd Ewangelii.
Członkowie grupy często zapraszają swoich przyjaciół do udziału w spotkaniach. Gościom często wygodniej jest uczęszczać na spotkania grupowe,
niz na regularne nabozeristwa
kościelne. Członków grupy powinno SIę
zachęcać do zapraszania niewierzących przyjaciół na glUpowe spotkania
i zapewnić, że jasno przedstawi się Im prawdy Ewangelii.
8 Zakreśl literę przed kazdą z pozytecznych funkcji chrześcijańskich grup.
a) Spędzanie czasu we wspólnocie
b) WyjaśnianIe, w jaki sposób przyjmować Chrystusa jako Zbawiciela.
c) Debatowanie na tematy polityczne.
d) Dyskusja nad sposobem zastosowania biblijnych prawd w codziennym
życiu.
e) Wyrażanie swojej czci I szacunku dla Boga.
D Wysłuchiwanie długich wykładów na tematy biblijne.
g) Wymienianie przepisów na ulubione potrawy.
h) Okazywanie chrześcijańskiej miłości i troski o potrzeby innych ludzi.
i) Śpiewanie pleśni opiewających wielkość Boga.
j) Dyskutowanie o bieżących wydarzeniach.
k) Modlenie Się Za członków grupy.
l) Zapraszanie ludzi do przyjmowania Chrystusa jako swego Zbawiciela.
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Cel 5. Zapoznać się ze skutecznością działalności w grupie
Kiedy dwóch .ub więcej ludzi pracuje razem dla oslągnięcla
wspólnego
celu, pojawiają się siły wpływające na skuteczność dzrałalności
grupy. Te
siły wynikają z:
1) współnego celu I historii grupy,
2) charakteru grupy,
3) celów poszczególnych członków

grupy.

Są to siły, kto-e określają działarue grupy. Skuteczność działania grupy
wpływa na relacje międzyludzkie, wzorce porozumiewania
się l procesy
podejmowania
decyzji.
Na skuteczność działarun grupy wpływa przestrzeganie pewnych zasad.
Członkowie grupy i jej przywódcy powinni znać te zasady, aby osiągnąć
maksimum efektywności działania.
Pierwsza zasada, której należy przestrzegać, to zasada angażouania
w działalność całej grupy. Wszyscy członkowie muszą się włączyć w przebiegające w grupie procesy. Muszą swobodnie i otwarcie wymieniać myśli,
brać udział w wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji Jedna osoba
nie powinna dominować nad grupą. Tym, którzy mają tendencję do dorrunowanią w grupie, powinno się pomagać w zrozumieniu ważności dopuszczania również innych do głosu. Osobom rueśmiałym,
niezaangazowanym
powinno Się pomagać w stawaniu się aktywnymi w procesach grupowych.
działania grupowego jest komunikowanie
prawd i sposobu przedstawiania
tych prawd. Skuteczne komunikowanie się obejmuje co najmniej trzy aspekty:
Kolejną zasadą skuteczności

Się między sobą. Dotyczy to przedstawianych

1) werbalny przekaz, czyli słowa, które Się wypowiada,
2) lon, jakim Się wypowiada słowa,
3) przekaz niewerbalny, czyli gesty, których się używa, aby coś przekazać.

Aby komunikowarue się było skuteczne, wszystkie trzy elementy muszą
być wzajemnie zgodne. Gdy słowami przekazuje się jedną rzecz, a gestami
inną, prowadzi to do nieporozumienia
W procesach komunikowania się człowiek chce przekazać pewne myśli.
Jego celem jest, aby inni zrozumieli je właściwie. Wymaga to jasnego
przedstawiania
myśli i skutecznego słuchania Konieczność jasnego przekazywania myśli pozwala kazdemu zrozumieć je właściwie.
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Kolejna zasada skuteczności
działania grupowego
to odpounednia
atmosfera w grupie. Chodzi tutaj o uczucia zaufania, jakie mają mieć wobec
siebie Jej członkowie. Członkowie grupy powinni być przekonani, że mogą
swobodnie wyrażać swoje prawdziwe UCZUCIa,bez obawy odrzucenia ich
przez grupę. NIkt nie powimen czuć zahamowań ani obawiać się obecności
innych. Każdy człowiek powinien rozwijać w sobie zdolność dostosowania się do potrzeb pozostałych czlonków grupy oraz do podejmowania
różnych zadań grupowych
9 Dopasuj każdą sytuację (po lewej) do odpowiedniej
zasady,
zastosowanie w skutecznym działaniu grupowym (po prawej) .
.... a Jeden człowiek mówi przez cały czas

.... b James czuje się niepewnie, ponieważ obec-

1)

ny jest pastor John.
.... c Pewna paru spojrzeniem
mówt

2)

podkreśla

to, co

.... d Wszyscy akceptują poglądy Paula, mimo ze
jest on niewykształcony.

.... e Przywódca grupy dba o to, by wszyscy rrueli
okazję do zaprezenrowarua
widzenia .

swojego punktu

.... f Przywódca grupy zachęca wszystkich, aby
jasno i dokładnie mówili to, co myślą

która ma

Angazowanie
całej grupy .
Komunikowanie
w grupie .

3) Atmosfera
w grupie.

się
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.... g Narciso prawie nie słucha tego, co się mówi.
....h Przywódca grupy zachęca do otwartej wymiany myśli i uczuć
....
i Pan Gomez jest zbyt nieśmialy,
się swormi myślami

Kierowanie

chrześcijańskimi

by dzielić

grupami

Cel 6. Zapoznać SIęz zada mami tych, którzy organizują iprowadzą chrześ-

cijansleie grupy.
Być może brałeś udział w działalności małej grupy, czy to uczestnicząc
w jakimś komitecie, uczęszczając m wykłady, czy tez w jakiś inny sposób.
Być może byłeś uczestnikiem chrześcijańskiej grupy podobnej do tych,
o których czytałeś wcześniej. Być moze przyponunasz sobie sytuacje, które
ilustrują, w sposób negatywny lub pozytywny, wiele problemów omówionych w tej lekcji, Możliwe, że byłeś regularnym uczestrukiern spotkań grupowych. Jeśli tak, to jestem pewien, ze doświadczenia te miały wychowawczy wpływ na (Woje duchowe życie Mam nadzieję, że masz ŚWIadomość, iż
Bóg pragnie, abyś nie tylko dojrzewał duchowo, ale również pomagał innym
w osiąganiu podobieństwa do Chrystusa. Pornagając innym w rozwoju, być
może będziesz organizował i prowadził male grupy. Ostatnia część tej lekcji
zawiera odpowiedź na kilka najwazruejszych pytań związanych z tym zadaniem Mamy nadzieję, ze ponizsza lista okaże się dla CIebie pomocna
przy organizowaniu i prowadzeniu chrześcijańskich grup

1. Gdzie należv się spotvleać? Jednym z pierwszych problemów przy
organizowaniu
chrześcijańskich grup Jest miejsce spotkań. Jedyna właściwa odpowiedź
na to pytanie brzmi. grupa spotyka się tam, gdzie moze.
Brałem udział w spotkaniach grupowych w restauracjach lub hotelach,
w pokojach konferencyjnych
w biurach, w stołówkach fabryk. Niektóre
grupy spotykają się w klasach szkolnych. KIedy to tylko możliwe, powinno
się zachęcać do spotkań w domach. Stwarza to nieformalną atmosferę.
Uczestnicy czują się w takim otoczeniu swobodniej, niz w biurze, hotelu
czy w stołówce. NIektóre grupy spotykają się zwykle w tym samym domu;
inne grupy spotykają się kolejno w domach poszczególnych członków.
2. Kiedv, Jak często i na jak długo należy SIę spotveać? Kolejnym problemem jest czas trwania i częstotliwość spotkań. Odpowiedź brzmi: kiedy
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jest to najdogodruejsze
dla członków grupy. Brałem udział w spotkaniach
przed śniadaniem, w porze obiadowej i wieczorem. Znam gmpy, które
spotykają się przed południem lub późnym popołudniem.
Najlepszy czas
na spotkania to czas odpowiedni dla uczestników
Najlepszym dniem na
spotkania jest dzień najdogodniejszy
dla wszystkich zainteresowanych.
Zazwyczaj grupy spotykają się raz w tygodniu na godzinę lub dwie Jednakże częstotliwość i czas trwania spotkań powinny być uzależnione od potrzeb i pragnień uczestników i ich możhwości przyjścia. Konieczna jest
elastyczność przy planowaniu spotkań grupowych, szczególnie we wczesnych etapach ich orgaruzowarua.

3. Kto pounnteu uczestniczyć li' spotkaniach? Uczestników moze łączyć
wspólny przedrrnot zainteresowań.
Niektóre grupy zaczynają działalność
jako grupy ewangelizacyjne,
w których większość członków stanowią niewierzący. Wielu z nich z czasem otrzymuje nowe życie w Chrystusie i skład
grupy zmienia się. Niektóre grupy organizowane
są dla kobiet, inne dla
mężczyzn lub dla mężczyzn I kobiet. Część z ruch organizuje SIę według
wieku: 1) dla nastolatków lub młodzieży, 2) dla młodych, 3) dla ludzi
w średnim wieku, 4) dla seniorów. Wicie grup powstaje na bazie wspólnych
zainteresowań.
Ludzie, którzy pracują w tym samym biurze lub zakładzie,
chodzą do tej samej szkoly lub, najczęściej, ci, którzy mieszkają w sąsiedztwie,
spotykają się ze sobą Grupy chrześcijańskie można organizować wszędzie.
Mogą się one składać z kilku ludzi, którzy pragną chrześcijańskJej wspólnoty
i gotowi są poświęcić się pielęgnowaniu rozwoju poszczególnych członków
grupy.
4. laka wielkość grupv jest optymalna? Aby osiągnąć cel pielęgnowania
duchowego rozwoju, ważna jest wielkość grupy. Niektórzy ludzie mówią:
"im więcej, tym weselej" Moze to być prawdą, jeśh chodzi o zabawy, ale
Ole sprawdza SIę w działalności grupowej Zastanówmy się, dlaczego. Faktem jest, ze w większych grupach istnieje większa ilość kontaktów i relacji
między Iudżrru. Oznacza to, ze mniej czasu można poświęcać poszczególnym
czlonkom I Istnieje mniej okazji do nawiązywarua ŚCisłego kontaktu. Kiedy
w grupie traci SIę ścisły kontakt, staje Się ona mniej Istotna dla członków
i może być postrzegana za "kolejną działalność kościelną" Ludzie radzą
sobie dobrze z określoną liczbą kontaktów. Powyzej tej liczby relacje międzyludzkie tracą wiele ze swojego znaczenia. Są przypadkowe
lub wymuszane. Kiedy więc grupa staje się zbyt liczna, jej skuteczność maleje.
Pomyśl nad tym przez chwilę.
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Jak widać na powyzszym diagramie, w grupie trzech osób Istnieje sześć
powiązań międzyludzkich,
w grupie złozonej z czterech osób dwanaście
powiązań, a w grupie pięciu osób dwadzieścia. Oczywiste, że im większa
jest grupa, tym większa jest liczba relacji, które musi utrzymywać
każda
osoba. Z tego powodu, WIelu doświadczonych
przywódców grupy stwierdziło, że idealna wielkość grupy to osiem do dwanaście osób Najliczniejsza
grupa, która zachowuje jeszcze charakter małe] grupy, składa się z piętnastu
osób. Kiedy więc grupa rozrasta się p003d tę liczbę osób, powinno się ją
podzielić na dwre mniejsze grupy KIedy te grupy z kolei rozrastają się,
należy je znowu podzielić Ci, którzy regularnie pracują z małymi grupami,
stwierdzają, że mniejsze grupy rozrastają się szybciej niz większe. T3k więc,
aby uzyskać optymalne efekty, mała grupa powinna się składać z około
dziesięciu, ale rue więcej ruz piętnastu osób
5 Kto pounuien protoadztć grupę? Kolejna sprawa interesująca tych,
którzy chcą zorganizować chrześcijańską grupę, to sprawa przywództwa.
Istnieją różne sposoby wyłaniania przywódcy. Dość często pastorzy sami
wyznaczają na początek przywódców grup. WYZ03CZ3jątych, którzy wykazali
się odpowrednirn charakterem, zaufaniem, odpowiedzialnością
i wrażhwością
na Ducha ŚWIętego Później, kiedy grupa nabiera doświadczenia, wyłaniają
się przywódcy o charakterystycznych cechach osobowości. Mają cechy, które
przyciągają ludzi, potrafią inspirować innych do działanta. Przywódcami
zostają również ludzie, którzy mają duzą wiedzę lub umiejętności ważne
dla grupy Na przykład, pewien człowiek ma może większą wiedzę i doświadczenie niż inni nauczyciele. Czasami przywódców wybiera SIę w sposób
demokratyczny,
poprzez głosowanie grupy lub też zostają wybrani dlatego,
ze cieszą się popularnością wśród członków grupy. Jednakże zdarza się, że
osoby o silnej osobowości próbują zapanować nad grupą. I jeśli członkowie
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grupy me potrafią tego właściwie ocenić, mogą się zetknąć z duchowymi
trudnościami. Jest to jeden z powodów, dla których chrześcijańskie grupy
powinny być powiązane z miejscowym kościołem.
Idealnie Jest, kiedy przywódca ma charyzmę, szczególny talent i umiepotrafi inspirować innych Ze względu na jego miłość do Boga
i ludzi, wszyscy będą chcieli podążać za nim Poza tym, jeśli poziom Jego
duchowej dojrzałości i mądrości jest wyzszy niż u pozostałych członków
grupy, będzie mógł Im pomagać w duchowym rozwoju. Co więcej, jeśli
cieszy się w grupie popularnością,
jego szanse na zostanie przywódcą są
większe. Powinna to być osoba, która moze poprowadzić
innych ku duchowej dojrzałości.

jętności,

Zadaniem przywódcy chrześcijańskiej grupy jest kierowanie działalnością grupy, zachęcanie do studiowania Słowa Bozego i do nawiązywania
kontaktu duchowego między członkami grupy Przywódca może kierować
studiami bibhjnymi lub prezentować Ewangelię. Może też jednak tylko słuchać
i brać udział w dyskusji, którą będą prowadzili Inni. Rolą przywódcy jest
ułatwianie kontaktów grupowych,
podtrzymywanie
działań I procesów
zmierzających do osiągruęcra celu grupy W przypadku grup chrześcijańskich
celem jest pobudzerue wszystkich członków do duchowego rozwoju Powód
istruenia grup chrześcijańskich
Jest natury duchowej, a nie społecznej Należy
mieć ten fakt na uwadze, jeśli chce się osiągnąć grupowe cele.
Jak wcześniej stwierdzilrśrny, ważną
funkcją przywódcy jest harmonizowanie działań grupy z dzrałaruem kOŚCIOła,którego częścią jest grupa.
Podobnie jak fizyczne CIało, ciało duchowe jest silne i zdrowe, kiedy
członkowie funkcjonują zgodnie z Bozym planem i celem, kiedy pracują
wspólnie
Duchowy rozwój ma rruejsce wtedy, gdy poszczególne
grupy
wykonują pracę ciała Chrystusowego,
ewangelizacyjne
zadanie zostaje
wypełnione,
a Jego owoce zachowane.
DZIęki grupom chrześcijariskim
członkowie
kościoła mają okazję do wykorzystania swoich darów, pomugarua
innym, osiągania chrześcuariskie]
dojrzałości, WIdząc rezultaty swoich
wysiłków, zostaną zachęceni cło dalszego działarua w ciele Chrystusa. Czujny przywódca zrobi wszystko, co w Jego mocy, aby właściwie pokierować
działanlern grupy. Jako odpowiedzialny
sługa Chrystusa, będzie on posłuszny nie tylko Arcypasterzowi, ale rowruez miejscowemu pasterzowi, któremu Pan powierzył Swoje stado Powinien również
rozpoznawać wszelkie
tendencje odchodzenia od wychowawczych
celów grupy do egoistycznych
działań. Grupy chrześcijańskie
będą odgrywały w kościele ważną rolę tak
długo, jak długo w centrum ich zainteresowarua
będzie Chrystus. Wysiłki
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grupy me mające na celu budowania
wartościowe.

Jego ciała będą bezskuteczne

i bez-

10 Zakreśl literę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Chrześcijańskie grupy spotykają SIę najczęściej w miejscach innych niz
domy poszczególnych
członków należących do nich
b Chrześcijańskie grupy powinny się spotykać w czasie najdogodniejszym
dla wszystkich członków oraz tak często i tak długo, jak to jest praktyczne.
c Kwestia, kto pounnieu się spotyleać, zależy CZęŚCIOWOod zainteresowań
grupy
d W kwestii unelleosci grupv najlepszą zasadą jest: "im więcej, tym weselej".
e Jednym z głównych czynników określających optymalną wielkość grupy
jest liczba powiązań międzyludzkich, z którymi potrafi sobie poradzić
jedna osoba.
f Przywódcą zostaje zwykle człowiek, który potrafi dominować nad innymi,
kontrolować ich myślenie.
g Idealny chrześcijański przywódca będzie czasami kierował grupy; kiedy
indziej będzie pko jej uczestnik ułatwiał procesy grupowe, podczas gdy
mm będą nimi kierowah.
h Czujny przywódca będzie starał się zharmonizować
działania grupy
z działaniami kościoła, którego częścią Jest grupa
11 Waznym powodem, dla którego przywódca musi starać się zharmonizować działania swojej grupy z działantami
kościoła, jest to, ze:
a) ciało macierzyste kościoła mo ze me uzna = grupy, Jeśli rue będzie prz estrzegała zasad.
b) pasterze kościoła na ogół nie lubią działań, których nie mogą osobiście
kontrolować, obawiając się głoszenia fałszywych doktryn.
c) CIało najlepiej spełrua swoje zadarue, kiedy kazdy członek robi to, co do
niego nalezy.
12 Wszystkie ponizsze stwierdzenia , oprócz Jednego, dotyczą zadań
przywódców grup. Które z ruch ich NIE dotyczy?
a) Przywódcy grup powmni zatroszczyć się o miejsce spotkań.
b) Przywódcy grup muszą określić najdogodniejszy czas spotkań, długość
każdego spotkania oraz częstotliwość
spotkań.
c) Przywódcy grup powinni określić optymalną wielkość grupy
d) Przywódcy grup powinni być świadomi
wykorzystywać je do własnych celów.

swojej pOZYCjii władzy oraz
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Pytania kontrolne
1 Chrześcijańskie
nego. Którego?

grupy mają wszystkie wymienione

niżej cele, oprócz jed-

a) Grupy spotykają się, aby dzielić się życiem Jezusa
b) Chrześcijańskie

grupy mają na celu rozwój duchowy

członków

grupy.

c) Dary duchowe, które dał nam Pan, mają sprzyjać wspólnocie i wychowaniu.
d) Chrześcijańskie

grupy to główny element akcji i reakcji społecznych.

2 Celem chrześcijańskich grup, z perspektywy całe) histom kościoła chrześcijańskiego, jest (wybierz najwłaściwsze stwierdzenie)
a) stworzenie

alternatywy

dla mnych grup, które są mnie) duchowe

b) umozliwrenie odszczepieńcom
kojów i trosk.

w CIele Chrystusa wyrazenie swoich niepo-

c) dzielenie się życiem Chrystusa i pobudzanie
uczynków i duchowego rozwoju.

siebie nawzajem do dobrych

d) stworzenie miejsca, gdzie w izolacji od mniej uduchowionych
CIała Chrystusowego mogliby się rozwijać duchowi święci.
3 Chrześcijańskie

grupy zaspokajają

członków

ludzką potrzebę przynaleźuosci,

dając

Im

a) możliwość uczenia się i poznawania,
przez wzgląd na Chrystusa

kochania

b) organizację, która me ma wymagań członkowskich
samopomoc.
c) miejsce, gdzie mozemy protestować
mu zorganizowanej
religii

przeciwko

d) innych ludzi, którzy maj q te same problemy
problemów współtowarzyszy
- chrześcijan.

i akceptowania

siebie

i której zadaniem jest

ruesprawledliwości

i chcą wysłuchać

syste-

wszystkich

Roztoćj chrzesctjanina
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4 Potrzebe kontaktów
cijańskie dzięki

z innymi

ludźmi

najlepiej zaspokajają

grupy chrześ-

a) wspólnocie luźnego związku, w którym możemy ukrywać nasze problemy
przed innymi członkami.
b) relacjom wzajemnym z innymi chrześcijanami, w ramach pełnego miłości i troski układu, w którym istnieje dauanie i branie oraz rozwój duchowy,
c) stałemu wyznawaniu naszych grzechów i przewinień przed ludźmi, którzy
rozumieją nasze problemy
d) stwarzaniu okazji do spotkania Się z innymi ludźrm, bez zadnych długotrwałych zobowiązań i formalnej organizacji.
5 Potrzebe dzielenia

się najlepiej zaspokajają

a) jako że poszczególni
o swoich problemach.

członkowie

b) dzięki duchowemu oczyszczeniu,
wyznawania grzechów.

grupy chrześcijańskie

uwalniają

się od napięć,

mówiąc

które ma miejsce w czasie publicznego

c) dzięki stosunkom wzajemnym: pomaganiu innym i jednoczesnemu rozwijaniu się i duchowemu dojrzewaniu.
d) ponieważ w małych grupach każdy członek ma okazję do ukazania innym
swojej duszy i dokonania duchowej analizy swoich problemów oraz
znalezienia skutecznych środków zaradczych.
6 Ludzką potrzebę uczestniczenia
najbardziej zaspokajają chrześcijańskie
grupy, ponieważ
a) członkowie muszą brać udział w działalności grupy, niezalezrue od swoich
uczuć.
b) charakter chrześcijańskich grup umożliwia członkom dawanie oraz branie.
c) struktura grupy jest taka, że wszyscy członkowie muszą być czasem
przywódcami.
d) aby działać skutecznie, każdy członek musi starać się odgrywać dynamiczną rolę.
7 Stwierdziliśmy, że uczestnictwo li! działa/Ilości grupy jest ważne dla funkcjonowania grupy, ponieważ
a) grupa tylko wtedy może zaspokoić
potrzeby jednostek,
kiedy jej
członkowie swobodnie wymieniają myśli, dzielą SIę podejmowaniem
decyzji i WYCiąganiem wniosków.
b) bez lOG-procentowego uczestnictwa członków nie mozna by rozwiązać
wszystkich spraw.
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c) zawsze prowadzi do consensusu, który Jest dobry dla grupy.
d) sprawia, ze wszyscy czlonkowie są szczęśliwi oraz gwarantuje
8 Drugą ważną zasadą skuteczności
ono wazne, porueważ

jest komunikowanie

się

li'

sukces.

grupie. Jest

a) jest jedynym problemem, który przeszkadza członkom w otrzymywaniu
pomocy.
b) Jest rzeczą najistotniejszą dla grupowego zrozumienia, bez którego praca
grupy jest nieskuteczna
c) dotyczy tego, co Się mÓWI, jak się mówi I jaki ma to wpływ na grupę.
d) Jest to wytyczna dla grupy w stosunkach z macierzystym kościołem.

9 Atmosfera w grupie Jest ważna dla grupowych
la
a)
b)
c)
d)

ona
stopień
postawę
stopień
główne

procesów,

poniewaz

okreś-

wzajemnej akceptacji członków grupy.
członków na spotkaniach grupowych.
zaangazowania
każdego członka
postawy członków w źyciu grupowym.

10 Poruzsze twierdzenia, oprócz jednego, to praktyczne aspekty orgaruzowarna i prowadzenia chrześcijańskich grup Które stwierdzenie NIE jest tym
aspektem?
a) Ważnym problemem Jest, gdzie grupa powmna SIę spotykać oraz w jakim
stosunku do Większej orgaruzac]i powinna pozostawać
b) Dla organizatorów
grup ważne są kwestie, kiedy, jak często i na jak
długo należy Się spotykać.
c) Dwie ważne dla przywódców sprawy to, kto powinien być członkiem
grupy i jaka WIelkość grupy jest najlepsza
d) Wazne dla przywódców są sprawy rozrywek i dzialalności
rekreacyjnej
jako uzupełnierue do StudIÓW, modlitw, okazywania Bogu uwielbierua
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Odpowiedzi
7 a
b
c
d

na pytania nauczające

2) Potrzeba kontaktów z ludźmi.
4) Potrzeba uczestnictwa.
1) Potrzeba przynależności.
3) Potrzeba dzielenia się.

1 c) dzielenie

się z innymi przeżyciami

8 Powinieneś

zakreślić a), b), d), e), h),

2 b) poświęcenie
członków
9 a
b
c
d
e
f
g
h
i

członka

j), k), l)

dla duchowego

dobra

innych

1) Angażowanie całej grupy
3) Atmosfera w grupie.
2) Komunikowanie
się w grupie.
3) Atmosfera w grupie.
1) Angazowanie całej grupy.
2) Komunikowanie
się w grupie.
2) Komunikowanie
SIę w grupie
3) Atmosfera w grupie.
1) Angażowanie całej grupy.

3 a) pomagają
10 a
b
c
d
e
f
g
h

się kazdego

z Chrystusem.

członkom

grupy we wspieraruu

siebie nawzajem

Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Prawda.

4 a) zażyła wspólnota

i bliskie relacje rruędzyludzkie.

11 c) ciało najlepiej spełnia swoje zadanie ..
5 d) aby ułatwić wychowanie

chrześcijańskie

i stworzenie

wspólnoty.

12 d) Przywódcy grup powinni być świadomi swojej pozycji i władzy oraz
wykorzystywać je do własnych celów.

Rozwój
6 a
b
c
d
e
f

UJ

grupach

Fałsz.
Prawda.
Fałsz
Prawda
Prawda.
Fałsz.
g Prawda.
h Fałsz.
i Prawda.
j Fałsz.

RozW"ój członków
W"kościołach

Jan l Maria starali się swój dom uczynić idealnym miejscem, w którym
Manuel mógłby rozwijać Się l dojrzewać. Chcieli, aby miał radosne i przyjemne
wspomnienia.
Wiedzieli, że któregoś dnia ICh syn stanie się dorosłym.
Nadejdzie czas, kiedy Manuel wybierze sobie zawód, partnerkę do małzeristwa, kiedy zacznie wychowywać
dzieci i zaangażuje się w sprawy
społeczne. Byli zadowoleni, że ma właściwe zainteresowania, które świadczą
o coraz większej dojrzałości
Podobnie nasz niebieski Ojciec, chce, aby Jego dzieci odnalazły się we
wspólnocie wierzących, w kościele, tak aby mogły rozwijać się duchowo
i przygotować
do aktywnego zaangażowania
w chrześcijańską
służbę.
Kościoły pomagają w chrześcijariskrrn
rozwoju i osiąganiu dojrzałości oraz
przygotowaniu do służby.
W ostatniej lekcji kursu zajmiemy SIę wychowawczą działalnością kościoła. Odkryjesz, w jaki sposób wspólnota w kościele może pomóc ci
w osiągnięciu duchowej dojrzałości i w jaki sposób przygotuje cię do
pomagania innym w rozwoju duchowym.

Plan lekcji
Kościół: miejsce wychowywania
Rozwój działalności
Przygotowanie

duszpasterskiej

l

jej struktur

do słuzby

Ludzie zajmujący

SIę

dzialalnościq

wychowawczą

Cele lekcji
Po zakończeniu

tej lekcji powirueneś umieć:

• WYJaśnić, co robrą kościoły, aby pomóc w duchowym

rozwoju członków

•

lokalnego

Przedstawić

trzy zasady działalności

• Wyjaśnić biblijną koncepcję
związane z przygotowaniem
•

Omówić rolę pastorów
cioła.

wychowawczej

działalności
chrześcijan

i nauczycieli

duszpasterskie]
do służby.

w wychowawczej

kościoła.

oraz zadania

działalności

koś-
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Czynności lekcyjne
1. Zapoznaj się z lekcją, odpowiedz
odpowiedzi.
2

na pytania kontrolne

Powtórz Część 3 (Lekcje 8-10). Wypełnij sprawdzian
3 i wyślij go do Instytutu ICI.

i sprawdź swoje

studencki

do CZęŚCI

Słowa kluczowe
nieodpowiedniość
niezawodność
talent

upoważniać
wiarygodność
wolicjonalny

Treść lekcji
KOŚCIÓł. JAKO MIEJSCE WYCHOWYWANIA
Cel 1. Zapoznać się ze sposobami działalności
[qcvmi na chrzescijastsleie życie.

lokalnych kościołów upływa

W najszerszym sensie, kościół obejmuje wszystkich wierzących, którzy
otrzymali nowe życie w Chrystusie. Kiedy narodziłeś się na nowo, otrzymałeś
zycie Jezusa, połączyłeś się duchowo z Nim oraz tymi wszystkimi, którzy
również mają Jego życie. W ten sposób stałeś się częścią duchowego ciała,
kościoła. Kiedy mówimy o kościele w sensie użytym w Nowym Testamencie,
myśhmyo tych, którzy zostali powołani, by podążać za Jezusem. Kościołem
nazywa się ciało złożone z wyznawców Chrystusa.
Istnieją dwa aspekty kościoła Chrystusowego: uniwersalny i lokalny.
W aspekcie uniwersalnym chodzi o kościół w szerokim znaczeniu Składa
się on z tych, którzy dzielą życie Jezusa przez sam fakt przeżycia znowu
zrodzenia. Kościół jest uniwersalny, poniewaz obejmuje wszystkich chrześcijan z całego świata i z całego okresu chrześcijaństwa. Lokalny kościół to
lokalne zgromadzenie (zbór) czy też kongregacja wiernych. Lokalny kościół
to przejaw kościoła uniwersalnego
w określonym miejscu. Bez kościoła
lokalnego kościół uniwersalny nie mógłby mieć konkretnego wyrazu. Tak
więc, kościół lokalny jest wspólnotą ludzi odkupionych, którzy zjednoczyli
się w jakimś miejscu, aby wypełniać cele i misje kościoła uniwersalnego. To
ciało Chrystusowe w określonym miejscu.

Rozwój człouleour to kościołach
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Chrystus, Głowa kOŚCIOła, wyraża siebre na zierm poprzez kościół.
Zadaniem kościoła jest zatem wypełnianie misji Jezusa Wezwał On kościół,
by kontynuował Jego dzieło (Mt 28,19-20, Mk 16,15; Łk 24,46-49). Lokalne
kościoły, jako części kościoła umwersalnego,
ponoszą odpowiedzialność
za wypełruerue tej misji. Każdy wierzący jest częścią kościoła i ma swoją
rolę do odegrantal Ludzie, którzy połączyli się w Chrystusie poprzez nowo
zrodzenie, nalezą do Jego CIała, dzięki przynalezności do lokalnej kongregacji
wiernych. W ten sposób mogą rozwijać swoje duchowe życie, aż do osiągnięcia podobieństwa
do Chrystusa oraz wrueść wkład w duchowy rozwój
innych chrześcijan Te dwie Idee mozna podsumować, mówiąc. "Kościół to
miejsce, gdzie wychowuje SIę chrześcijan".
To krótkie wprowadzenie
do natury kościoła zwraca naszą uwagę na
dwie ważne sprawy' 1) każdy chrześcijanm, który jest częścią uniwersalnego ciała Chrystusowego,
powinien włączyć SIę w działalność wspólnoty
lokalnej, 2) misja Chrystusa jest równiez naszą misją. Celem Pana jest włączenie wszystkich ludzi do ciała złozonego z wierzących i przekształcenie
ich na Swoje podobieństwo
Jako części CIała Jezusa, wezwani jesteśmy do
kontynuowania Jego rrusji. Mozemy być bardziej skuteczni w jej wypełnianiu,
jeśli lepiej poznamy Jego Słowo I wykorzystamy duchowe dary, dane przez
Boga. Duchowy rozwój, który obejmuje również zastosowanie Słowa Bożego do codziennych sytuacji, następuje takze dzięki głoszeniu Ewangelii niewierzącym i dzieleniu się mą z ludźmi mniej dojrzałymi od nas. Aby jak
najlepiej wykonywać
pracę dla Chrystusa, musimy rozwijać się aż do
osiągnięcia duchowej dojrzałości
Część materiału w tym kursie poświęcona
jest w znacznej mierze
uniwersalnemu
aspektowi kościoła, ale w ostatniej lekcji skupimy SIę na
Jego aspekcie lokalnym Jednym z zadań lokalnego kościoła jest pielęgnowanie duchowego ŻyCIa W działalności lokalnego kościoła I poprzez mą
znajdziesz pomoc potrzebną do tego by rozwijać się duchowo Znajdziesz
również wiele okazji, by pomagać innym w osiągruęciu chrześcijańskie]
dojrzałości.
Kiedy ludzie Bozy w lokalnym kościele pracują ze sobą zgodnie, zostają
zaspokojone potrzeby rozwojowe, a ruewierzący nawracają się do Chrystusa.
Ponadto, wierzący, którzy tworzą CIało Chrystusa, znajdują pomoc i opiekę,
a także przygotowują się do aktywnego zaangażowania
w chrześcijańską
słuzbę.
Głoszenie Słowa Bożego w kościołach służy dwom podstawowym celom:
niewierzących
przez wiarę w Chrystusa, 2) pielęgnowaniu

1) zbawieniu
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WIary chrześcijan, nauczaniu wierzących jak zyć by wykonać Słowo Boze
I przynieść chwałę Bogu. DZiałalność kościoła moze przyjmować wiele form,
takich jak nauczanie, dodawanie otuchy, napominanie,
poprawiarue, lecz
Jej cel pozostaje ten sam W kwestii pielęgnowania
duchowego
życia
wierzących ważne są dwie rzeczy. 1) pomoc w osiągnięciu dojrzałości, 2)
przygotowanie do słuzby Są to rezultaty dzrałalności
kościoła.
Wszyscy wiedzą, ze nauka i szkolenie to ważne rzeczy w wychowaniu
dzieci Dziecko trzeba nauczyć ubierać się, jeść sarnodzielrue, czytać, odnosić SIę właściwie do Innych, panować nad emocjami oraz wielu Innych
rzeczy. Rodzice i nauczycrele współpracują ze sobą, aby pomóc dziecku
w dokonaniu poządanych zmian W podobny sposób, kościół prowadzi
działalność
duszpasterską,
aby pomóc wierzącym w duchowym rozwoju
I osiągruęciu
dojrzałości
Z biblijnego punktu WIdzenia ostatecznym celem duchowego
rozwoju
jest podobieństwo
do Chrystusa W miarę jak rozwijamy się duchowo,
zbliżamy się stopruowo do duchowej dojrzałości.
Jednym z wyrazów
duchowej dojrzałości jest chrześcijańska
słuzba. Nasze pragnienie, aby być
podobnym do Chrystusa, doprowadzi nas do tego, ze zaczniemy służyć, tak
jak On słuzył i zaangażujemy SIę w duchowy rozwój innych ludzi. Kolejnym
wyrazem chrześcijańskiej
dojrzałości jest zdrowy osąd i charakter oraz
duchowe zrozumienie.

Przypominasz
sobie czego nauczyłeś Się w Lekcji 2 w części zatytułowanej Sześć poziomów potrzeb. Uważnie prześledź rozwój duchowy od
niemowlęctwa
do duchowej dojrzałości.
Zauważysz
rówruez,
że rozwój
prowadzi do zaangazowarua w chrześcijańską
służbę. Chrześcijariskie
żyCIe to coś więcej, mż słuchali/e, to również działanie Ok 1,22) W Efezjan
4,11-16 czytamy, że wszyscy ludzie Bozy mają brać udział w dziele
posługiwania.
Wersety te nauczają rówruez, ze przywódcy kościoła mają
przygotować ludzi do służby dla Niego. Werset 16 mówi, ze chrześcijanin
wykazuje dojrzałość w Chrystusie, gdy czerpie siłę z Jego ciała i z kolei
oddaje swoją siłę i dary dla dobra i rozwoju innych ludzi. Tak więc, ciało
Chrystusa rozwija się i dojrzewa, kiedy kazdy członek wypełnia swoje zadania. Kościół, poprzez swoich członków i przywódców, pielęgnuje duchowe życie swych członków i przygotowuje ICh do skuteczne) chrześcijańskiej
służby. Kościół, przez swoją działalność duszpasterską,
informuje swoich
członków o ich obowiązkach, zachęca Ich do wykorzystania SWOIChumiejętności l talentów dla Bożej chwały I stwarza okazję do służby.
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1 Zakreśl lirerę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem

a
b

c

Lokalny kościół Jest częścią uruwe
lne go
Chrystusowego
w określonej miejscowości.
Uniwersalne ciało Chrystusowe składa się z dojrzałych chrześcijan I róźru
SIę od lokalnej kongregacji wiernych, której członkowie są z zasady niedojrzali
To, czy chrześcuanin powinien Identyfikować się z lokalnym kościołem,
czy też nie, jest kwestią wyboru Biblia nie wypowiada się na ten temat.
rsa

cia

ła

d Ponieważ każdy chrześcijanin jest częścią uniwersalnego
kościoła, powinien przyłączyć SIę do lokalnej społeczności.
e Działalność lokalnego kościoła polega głównie na ewangelizacji, a nie
na pomaganiu nawróconym w duchowym rozwoju.
f Rozwijający się chrześcijanie mogą oczekiwać od lokalnego kościoła
pomocy w duchowym rozwoju.
g Lokalny kościół to miejsce, gdzie chrześcijanie mogą dowiedzieć się
o swoich obowiązkach I przygotować do chrześcijańskiej słuzby.
h Rozwój duchowy rzadko jest zauważalny.
Ostatecznym celem duchowego rozwoju Jest podobieństwo do Chrystusa
i przygotowanie do zaangazowarua w służbę dla Chrystusa.
Prowadząc wyznaczoną przez Boga działalność, lokalny kościół pomaga
wierzącym w OSIągnięciu duchowe) dojrzałości i przygotowuje
ich do
skutecznej chrześcijańskiej słuzby

ROZWÓJ DZIAłALNOŚCI
Cel 2. Zapoznać

DUSZPASTERSKIEJ I JEJ SlRUKTIJR

Się ze strukturą

dztałaluosct duszpasterskiej

Aby lepiej prowadzić ewangelizację,
lokalne kościoły opracowują
programy działalnośct duszpasterskiej
Programy te oparte są na zasadach
chrześcijańskiej słuzby, które studiowałeś w poprzednich lekcjach. Programy
lokalnych kościołów to próba zastosowania w praktyce chrześcijańskiej wiary
w taki sposób, by osiągnąć zamierzone cele
Tworząc dobre programy, lokalne kościoły starają się zaspokoić potrzeby
wszystkich ludzi, ruezalezrue od poziomu ich duchowego rozwoju lub wieku. Stwarzając okazję do służby, lokalne kościoły umożliwrają
rozwijającym
się chrześcijanom zastosowanie tego, czego się nauczyli Kościół pomaga
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nowo nawróconym i pozwala im wykorzystać umiejętności oraz talenty,
prowadzi do osiągnięcia duchowej dojrzałości i podobieństwa do Chrystusa.
Poniewaz wszyscy chrześcijanie mają wiele różnych potrzeb, lokalne kościoły
starają się tworzyć wywazone, zróznicowane i skuteczne programy.
DZIałalność wychowawcza lokalnego kościoła jest odpowiednia wtedy,
gdy stwarza wierzącym wszelkie możliwości duchowego
rozwoju, we
wszystkich dziedzinach życia. Kościół Nowego Testamentu kładł nacisk na
ewangelizację,
nauczanie, wspólnotę,
modlitwy, praktyczne
zycie (Dz
2,41-42). Wszystkie te rodzaje działalności są istotne dla pełnego duchowego rozwoju. Lokalne kościoły powinny dokonywać przeglądu swoich programów działania, aby upewnić się, ze wzięte zostały pod uwagę wszystkie
te dziedzmy. Lokalny kościół powinien zaplanować działania w każdej
z tych dziedzin. Powinien rówrueż stworzyć kazdemu członkowi wspólnoty
możliwość uczestnictwa w tych działantach

2 W notesie przygotuj tabelkę zgodnie z podanym niżej przykładem. Po
lewej stronie wymień wszystkie przykłady programu, jakie prowadzi wasz
kościół lokalny. Następnie w odpowiednich
kolumnach postaw znaczek
wskazujący, którą z dziedzin działalności obejmuje dany program Później
dokonaj analizy, aby stwierdzić czy pomiędzy typami, dzredzlnarru działalności duszpasterskiej istnieje równowaga. Moze będziesz chciał sporządzić
cztery takle wykresy dla różnych grup wiekowych: dla dzieci, dla WIększych
dzieci, dla młodziezy i dla dorosłych Ćwiczenie to pomoże ci stwierdzić,
czy działalność twojego kościoła w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych jest odpowiednio zaplanowana. (UWAGA. Idealnie byłoby, gdyby
każdy kościół miał wszelkie struktury potrzebne do prelęgnowarua
duchowego rozwoju WIernych, często Jednak kościołom brak jest personelu
do prowadzenia wszystkich programów. Mniejsze kościoły mogą, z braku
personelu, łączyć poszczególne programy. W kazdym razie, musimy w mądry
sposób podchodzić do metod działania przywódców kościoła, aby nie sprawić wrażenia, że krytykujemy Ich wysiłki. Moze czasem będziemy mogli
wykorzystać te sugestie w naszej własnej działalności. A tymczasem niech
nasze pragnienie wiedzy i chęć stworzenia skutecznych programów wychowarna nie przesłoni nam potrzeby życzliwości w stosunkach z innymi pracownikami chrześcijańskimi).
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Programy

Ewangelizacja

Nauczanie

Praktyczne życie

Wspólnota

Modlitwy

dzialarua

f
I~~

---------

_____

.r:

Ponieważ kongregacje składają się z naj różniejszych ludzi, od małych
dzieci po starców, wyważony program powinien obejmować wszystkie pięć
dziedzin działalności dla wszystkich grup wiekowych. Programy powinny
więc być stopniowane,
co jest całkiem zrozumiałe. Dzieci szkolne, na
przykład, dzieli się według wieku. Studentów dzieli się ze względu na stopień zaawansowarua
I osrągruęcia.
Kościoły działając na tej samej zasadzie,
stwarzają możliwoser nauki dla dzieci, dla młodzieży I dla dorosłych. Niektóre
kościoły uznają za konieczne podzielenie uczniów w Inny sposób, biorąc
pod uwagę stopień zaawansowania,
etap duchowego
rozwoju, zainteresowania Oczywiste Jest, ze potrzeby wykształconego
młodego człowieka z dużego miasta i potrzeby rolnika bez wykształcerua będą całkiem różne.
Róznice te wpłyną na ICh naukę. DWOJe dorosłych w tym samym wieku
może mleć całkowicie odmienną sytuację rodzinną. Jeśli jeden z nich ozenił
się młodo i ma dzieci, mogą go interesować stosunki między rodzicami
a nastolatkami. Drugi zaś moze wychowywać bardzo małe dzieci lub memowlęta. Ich potrzeby i zainteresowania
będą WIęC inne. Aby zaspokoić
potrzeby wszystkich SWOIch członków, kościół powinien prowadzić zróznicowany program edukacyjny Powinien stwarzać mozliwości nauki poszczególnych grup nauczania. Programy dla różnych grup stworzono po to,
by nauczanie było skuteczne. Aby więc pomóc swoim członkom w rozwoju
duchowym, kościół powinien realizować zróżnicowane programy
3 Zbadaj edukacyjny program kościoła, do którego uczęszczasz. Przekonaj
się, czy istnieje struktura stopmowania I jaka Jest zasada stopniowania. Czy
Istniejące potrzeby można by zaspokoić dzięki lepszemu systemowi zrózrucowarua? Jakle widZISZ rozwiązarua? W jakich dzredzinach wskazane były
by zmiany? Wpisz do notesu swoje obserwacje i propozycje.
4 Przypuśćmy, ze miałeś w ruedzielny ranek odwiedzić kościół w pewnym
mieście. Wszedłeś do kościoła w momencie, gdy odbywało się tam studium
bibilijne i zobaczyłeś, że obecna jest cała kongregacja. dzieci, młodzież
i dorośli. Zacząłeś obserwować przywódcę, który stał przed nimi i nauczał.
Zauważyłeś, że rodzice uciszają dzieci, nastolatki szepczą między sobą,

236

Rozwój cbrzescijanina

a niektórzy dorośli rozglądają się z wyraźnym brakiem zainteresowania.
Nauczyciel przerywał od czasu do czasu wykład, aby postawić pytanie
Niektórzy dorośli włączyli się w dyskusję w związku z tymi pytaniami.
W notesie napisz, co zaproponowałbyś, żeby 1) wciągnąć do dyskusji większą
liczbę osób, 2) wzbudzić zainteresowanie, 3) rozwiązać problem dyscyplmy,
4) stworzyć odpowiednie
możliwości do nauki dla wszystkich członków
kongregacji.
Program obejmujący wiele dziedzin trzeba odpowiednio
opracować.
Badania wykazują, że główne zadania wykonywane
są najlepiej, kiedy
podzieli się je na pewną liczbę pośrednich zadań. To jest właściwa organizacja.
Dobra organizacja zwiększa skuteczność.
Należy pogrupować
podobne
zadania i każde z nich oddać pod kontrolę osoby, która mo ze wyspecjalizować się w jednym aspekcie całego przedsięwzięcia
System organizacyjny stwarza ramy dla różnych działań Wiąże różne części programu w całość
i pozwala na ich koordynację Plan organizacyjny pozwala również na komunikację między różnymi grupamI I ich przywódcami oraz określa stosunki
między tymi częściami. Ponadto, ustala zakres obowiązków oraz władzy.
Kościoły, których programy wychowawcze
obejmują różne rodzaje
działalności, muszą skoncentrować swoje wysiłki, aby osiągnąć zamierzone
cele Muszą to również zrobić, aby uniknąć niepotrzebnego
dublowania
różnych działań w waznych dziedzinach.
System organizacyjny zwykle przedstawia się na schematach ukazujących
poziome i pionowe powiązania i sposoby komurnkowania
się. Schematy
ukazują równiez miejsce danego zadania w ogólnym programie oraz osoby
nadzorujące i podległe:

I

Pastor

l

I

Zastępca
pastora

Pastor
młodzieży

I
Pracownicy

Kierownik
chrześcijańskiej
edukacji

I
Pracownicy

Kierownik
muzyczny

l
Pracownicy
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Podział organizacyjny w wychowawczej dzrałalności kościoła dokonuje
się zazwyczaj według rodzaju działalności lub według grup wiekowych.
W pierwszym przypadku jedna osoba nadzoruje całość pracy w ramach
danego programu, takiego jak: szkoła niedzielna. grupa dziecięca łub wakacyjna szkoła biblijna. W drugim przypadku wszystkie rodzaje działalności
pogrupowane
są według grup wiekowych. Każdą z tych grup kieruje jedna
osoba, która nadzoruje działarun kościoła dla konkretnej grupy wiekowej.
W lokalnych kościołach można stosować jednocześnie oba te systemy.

5 Zbadaj strukturę organizacyjną swojego kościoła. Być może będziesz musiał
porozmawiać na ten temat z pastorem lub innym przywódcą kościelnym.
Jeśli istnieje schemat organizacyjny odnośnie programu nauczania, przestudiuj go uważnie. Jeśli nie ma takiego schematu, przygotuj własny i narysuj
w notesie.
6 Lokalne kościoły rozwijają programy działalności, aby
a) podnieść swoją WIarygodność i status w danej społeczności.
b) usprawnić swoje działania ewangelizacyjne i wychowawcze
c) podnieść poziom swoich pracowników.
7 Działalność lckalnego kościoła jest właściwa i odpowiednio zróżnicowana,
gdy
a) zaspakaja emocjonalne, Intelektualne i wolicjonalne potrzeby ludzi.
b) zadawala większość objętych nią osób.
c) stwarza ludziom możliwości rozwoju duchowego we wszystkich dziedzinach życia
8 Programy zróznicowane tworzy się dlatego, ze
a) istnieje potrzeba podzielenia ludzi na mniej więcej różne liczbowo grupy,
tak aby nauczyciele rnogh lepie) sobie z nimi radzić.
b) uczniowie uczą się lepie) w grupach o takim samym poziomie zaawansowania, nIŻ w grupach o różnym poziomie.
c) trzeba grupować wszystkich ludzi według
płci i stopnia duchowej dojrzałości.

wieku,

9 Działalność organizuje się WIąŻąCze sobą podobne
działalność kościoła organizuje się zwykle według
a) rodzaju działalności

lub grup wiekowych

pozycji społecznej,

zadania. Wychowawczą
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b) zdolności

lub zainteresowań.

c) stopnia duchowego

rozwoju lub zawodu.

Dzięki swoim strukturom organizacyjnym, lokalny kościół moze skutecznie prowadzić działalność wychowawczą dla wielu wiernych. Z drugiej
strony, małe grupy chrześcijańskie mogą zaspokajać potrzeby ludzi w danym
wieku, o pewnych zainteresowaruach i pozlorme wykształcenia w osobisty,
nieformalny
sposób. Wszystkie te rodzaje działalności
uzupełniają
się
nawzajem.

PRZYGOTOWANIE DO SŁUŻBY
Cel 3. Zapoznać się z biblijnymi zasadami kształcenia.
Szkolenie przywódców jest ważną częścią wychowawczej działalności
kościoła. Dowiedziałeś SIę już, że każdy chrześcijanin powinien aktywnie
angażować SIę w chrześcijańską
służbę. Niefortunne jest, ze z biegiem
chrześcijańskiej historu nastąpiło duże zrózrncowanie między duchownymi
a osobami świeckimi. Jest powszechne błedne pojęcie, że tylko wyświęceni
przywódcy kościoła są duszpasterzami Jest ono niezgodne z Nowym Testamentem. Zgodrne z Pismem ŚWIętym, każdy wierzący powinien angażować
się w chrześcijańską służbę.
Bóg dał Swemu kościołowi przywódców i wyznaczył Im szczególny
obowiązek szkolenia i przygotowywania
ludzi do służby. Wynika to jasno
z Efezjan 4,11-12 ŚWIęCI, wszyscy ludzie Bozy, mają wykonywać dzieło
posługiwania,
podczas gdy apostołowie,
prorocy, ewangeliści, pasterze
I nauczyciele mają przygotować świętych do służby.
Być może doświadczyłeś UCZUCIastrachu lub niepewności, kiedy po raz
pierwszy zetknąłeś SIę z tą ideą. Wielu chrześcijan doświadcza takich uczuć.
To, czego doświadczyłeś, to uświadomienie sobie potrzeby kształcenia. Moze myślisz, ze rue nadajesz się do tego zadania i ze jesteś słabo przygotowany.
Dlatego właśnie Bóg dał przywódców, aby tobie pomagali Kiedy zdobędziesz
wiedzę przekazaną
przez bardziej dojrzałych przywódców
kościelnych
poczujesz pragruerue, aby służyć Chrystusowi i pomagać innym w duchowym
rozwoju i osiągnięciu podobieństwa do Niego.
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Bóg zadbał o przygotowanie kazdego chrześcijanina do służby Za pośrednictwem Ducha ŚWiętego dał każdemu
wierzącemu podstawowe
wyposażenie do dzieła posługiwania. Obecność Ducha Świętego w kościele
i w zyciu wierzącego umozliwia skuteczną słuzbę i pobozne zycie. Poza
tym, Bóg dał kazdemu wierzącemu duchowe dary, aby wyposażyć go do
działalności w ciele Chrystusowym
Cztery fragmenty Nowego Testamentu
mówią o tym, ze każdy chrześcijanin otrzymał takie wyposażenie do służby.
Rz 12,3-8, lKor 12,1-11; Ef 4,11-16, 1P 4,10-11 Nie wszyscy członkowie
kościoła otrzymali takie same dary. Pośród członków ciała Chrystusowego
Bóg rozdzielił rózne dary. Wszystkie uzupełniają się nawzajem. Ciało rozwija
się, kiedy wszystkie one są wykorzystane.
Jednym z głównych obowiązków
kościoła w przygotowaniu
swoich
członków do służby jest pomoc w odkrywaniu darów. Jeśli chrześcijanin
jest nieświadomy swego daru, jak można mu pomóc w odkryciu tego, czego
Bóg od mego chce? Chrześcijanin powinien mieć pragnienie, by pracować
dla Pana, być zafascynowany pewnymi aspektami służby. Czasami zaczyna
się od tego, ze człowiek identyfikuje się lub doświadcza uczucia spełnienia,
kiedy WIdzi, jak inni służą Panu. Kiedy człowieka pociąga jakiś aspekt służby,
powinien szukać okazji do zaangażowania się w nią. Powimen doświadczać
uczucia spełnienia i satysfakcji, kiedy wykonuje tę służbę, jeśli naprawdę
ma do Olej Bozy dar. W procesie tym chrześcijanie
powinni równieź
odkrywać, ze Bóg powołał ich do pewnych zadań. Dopiero wtedy odkrycie
jest pełne. Być moze jednym z najlepszych wskaźników odkrycia chrześcijańskich darów jest ich dostrzezenie przez bardzie] dojrzałych wiernych.
Dojrzali chrześcijanie często potrafią rozpoznać w Innych początek służby
namaszczonej
przez Ducha. Dzieje się to wówczas, gdy są świadkami
uzywania pewnego daru przez Innych oraz ich reakcji na Boże powołanie.
Duch poświadcza o prawdziwości daru DOjrzali chrześcijarue mogą wtedy
zachęcać daną osobę do rozwijania daru, tak Jak Paweł zachęcał Tymoteusza
(2Tm 1,6). Główną zatem częścią przygotowarua chrześcijan do służby jest
pomoc w odkrywaniu darów, które dal im Bóg.
Nie wystarczy odkryć swój dar. Dary są na początku nie rozwmięte. Należy je rozwijać poprzez prakrykowanre Ich Nawet najbardziej utalentowani
muzycy muszą długo ĆWICZyĆ,aby rozwijać swoje talenty. Dlatego właśnie
kościół zajmuje SIę działalnością wychowawczą.
Przywódcy kościoła poświęcają wiele czasu I energii na przygotowarue członków kościoła do chrześcijańskiej slużby Przygotowanie chrześcijan do służby polega na pomaganiu
wierzącym w rozwuaruu darów od Boga. Stwarza rówmez okazję do zastosowania zdobytej wiedzy
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10 Zakreśl literę przed kazdym stwierdzeniem
przygotowania do chrześcijańskiej słuzby.

zawierającym

biblijną zasadę

a) Niektórzy przywódcy wyznaczeni są przez kościół do słuzby Jako apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele.
b) Każdy wierzący powinien angażować Się w chrześcijańską służbę.
c) Bóg dał kościołowi przywódców, aby szkolili i przygotowywali członków
ciała Chrystusowego do służby.
d) Róznica między duchowymi przywódcami a pozostałymi członkami kościoła pozwala nam rozpoznać, kto jest najwaźniejszy w Bozym planie
e) Waga, jaką Bóg przywiązuje
do przygotowania każdego chrześcijanina
do zycia i słuzby poprzez obecność Ducha Świętego, ŚWiadczy o tym, ze
pragnie On owocnej działalności.

O Kiedy każdy człowiek wykorzystuje swoje duchowe dary, ciało Chrystusa
rozwija się, gdyz dary uzupełniają Się nawzajem i służą zaspokojeniu
wszystkich potrzeb ciała Chrystusowego.
g) Każdy powinien prywatnie rozwijać swój dar i używać go publicznie
tylko wtedy, gdy może to robić w sposób perfekcyjny.
h) Duchowi przywódcy mogą pomóc jednostkom w używaniu Ich darów,
mówiąc im słowa zachęty.

LUDZIE ZAJMUJĄCY SIĘ DZIAłALNOŚCIĄ

WYCHOWAWCZĄ

Cel 4. Zapoznać się z rolą.pastorou i uauczvcteli.
Aby lokałny kościół odnosił sukcesy w swojej działalności wychowawczej,
musi mieć kompetentnych
i oddanych przywódców.
Każda grupa objęta
programem potrzebuje oddanego przywódcy. Dlatego też każdy lokalny
kościół potrzebuje pewnej liczby osób do prowadzenia jego działalności.
W Biblii wymienia się dwa rodzaje przywódców zajmujących Się działalnością wychowawczą: 1) pastorzy I 2) nauczyciele. Nie pomniejszając znaczenia
innych osób, zajmiemy się rolami tych dwóch grup, wspomnianych w Piśmie
Świętym.
Pastorzy są specjalnym darem od Boga dla kościoła Otrzymali specjalne
wykształcenie, dzięki któremu zostali przygotowani do tej słuzby. Często
poświęcają cały czas lub jego większość działalności kościoła Są odpowiedzialni za duchowe kierowanie wszystkimi sprawami kościoła.
Jeśli ponownie przeczytasz uwaznie Efezjan 4,11-12, stwierdzisz, ze
funkcja pastora l nauczyciela jest blisko ze sobą połączona. Gramatyka ory-
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ginalnego języka Nowego Testamentu w tym fragmencie sugeruje, ze te
dwie funkcje mogły być połączone. To dwie rózne, ale wzajemnie ze sobą
powiązane funkcje, które wypełnia w kościele ta sama osoba. Ze względu
na podobieństwo tych funkcji, określenie to pisze się czasami łącznie, pasterze
- nauczyciele Ukazuje to ICh bhski związek.

Funkcją pastora jest oplekowanie SIę stadem. Funkcją nauczyciela Jest
wychowanie, szkolenie i troska o rozwój ludzi Te dwie rzeczy rue są od
siebie tak odległe. Pasterz prowadzi owce na pastwisko, gdzie jest duzo
dobrego pożywienia I czystej wody Nauczyciel naucza Słowa Bożego, które
Jest duchowym pokarmem I prowadzi ludzi do Jezusa, który Jest wodą życia.
Pasterz - nauczyciel ma obowiązek dbania o kongregację oraz nauczanie
i wychowywanie
jej członków, przygotowarue Ich do słuzby I osiągnięcie
dojrzałości. Nauczarue to podstawowa część służby pasterskiej
Chrześcijanie
zwracają się do swoich pasterzy po naukę. Powinni
przyjmować i cenić Ich rady i nauki Wiele ich kazań jest pouczających
Ludzie powinni szanować swoich pasterzy, cenić ich czas poświęcony na
studiowanie Słowa, ponlewaz WIele czasu spędzają na przygotowanie
SIę
do nauczania ich Jest to bardzo ważna część Ich pracy i działalności
Praca pasterza to także nadzorowanie wszystkich działań kościoła. Jedną
z dziedzin, które nadzoruje, to program wychowawczy.
Pasterz (pastor)
moze przekazywać nadzór nad róznymi częściami programu innym osobom,
ale nadaje on główny kierunek wszystkim działaniom.
Nadzoruje cały
program wychowawczy, a przy wielu okazjach równiez naucza
Zgodnie ze wspomnianym wyżej fragmentem Pisma Świętego, pasterze
mają szczególny obowiązek nauczanta ludzi wierzących, aby przygotować
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ich do dzieła posługiwania. Są odpowiedzialni
za przygotowanie
ich, tak
aby ciało Chrystusowe doszło do jedności wiary, do poznania Syna Bozego
i dojrzałości w Chrystusie. Szkolenie przywódców i działalność kapłańska
to ważna część obowiązków pastora. Powinien on być głównym kapłanem
w ciele kapłanów, którymi są członkowie zboru Jego szczególnym zadaniem
jest rozpoznawanie
I rozwijanie potencjalnych przywódców oraz szkolenie
i przygotowanie ludzi do służby. Powinien pomagać ludziom w odkrywaniu
miejsc, gdzie 'nogą rozwinąć i wykorzystać swoje dary dla Bożej chwały
I rozbudowania ciała Chrystusowego. W istocie, jest to najważniejsze zadanie pastora. Rozwijanie ludzkiego potencjału i przygotowanie
ludzi do
chrześcijańskiej słuzby to zarówno wielka odpowiedzialność,
jak i wielka
okazja. Jezus wybrał pewnych ludzi spośrod mas, które za Nim podążały.
Z tysięcy wybrał Dwunastu, aby ich uczyć. Podobnie Paweł wybrał pewne
osoby, aby móc je szkolić i przygotować do ról przywódców. Tymoteusz
jest tego przykładem. Jest to szczególne zadanie pasterzy-nauczycieli.
11 Gdyby pastor był bardzo ograniczony czasem i gdyby mógł wykonać
tylko jedną z poniższych czynności, a z drugiej zrezygnować, co, według
ciebie, powinien zrobić? Zakreśl literę przed wybraną odpowiedzią. Powinien:
a) iść na nowy teren, aby głosić ewangelię.
b) nauczać grupę ludzi, jak głosić ewangelię.
c) osobiście odwiedzać wszystkich chorych.
d) przygotować pracowników do składania wizyt domowych

chorym.

e) zrobić kurs dla przyszłych nauczycieli.
napisać artykuł do miejscowej gazety.

n

g) założyć kościół w pobliskiej wsi.
h) wyszkolić paru świeckich ludzi, aby zakładali kościoły.
i)

j)

zająć się ewangelizacją.
wyszkolić pięciu ludzi, aby zajęli się ewangelizacją.

k) rozwinąć program chrześcijańskiego wychowania, tak aby wielu nowych
ludzi ugruntowało się w wierze.
I) pracować nad planami wybudowania
nowego kościoła.
Choć pastor jest w kościele głównym nauczycielem, nie powinien być
jedynym nauczycielem. Różne aspekty programu wychowawczego wymagają aby WIelu ludzi przyjęło na siebie obowiązek nauczania, a Bóg zaspokoi
tę potrzebę, dając kościołowi nauczycieli. Lokalne kościoły powinny uczynić
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wszelkie wysi- ki, aby wybrać ludzr, którym Bóg dał dar nauczania. Nauczanie to ważna działalność, która niesie ze sobą wielką odpowiedzialność
Ok
3,1). Nauczyciele powmni rozumieć ważność swojego zadania, gdyż mają
wielką możliwość wpływania na wieczne przeznaczenie wielu ludzi.
Wielu ludzi, którzy nauczają w ramach kościelnego programu wychowawczego, me ma formalnego wykształcenia, jakie zwykle mają nauczyciele w szkołach powszechnych.
Nie wydaje się konieczne, aby mieli takie
wykształcenie. Jednakże potrzebne im są pewne kwalifikacje, aby skutecznie przekazywać
uczniom prawdę
Poruewaz najwazniejszym
zadaniem
kościelnego
nauczania jest pomaganie ludziom w duchowym
rozwoju,
nauczyciele powmru sanu rozwijać SIę w poznaniu nauki Pisma Świętego.
Oprócz przezycia znowu zrodzenia, muszą mieć regularne, ścisłe relacje
z Bogiem i powinni być napełnieni Duchem Świętym. Ich postępowanie
powinno odzwierciedlać
zycie Jezusa, gdyz mają być wzorcami chrześcijańskiego zycia
Oddanych nauczyciell charakteryzuje ich odpowiedź na biblijne wezwanie, aby wzrastać w łasce (2P 3,18) I aby rozwijać w sobie umiejętność
nalezytego wykładania prawdy (2Tm 2,15), Powinni posiadac pragnienie
poznawania Słowa Bozego i chęć do chrześcijańskiej służby Nie oznacza
to, że nauczyciele muszą wiedzieć wszystko, co mozna wiedzreć w poszczególnych dziedzinach
Oznacza to, ze powinni starannie opanowywać
podstawowe
brblune nauki Oznacza to również.
ze powinni rozwijać
w sobie umiejętność wnikliwego patrzerua na nauki Słowa Bozego i ich
zastosowania w codziennym życiu Ponadto nauczyciele powinm mieć pewne zrozurruenie ludzkiej natury oraz psychologii swoich uczniów. Powinni
również rozumieć pewne podstawowe fakty związane z procesem nauczania - uczenia się oraz umieć zastosować w praktyce tę wiedzę. Paweł uczył
Tymoteusza, ze chrześcijańscy
pracownicy powinm być godnymi zaufania
ludźmi, którzy potrafią nauczać innych (2Tm 2,2).
Być mo ze zastanawiasz SIę nad nauczaniem w twoim lokalnym kościele
Moze czujesz, że Bóg dał ci dar nauczania. Jeśli tak powinieneś starać się
rozwinąć i wykorzystywać ten dar, kiedy tylko masz sposobność. Mozesz
przygotować
się do lepsze) służby, starając się nauczyć czegoś więcej
w dziedzinach, które omówiliśmy.
Starałem SIę W tym kursie zasugerować wiele rzeczy, które pomogły
innym w rozwinięciu umrejętności
I wiedzy niezbędnej, aby stać się sku-
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tecznym w działalności wychowawczej Mam nadzieję, że te sugestie nadadzą
kierunek twoim wysiłkom teraz i w przyszłości, w rruarę jak będziesz rozwijać
dane ci od Boga talenty.
Sam fakt, ze skończyłeś ten kurs świadczy o tym, że zdobyłeś podstawowe umiejętności potrzebne w tej świętej i interesującej działalności. Zachęcam
cię, abyś wykorzystał to, czego się nauczyłeś Robiąc to, rozwiniesz się
duchowo I pomozesz innym w osiągnięcru podobieństwa
do Chrystusa.
12 Dopasuj rolę (po prawej) do opisanej funkcji (po lewej)
.... a Odpowiedzialni
za duchowe przywództwo
we wszystkich dziedzinach pracy i działalności kościola

2) Nauczyciele

.... b Odpowiedzialnl
za część działalności wychowawczej, w której członków kościoła
przygotowuje się do służby.

3) Pasterze
i nauczyciele
4) Ogół chrześcijan

.... c Starają się rozwinąć ludzki
gotować
w służbę

ludzi

potencjał i przy-

do zaangazowania

się

....d Odpowredzialru za rozprzestrzenianie ewangelii na cały świat, poprzez działalność ciała
Chrystusowego
.... e Przewodni
nów

kapłan zborowy w ciele kapła-

1) Pasterze
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L:----Pytania kontrolne
PRAWDA-FAŁSZ. Wstaw literę p przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
i F przed każdym FAŁSZYWYM
.... 1 Aby działalność wychowawcza była zróżnicowana i wyważona, kościół
powinien pomagać ludziom w rozwoju duchowym w każdej dziedzinie
ich życia .
.... 2 Stwierdzono, że zróznicowarue programów wymaga tylu nauczycieli,
iz są niepraktyczne dla większości kościołów .
.... 3 Zróżnicowany
o podobnych

program stwarza możliwość
zainteresowaniach

.... 4 Schematy organizacyjne w kościołach
łalności grup wiekowej .
.... 5 Jedynie wyświęceni przywódcy
Nowego Testamentu .

nauki grupom

uczniów

układa Się według rodzaju dzia-

kościoła

są kapłanami

w pojęciu

.... 6 Jeśli niedojrzały chrześcijarun rue potrafi rozpoznać jakie ma powołanie,
powinien przeanalizować swoje zainteresowania
oraz cechy i stwierdzić, jaka działalność przynosi mu radość i satysfakcję w służbie dla
Pana
.... 7 W miarę dojrzewania, chrześcijanie odkrywają nie tylko swoje dary,
ale stwierdzają również, że istnieją pewne zadania, do których Bóg
ich nie powołał
.... 8 Nie jest konieczne, aby duszpasterz był również nauczycielem,
pośród Jego pracowników są dobrzy nauczyciele .

jeśli

.... 9 Jednym z zadań pastora jest rozpoznawanie i rozwijanie potencjalnych
przywódców, poprzez pomaganie ludziom w odkrywaniu miejsc, gdzie
mogą rozwinąć i wykorzystać swój duchowy dar (lub dary) .
....10 Podstawową
kształcenia.

kwalifikacją

nauczyciela

powinno

być posiadanie

wy-
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Odpowiedzi

na pytania nauczające

7 c) stwarza ludziom możliwość
1a
b
c
d
e

Prawda.
Fałsz
Fałsz
Prawda.
Fałsz

rozwoju duchowego.

f Prawda.
g Prawda.
h Fałsz.
Prawda.
Prawda.

8 b) uczniowie uczą Się lepiej w grupach
awansowania.

o takim samym poziomie

za-

2 Twoja odpowiedź.
9 a) rodzaju działalności

lub grup wiekowych.

3 Twoja odpowiedź.
10 Powinieneś

zakreślić b), d, e), 0, h).

4 Twoja odpowiedź może się różnić od mojej, ale powinna zawierać zasady,
które omówiliśmy w tym kursie Po pierwsze, aby zaangazować większą
liczbę osób, powinniśmy
podzielić je na grupy według wieku, zainteresowarua
i duchowych
potrzeb. Po drugie w ten sposób, bez
wątpienia,
umożliwilibyśmy
większe zainteresowanie
oraz gdyby
nauczyciele angazowali uczniów w proces nauczarua zachęcając do
decyzji Trzeci problem to dyscyplina, niewątpliwie rozwiązałaby ten
problem w znacznym stopniu, podzielenie uczniów na klasy według
grup wiekowych. Gdyby odpowiednio zaangażowano uczniów w proces
nauczania, zniknęłoby zniecierpliwienie
i brak zainteresowania,
okazywane przez pojedyncze grupy
11 Powinieneś

zakreślić b), d), e), h),

p, k)

5 Twoja odpowiedź.
12 a 1) Pasterze.
b 2) Nauczyciele.
c 3) Pasterze i nauczyciele
d 4) Ogół chrześcijan.
e 1) Pasterze.
6 b) usprawnić

swoje działania ewangelizacyjne

I

wychowawcze.

SŁOWNIK
W prawej kolumnie podany są numery lekcji, w których po raz pierwszy
zostało użyte słowo.
Lekcja

absorbować

- zaprzątać całkowicie
czas lub pochłaniać

abstrakcja

- pojęcie ogólne,

asymilować

- przyswajać,

bodziec

- podnieta,

cecha

- element odróżniający
istoty zywe lub
przedmioty, charakterystyczny pod jakimś
względem

charakterystyczny

- właŚCIWYkomuś lub czemuś, typowy dla
kogoś, znamienny, szczególny

charyzmatyczny

- obdarzony
szczególnym
piętnem,
miennym znakiem wyróżniającym

degeneracja

- wyradzanie Się, zwyrodnienie,
SIę gorszym

dobitnie

- wyraźnie,

mocno, dosadnie

1

dobrowolny

- wynikający z własnej woli, me przymuszony

6

doczesny

- trwający do pewnego
przemijający

5

dominujący

- panujący, górujący nad kimś; przeważający

czyjąś myśl, uwagę,

oderwane,
z życiem, z rzeczywistością,
upodabniać,

zachęta,

nie związane
niekonkretne

5
4

wchłaniać

pobudka

czasu,

3

3

zna-

stawanie

ruetrwały,

1,2

9

1

6
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dostosować

się

- zrobić odpowiednim,

dopasować, dostroić

2

dostrzegalny

- dający SIę dostrzec, zauważyć

5

dynamiczny

- pełen siły, pręzny, intensywny

9

dyskryminować

ograniczać

w prawach,

prześladować

3

ekspertyza

- opinia, orzeczenie

eksperta

etyczny

- zgodny z nakazami etyki, moralny

2

fascynacja

- urzekający wpływ czegoś, urok, oczarowanie, olśnienie

5

gwarancja

- poręczenie,

7

herezja

- pogląd religijny sprzeczny
religii panującej

hierarchia

- układ jakichś elementów, w szczególności
stanowisk politycznych,
urzędniczych,
kościelnych Itp. na zasadzie pod parzą dkowania

zapewnienie,

rękojmia

z dogmatami

7

3

higiena

- nauka zajmująca się warunkami wpływającymi na zdrowie ludzkie

5

identyfikacja

- upodabruarue własnej osobowości do kogaś, wybranego wzorca osobowości

3

imitacja

- rzecz naśladująca

3

inną rzecz, falsyfikat

innowacja

wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona,
nowość

9

integracja

tworzenie się całości z jakichś
scalanie się, zespalanie

2

intensyfikować

- wzmacniać,

natężać,

zwiększać

CZęŚCI,

6
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Słownik
internalizacja

- przyjmowanie wartości,

intrygujący

- ciekawy, interesujący

izolacja

- odosobnienie,
odseparowanie

kompetencja

- zakres czyjejś wiedzy,
odpowredzialności

lub

6

konsekwencja

- postępowanie
oparte na ściśle określonych zasadach, zgodne z powziętym planem; wytrwałość w dążeniu do czegoś

6

kontekst

- tekst, którego częścią jest dany wyraz lub
wyrażenie

6

kopia

- dokladne

kryterium

- miernik słuzący
sprawdzian sądu

monogamiczny

norm, zasad narzucanych od pewnego czasu z zewnątrz
i uznawanie ich za swoje własne

5

oddzielenie

odtworzenie

6

od otoczenia,

umiejętności

9

oryginału

za podstawę

oceny;

forma małżeństwa opierająca się na stałym
wspólżyciu
Jednego mężczyzny z jedną
kobietą

motyw

- pobudka, powód, uzasadnienie
wania lub rozumowania

naśladować

- wzorować się na kimś, na czymś; brać
kogoś lub coś za wzór, za przykład

natychmiastowy

- taki, który ma nastąpić
razu, bezzwloczrue

nieodpowiedniość

- nienadawanie
się do czegoś,
wość, ruestosowność

nieokreślony

- me dający SIę określić, nie ustalony, niewyraźny, niejasny

postępo-

natychmiast,

od

niewłaści-

7

8

2

3
2

10

2
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niepomyślny

- nie będący po czyjejś myśli, niekorzystny,
niedobry

niewerbalny

- przekaz bez użycia słów

niezawodność

- rzeczownik od niezawodny,
który nie sprawia zawodu,
mozna polegać; pewny

9

się podważyć,

czyli taki,
na którym

10

niezbity

- nie dający
pewny

objawienie

- proces uczenia się za pośrednictwem
cha Świętego

oddziaływanie

- wywieranie

odpowiedni

- stosowny, nalezyty, właściwy, nadający SIę
do czegoś

4

odsłonięcie

- odkrycie, pokazanie, uczynienie widocznym

1

odżywczy

- służący do odżywienia,
tościowe, wzmacniające

optimum

- zespół najlepszych,
jących warunków

sprzyja-

9

orientacja

- skłanianie się ku czemuś, umiejętność
rozeznania się w czymś, dostosowanie się
do nowej sytuacji

2

nieodparty,

Du-

7

3
2

wpływu

stanowiący warpożywienie

najbardziej

osierocić

- opuścić, zostawić kogoś, odumrzeć

ostateczny

- ostatni, definitywny, nie możliwy do zmiany

paradoksalny

- sprzeczny z tym, co wydaje SIę oczywiste,
osobliwy, absurdalny

pasywny

- bierny, nieaktywny,

perspektywa

- odległość umożliwiająca
rzeczy lub zdarzeń

obojętny
właściwą ocenę

2

7
7
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pojęcie

wyobrażenie,
odpowiednik

pogląd,
nazwy

zdanie;

myślowy

poligamiczny

związek małżeński jednego mężczyzny
z kilkoma kobietami lub jednej kobiety
z kilkoma mężczyznami

2

8

postura

- postać, figura, postawa, prezencja, wygląd
zewnętrzny człowieka

potencjalny

- przypuszczalny, możliwy, mogący ujawnić
się w określonych warunkach

potwierdzić

- poświadczyć,
prawdziwość,
ność; zgodzić się na coś

poufałość

- bezceremonialność,

predestynowany

- przeznaczony

projektować

- układać plany, zamyślać coś, zamierzać

6

prolongowany

- przedłuzony,

1

propozycja

wiarygod-

zażyłość

2

odroczony

to, co się komuś proponuje, projekt, wniosek

przejście

- studium przejściowe
wiskami, okresami

przekonania

- sądy, opinie, przeświadczenia,

przekształcenie

- zmiana kształtu, wyglądu,

przenikać

- przedostać się do środka czegoś, zgłębić
coś, poznać

przeżyć

- utrzymać się przy zyciu

przykładowy

- wart naśladowania,

przymilny

- starający się przypodobać,

rozwojowy
rywalizacja

9
5,8

do czegoś

przesunięty,

1

dotyczący rozwoju
obrażeń, zmian

między dwoma zjazadania

2

formy

mogący służyć za wzór
lgnący do kogoś

jako procesu

- ubieganie się o pierwszeństwo,
wodnicrwo

4

prze-

współza-

4

2
8

Z

5
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sędziwy

- powazny wiekiem,

bardzo stary

słownictwo

- zasób wiedzy danego języka,
środowiska, specjalności

sporny

- mogący być przedmiotem
się kwestionować

sprzeczność

- rzecz sprzeczna z czymś, przeciwstawność

6

stronnik

- człowiek stojący po czyjejś stronie, zwolennik

3

symbolizm

- posługrwanie się symbolami, symboliczny
charakter czegoś

5

talent

- niezwykła, nieprzeciętna
cza: wybitne uzdolnienie

zdolność twórdo czegoś

10

technika

- celowy, racjonalny, oparty na teorii sposób wykonywania prac w jakiejś dziedzinie

3

trwałość

- zachowanie

l

tyran

- człowiek okrutny, bezwzględny,
szający posłuszeństwo

ujarzmić

- podporządkować
nym, opanować

uległy

- dający sobą powodować,
skłonny do ulegania komuś

uogólnienie

- twierdzenie
ogólne, sformułowane
na
podstawie obserwaqi i wyciągania wniosków

5
jakiegoś

3

sporu, dający

JakOŚCIprzez dłuzszy czas

sobie,

uczynić

wymu-

zależ-

posłuszny,

8

l

2,6
4

-,'

upomnienie

karcąca uwaga, ostrzeżenie,

napomnienie

upoważnić

- dawać komuś prawo, pełnomocnictwo
zrobienia czegoś

utajony

- ukryty, niewidoczny,

uwiecznić

- uczynić trwałym,
nieprzemijającym,
utrwalić, unieśmiertelnić

do

l
10

niedostrzegalny

4
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Słounuk

uzupełnienie

- dopełnienie

wartość

- cecha lub zespół cech stanowiących
o walorach osoby lub rzeczy

wiarygodność

- zasługiwanie

witalność

- pełnia sił zyciowych,

wizualny

- postrzegany

wolicjonalny

- odnoszący

wrodzony

- właściwy człowiekowi
przyrodzony

współczujący

- solidaryzujący się uczuciowo
piącym, litujący się

z kimś cier-

3

współza1einy

- pozostający w stosunku wzajemnej zależności z czymś

3

współzawodniczyć

- rywalizować, ubiegać SIę o pierwszeństwo

3

wścibski

- ciekawski,

5

wymagać

- niezbędnie potrzebować
obejść się bez czegoś

czegoś, nie móc

4

wzajemność

- dokonywanie, okazywanie nawzajem sobie uczuć, pomocy przez obie strony

6

zakazany

- zabroniony

9

założenie

- przypuszczenie

6

zastraszyć

- przerazić kogoś groźbami,
do lęku, niepokoju

zawiły

- trudny do zrozumienia,
skomplikowany

zbiorowy

- odnoszący się do pewnej grupy osób lub
zbioru rzeczy, gromadny, kolektywny

8

czegoś, dodatek

na zaufanie, wiarę; pewność
żywotność

wzrokiem,

wzrokowy

się do woli, zależny od woli
od urodzenia,

zadający wiele pytań

doprowadzić

pełen niejasności,

2
10

1

9
10

1,2

6
5
1
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4

zdobywanie

- dokonanie
znacznego

zdolności

- predyspozycje do łatwego opanowywania
pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenia się

2

zgodny

- jednomyślny,
harmonijny

jednakowy,

1

wyglądający mizernie, chudy, wychudzony

1

zmizerowany
zniekształcony

- pozbawiony

czegoś,
wysiłku

nabywanie

jednogłośny,

pierwotnego

kosztem

kształtu

2

Odpo~iedzi na pytania

kontrolne
Lekcja 2

Lekcja l
l d) Człowiek duchowo rośrue, roz-

wija SIę i dojrzewa
2 e) reakcją na rzeczy wymienione
w odpowiedz.ach a), b) I c).
3 b) wzrostowi oraz roZWOjOWI,które prowadzą do dojrzałości.

1 b) stopniowe
osiąganie podobieristwa do Chrystusa przez
każdego wierzącego.
2 a) jego pierwotnego
stwa do Boga

podobień-

3 c) Duchowa

dojrzałość oznacza
pełnego podobieństwa do Chrystusa.
oslągnięcie

4 c) Duchowy rozwój jest potrzebny, aby zapobiegać duchowej
nudzie.

4 d) duchowym rozwoju.

5 a) jest ono kruche w

5 c) wykorzystać

ruernowlęc-

rwie ...

6 d) mogli wzrastać duchowo
7 c) Pismo Święte daje nam pokarm.
8 b) poprzez stałe uzywanie swoICh duchowych zdolności nauczył SIęodrózruać dobro od zła.
9 d) nie potraf przyjąć I zrozumieć
prawdy duchowej.
10 a) Żyje lekkim duchowym pokar-

mem ...
11 c) oddanie Panu ..
12 b) to zdolność do przyjmowama
l

mozhwości

wszystkie swoje
dla chwały Bożą

6 a) stać się podobnymi
tusa

do Chrys-

7 d) istnieją etapy rozwoju
my dojrzałości.

l

pozio-

8 c) Uświadomienie sobie duchowego potencjału I roZWÓJpewności siebie.
9 b) prelęgnowanre
rozwoju ...

duchowego

10 d) cele pośrednie, które pomagaJą człowiekowi w przejściu od

duchowego

niemowlęctwa ...

rozurruerua duchowej prawdy

13 d) reakcją na Słowo Boze ...
14 a) spełniają rolę podpory, której
potrzebuje człowiek .

15 b) zastosowanie wiedzy ..

Lekcja 3
1 d) w bezpośredni

sposób ...

2 b) uczeń uczy SIę, upodabniając
Się do swego nauczyciela ...

Rozuoj chrześcijanina

256
3 c) podobieństwo

do Chrystusa.

9 a) zapamiętywanie

faktów lub
ich sobie ...

4 a) byli przygotowani do słuzby ...

przypominania

5 c) kościół jest organizmem złozonym z powiązanych ze sobą
wzajemnie CZęŚCi..

10 b) Zastosowania.

6 a) grupa wierzących wykorzystuje róznego rodzaju dary ...

13 c) najskuteczniej poprzez
wzroku i słuchu.

7 b) Nakłania nas, często wbrew naszej woli, byśmy dążyli do osią
gruęcla podobieństwa do Chrystusa.

14 d) uczeń słyszy, a następnie wykonUJe ćwiczenia według tego,
co usłyszał.

8 c) wykorzystanie
tradycyjnych
metod nauczania ..
9 d) osobiste związki i relacje ...
10 b) skuteczne

chrześcijańskie wychowanie obejmuje oba rodzaje metod ...

Lekcja 4
1 b) lekcje, na których wymaga SIę
dz ra ła n!a , zapamiętuje
się
znacznie lepiej.
2 d) wykorzysta okazję, aby podzielić się z niewierzącym Wieścią
o Chrystusie.
3 b) dobry słuchacz to człowiek,
który wykorzystuje
prawdę
w sytuacjach życiowych.
4 a) Zapamiętywanie.
5 c) Treść lekcji jest kluczowym elementem ...
6 e) odpowiedzi
dłowe.

a) i b) są prawI-

7 b) ludzie trzymają Się mocno
swych tradycyjnych poglądów.
8 c) na różnych poziomach ...

11 d) Przedstawrama inaczej.
12 a) Rozumienie.
zmysł

15 d) Uczeń najlepiej uczy się, kiedy
uczy Się samodzielnie.
16 a) Przekazywanie.
c) Zapamiętywanie.
Rolf prawdopodobnie stosuje metodę, która Jest skuteczna w pracy
z dużą grupą. WykaZUje zainteresowanie procesem nauczania, wykorzystując różne pomoce do ilustrowarua wykładów. Uczniowie
wykorzystują dwa zmysły. Jednakze relacja jest słaba, studenci nie
mają ćwiczeń związanych z materiałem, Rolf mógłby ulepszyć swoją
metodę, wymagając od studentów
większego zaangażowania,
prosząc o zastosowanie nauk w codziennym życiu, pomagając w połączeniu nowej wiedzy ze zdobytą wcześniej oraz w niezbędnych
zmianach w ich życiu.
17 b) Odkrywanie.
f) Zastosowanie.
Podejściu Sary niewiele mozna zarzucić. Angażuje ona studentów
w proces uczenia, tak aby uczyli
się zarówno słuchając jak i działając. Ich nauka jest raczej praktyczna niż teoretyczna, wiąże się z ich

Odpounedzt

na pytania leoutrolue

dotychczasową wiedzą I sytuacjami źycrowyrru. Co więcej, wykorzystywanie odpowiednich pomocy przy studiowaniu Bibln Jest dla
studentów bodźcem do dalszego,
samodzielnego studiowarua. Sara
musi dbać o urozmaicenie metod,
aby me popaść W rutynę
18 c) pomaganie
się.

ludziom

W

uczeniu

19 d) odkrywanie informacji

1

od po

wiednia reakcja na nie
20 a) wykorzystanie
prawdy Jako
podstawy dokonywania zyciowych wyborów I działań.

Lekcja 5

2)
6)
7)
9)

średnie dziecińsrwo
późne dojrzewarue
wczesna dorosłość
późna dorosłość.
f 1) wczesne dziecirisrwo.
g 4) wczesne dojrzewanie
h 8) średnia dorosłość
i 3) późne dzieciństwo.

1 d) Biblijne fakty przedstawiono

przy pomocy bezosobowego,
spisanego objawienia.
2 b) Bóg przekazał
prawdy ..

nam je jako

3 a) metody formalne i nieformalne.
4 d) to, że odpowiednie wartości,
postawy, motywy i zachowania
chrześcijańskiego zycra przejmuje się ...

chrześcijańskrego rozwoju

7 c) Człowiek będący wzorem musi
mieć całkowitą kontrolę.;
8 d) 111leĆokazję do zastosowania
tego, czego się nauczyli. ..

zycie w Chrystusie,

9 b) oddziaływanie wzajemne, zażyłość, Identyfikacja, na śladowa
nie
10 c) dobrzy przyjaciele, członkowie

5 automatyczny, pielęgnować

rodziny, nauczyciele, a w istoCIe wszyscy chrześcijanie.

6 brak równowagi
7 osobowość
8 dziedziczność,
gencja.

Lekcja 6

6 e) rozwija stosunki oparte na wzorowaniu SIę, z powodów wymienionych w a) i b).

2 ntefizycznych.
3 pełnowartościowość
4 duchowego,
doczesne

9 środowisko, kultura, wartości, postępowanie.
10 wola, wyborów.

5 c) Przystosowanie społeczne jest
uzyteczne przy uczeniu się
zwyczajów, ale nie Jest odpowiednie
do kształtowania

1 a 5) średnie dojrzewame.

b
c
d
e

257

zdolności,

mteli
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Lekcja 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fałsz.
Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Prawda.
Fałsz
Prawda.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Prawda.
15 Fałsz.

3 a) dając lm rnozlrwość uczenia się
poznawania, kochania i akcep
towania nas przez wzgląd na
Chrystusa.
4 b) Relacjom wzajemnym z mnyrnl
chrześcijanami. ..
5 c) dzięki stosunkom wzajemnym ...
6 b) charakter
umozhwi

chrześcijański

członkom

i brarue.

7 a) grupa tylko wtedy może zaspokajać potrzeby jednostek ...
8 c) dotyczy tego, co SIę mówi i jaki
ma to wpływ.
9 a) stopień wzajemnej
członków grupy.

Lekcja 8
Fałsz.
Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Prawda.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Fałsz.
Fałsz.

Lekcja 9
1 d) Chrześcijańskie grupy to główny element akcji społecznych ...
2 c) dzielente się życiem Jezusa ...

akceptacji

10 d) Ważne dla przywódców
są
sprawy rozrywek i działalności
rekreacyjne] ..

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

grup
dawanie

Lekcja 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Fałsz.
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o CHRZEŚCIJAŃSKIM WYCHOWANIU

SPRAWOZDANIE STUDENTA
I
ARKUSZ ODPOWIEDZI
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WSKAZÓWKI

Po skończeniu kazdej CZęŚCIwypełnij arkusz odpowiedzi. Poniżej podane
są wskazówki, jak odpowiadać na pytania. Pyrania mogą być dwojakiego
typu: PRADWA-FAŁSZ i MOŻLIWOŚĆ WYBORU.
PRZYKłAD PITANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ
Poniższe zdanie

może być albo prawdziwe,
PRA WDZIWE - zamaluj
FAESZYWE - zamaluj

1 Biblia jest przesłaniem

albo nieprauidziuiefesli jest
kratkę A.

kratkę B.

Bożym dla nas.

Powyższe zdanie: BIblia Jest przesłaniem Bożym dla nas, Jest PRAWDZIWE,
dlatego zamaluj kratkę A w następujący sposób.

PRZYKłAD PITANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU
Znajdź

właściwą odpowiedź

na pytanie.

Zamaluj

odpounedniq

kratkę.

2 Narodzić się na nowo oznacza
a)
b)
c)
d)

być młodym.
przyjąć Jezusa jako Zbawiciela.
założyć nowy zbór.
znaleźć inny zbór.

Odpowiedź
właściwa znajduje się w punkcie Cb) przvjqć
Zbawiciela dlatego zamaluj kratkę B w następujący sposób:

jezusa

jako
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PYTANIA DO CZĘŚCI 1

Zaznacz odpounedzi na wszystkie pytania na arkuszu odpowiedzi do części
1 Zapoznaj się z przvleładami na arkuszu pokazującymi, jak zaznaczać
odpowiedzi.

CZĘŚĆ 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 1
Jeśli na poniższe pytania odpowiesz

TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu od-

pounedzi. jeślt odpounedz brzmi NIE, zamaluj kratkę B
1 Czy uważnie

przeczytałeś

wszystkie lekcje w części l?

2 Czy odpowiedziałeś

na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś

na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytania, na które źle odpowiedziałeś?
5 Czy sprawdziłeś

w słowniku

słowa, których nie znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ
PRA WDA - zamaluj kratkę

I][]

FAŁSZ - zamaluj kratkę

6 DZIałalność wychowawcza

ułatwia rozwój chrześcijaninowi.

7 Aby osiągnąć pełnowartościowość
się rozwijać i dojrzewać.
8 Celem duchowego
Chrystusa.

[2[]

w duchowym

rozwoju wierzących

9 Zadaniem chrześcijańskiego wychowania
winięciu dobrych postaw moralnych

życiu, chrześcijanin musi

jest osiąganie

podobieństwa

jest pomaganie

10 Nauczanie sprzyja duchowemu
rozwojowi,
przyjęcia poglądów i teorii ich nauczycieli.

do

ludziom w roz-

gdyz zachęca

uczniów

do
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11 Kościół pielęgnuje duchowy
wsparcia, siły i zdrowia.
12 Duchowemu
formalne.

rozwojowi

rozwój,

sprzyjają

udzielając

bardziej

każdej

metody

części

ciała

nieformalne,

niż

CZĘŚĆ 3 - PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU
Wvbier.z najlepszą odpowiedź na podane pytania.
leratlee.

Zamaluj

odpowiednią

13 Duchowe życie, które rozpoczyna się wraz z nowo narodzeniem, podlega
a) automatycznemu
rozwojowi, bez potrzeby pielęgnacji i opieki.
b) nieregularnemu
rozwojowi i wymaga dużo czasu i cierpliwości.
c) wzrostowi, rozwojowi i dojrzewaniu.
14 Duchowy rozwój w życiu człowieka jest potrzebny w tym celu, aby
a)
b)
c)
d)

świadczyć o jego całkowitym posłuszeństwie wobec Boga.
zwiększyć możliwość osiągnięcia podobieństwa do Chrystusa.
zapobiec nudzie i brakowi zainteresowania w sprawach duchowych.
dać poczucie samodoskonalenia
się.

15 Cztery poruższe stwierdzenia przedstawiają poziom uduchowienia i jego
cechy. Jedno jest błędne. Które'
a) Duchową doskonałość wykazuje człowiek, który żyje bez grzechu.
b) Duchową dojrzałość charakteryzuje umiejętność odróżniania dobra od
zła.
c) O duchowej śmierci świadczy niezdolność do przyjmowania prawdy.
d) O stanie niedorozwoju
świadczy przedłużony okres duchowego
niemowlęctwa.
16 Duchowy rozwój wiąże się
a) ze znajomością duchowych obowiązków.
b) ze zdolnością do odkrywania woli Bożej względem innych ludzi.
c) z możliwościami człowieka oraz społecznym, ekonomicznym i politycznym środowiskiem.
d) z reakcją na Słowo Boże i umiejętnością zastosowania wiedzy w ŻyClU.
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17
a)
b)
c)

Ostatecznym celem duchowego rozWOJUJest
przekształcenie wierzących w bezgrzesznych świętych
zastosowanie wiedzy w życiu, aby dowieść swojego oddania Chrystusowi.
stopniowy rozwój na podobieństwo Chrystusa w życiu każdego wierzącego

18 Rola chrześcijańskiego
wychowania w osiąganiu pełnowartościowości
przez ludzi to
a) inspirowanie wierzących do większego wysiłku w samodoskonaleniu
się.
b) dawaniem ludziom morywacu do dokonywania dobrych uczynków dla
udowodnienia
swojej wiary
c) rozwijanie potencjału kazdego człowieka dla Bozej chwały.
d) pomaganie ludziom w pozytywnym myśleniu o duchowych wartościach.

19 Rozwój nowego życia w Chrystusie to
a) szybkie doskonalenie się na początku, a nie późniejsze wolne postępy.
b) etapy rozwoju i poziomy dojrzałości
c) stopniowa zmiana od stanu zmysłowego (cielesnego) do bezgrzesznej
doskonałości.
20
a)
b)
c)

Poprzez chrześcijańskie wychowanie staramy się osiągnąć duchowy rozwój
nakłaniając wierzących, by myśleli o sprawach wiecznych
znajdujący wyraz w życiu wierzących, którzy osiągnęli doskonałość.
we wszystkich dzredzinach zycia, aż do osiągnięcia dojrzałości w postaci
podobieństwa
do Chrystusa
d) w wierzących, az staną Się samodzielni.
21 Biblijna koncepcja "czvmenta uczniami" wiąże Się z pobudzaniem
do
duchowego rozwoju
a) w bezpośredni sposób, ponieważ duchowe życie rozwija się, kiedy uczniowie stają się tacy, jak ich mistrz.
b) w pośredni sposób, ponieważ "czynienie uczniami" dotyczy wczesnego
chrześcijańskiego życia, a 'jJobudza1l1e"późniejszego duchowego rozwoju.
c) w tym sensie, ze czynienie uczniami i pobudzanie dotyczą duchowego
życia.
22 Celem nauczania jest pomaganie ludziom w duchowym
osiągnięcia
a) podobieństwa
do Chrystusa.
b) społecznego przystosowania.
c) emocjonalnej doskonałości.
d) intelektualnej pełnowartościowości.

rozwoju, aż do

CS34 - Rozwój chrześcijanian
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23 Kościół i dary duchowe
a)
b)
c)
d)

sprzyjają duchowemu rozwojowi dziękr temu,
że
zachęcają wierzących do duchowego udzielania SIę.
stwarzają możliwości wykorzystarua zdolności każdego wierzącego.
dają ludziom poczucie bezpieczeństwa,
aby mogli się rozwijać.
udzielają każdej części wsparcia, siły i zdrowia w całym duchowym ciele, którym jest Kościół.

24 Nieformalne wzory chrześcijańskiego
a) tradycyjne metody edukacyjne.
b) osobiste powiązarua i relacje.
c) sztywne struktury szkolne

KOŃCOWE

WYMAGANIA

szu. odpowiedzi
cia 2

Dalej postępuj

i wyślij go do

Instvtutu

wychowania

cechują

zgodnie z zaleceniami

na arku-

JCI. Potem przejdź do pracy nad

czes-
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PYTANIA DO CZĘŚCI 2

Zaznacz odpowiedzi na ioszvstleie pytania na arkuszu odpounedzi do części
2. Zapoznaj szę z przvleładami na arkuszu pokazujqcvmi, jak zaznaczać
odpowiedzi.
CZĘŚĆ 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 2

Jeśli na poniższe pytania odpowiesz TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu
odpowiedzi. jeśli odpounedz brzmi NIE, zamaluj kratkę B .
1 Czy uważnie

przeczytałeś

wszystkie lekcje w części 2?

2 Czy odpowiedziałeś

na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś

na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytania, na które źle odpowiedziałeś?
5 Czy sprawdziłeś

w słowniku

słowa, których rue znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ

U:)bierz najlepszq odpounedz na podane pytanta. Zamaluj odpounedniq
leratlee.

PRA WDA - zamaluj kratkę Ci]
FAlSZ - zamaluj kratkę [][]
6 Nauka, która zrruerua Wiedzę, postawy I postępowanie ucznia, nie wymaga
zastosowarua lekcji w sytuacjach życiowych.
7 Lekcje, które wymagają zaangazowarua,
które nie wymagają działania.
8 Na ludzką osobowość

wpływa głównie dziedziczność,

9 Biblijne fakty są podstawą
10 Chrześcijańskiego
łecznego.

zapamiętuje

wiary, potnewaz

się lepiej ruz te,
a nie środowisko.

tak powiedzieh

zycia uczymy się w procesie

apostołowie.

przystosowania

spo-

CS34 - Odpowiedzialność

chrześcijanina

11 Nauczanie jest obecnie mniej wazne,
odkrywczego uczenia się.

- strona 8
ponieważ

stosuje

się metodę

12 Podejście systematyczne i życiowe to dwa możliwe sposoby w metodzie
odkrywczego studiowania Biblii.

CZĘŚĆ 3 - PYTANIA 1YPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Wvbierz najlepszą odpowiedź na podane
lerattee.

pytania.

Zamaluj odpowiednią

13 Nauka, która rozszerza wiedzę, zmienia postawy i postępowanie ucznia,
musi obejmować zastosowanie
w życiowych sytuacjach tego, co się
nauczyłeś, ponieważ
a) lekcje, które wymagają działania zapamiętuje się lepiej, niz te, które go
nie wymagają.
b) uczenie się bez działania jest całkowicie bezwartościowe,
c) to, czego człowiek się nauczy, jest ważne tylko wtedy, gdy to wykonuje
się,

14 Odkrywcze
a)
b)
c)
d)

podejście do uczenia się kładzie nacisk na
treść lekcji.
wypowiedź nauczyciela.
zaangażowanie
ucznia.
środowisko.

15 O skuteczności nauczania metodą przekazywania sądzi się na podstawie
zdolności studenta do zapamiętania informacji dokładnie tak, jak zostały
podane. Jaki to rodzaj uczenia się?
a) Przedstawienie inaczej.
b) Zapamiętywanie.
c) Zrozurmenie.
d) Zastosowanie.
16 Wiedząc, że ludzie uczą się najlepiej poprzez zmysł wzroku
człowiek zajmujący się chrześcijańskim wychowaniem powinien
a) stosować metodę wykładów.
b) wykorzystywać wyłącznie materiały wizualne.

i słuchu,
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c) korzystać z nowatorskich metod, aby zachęcić uczniów do nauki.
d) wspomagać swoje nauczanie pomocami wizualnymi.
17 Cztery poruższe określenia
Jedno jest błędne. Które'
a) Dzieciństwo.
b) Dorosłość.
c) Wczesna dorosłość.
d) Dojrzewanie.
18
a)
b)
c)
d)

to nazwy głównych okresów ludzkiego życia.

Na ludzką osobowość mocno wpływa
status społeczny.
dziedziczność i środowisko
status ekonomiczny.
rasa.

19 Proces przystosowania społecznego wykorzystujemy jako strategię chrześcljańskiego wychowania, ponieważ
a) chrześcijańskie wartości i zachowania przejmuje się poprzez bliskie relacje
z innymi ludźmi.
b) łatwo go zastosować, a jednocześnie uniknąć kosztownych programów
c) w większości wypadków daje natychmiastowe
i długotrwałe
rezultaty.
20 Aby związek oparty na wzorowaniu się przyniósł korzyść, uczniowie
muszą
a) mieć niewielki wkład w proces uczenia się.
b) mieć okazję do zastosowania w praktyce tego, czego się nauczyli.
c) być przez cały czas pilme zajęci
d) naśladować swoje wzorce w każdej dzredzrrue zycia.
21 Zadaniem nauczania są wszystkie wymienione
jednego Którego'
a) Srwarzarue warunków do nauki.
b) Dawanie studentom motywacji do nauki
c) Dbanie o to, by uczniowie byli stale zajęci.
d) Kierowanie odkryciami uczmów.

poniżej działania, oprócz

CS34 - Odpowiedzialność
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22 Dobrym wskaźnikiem tego, że rruał miejsce proces właściwego uczenia
się, jest
a) dosłowne zapamiętanie przez uczniów wykładów nauczyciela
b) to, że uczniowie stają SIę tacy, jak nauczyciel.
c)· to, że materiał kursu został w całości przerobiony.
d) zauważenie w uczniach widocznych zmian w ich postępowaniu.
23 Systematyczne studiowanie Biblii wymaga poznania tego, co objawione
jest w danym fragmencie Pisma Świętego, zastosowanie tego w życiu i
a) zapamiętanie tego, czego się nauczyło.
b) nauczenie tego innych.
c) wprowadzenie
odkrycia w czyn.
d) uświadomienie
sobie znaczenia tego.
24 Skuteczne nauczanie wymaga znajomości zainteresowań
niów, właściwego określenia celów nauki oraz
a) dobrych pomocy naukowych.
b) właściwego zaplanowania zajęć.
c) dobrze wyszkolonego personelu

i potrzeb ucz-

KOŃCOWE WYMAGANIA. Dalej postępuj zgodnie z zaleceniami
na arkuszu odpowiedzi i urvsli; go do Instytutu leI Potem przejdź do pracy nad częścią 3.
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PYTANIA DO CZĘŚCI 3
Zaznacz odpounedzi na uezvstleie pytania na arkuszu odpounedzi do części
3 Zapoznaj się z przykładami
na arkuszu pokazującymi,
jak zaznaczać
odpounedzi.

CZĘŚĆ 1 - WYMAGANIA DO CZĘśCI 3
!eśli na poniższe pytanta odpowiesz TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu
odpowiedzi. jesli odpowiedź brzmi NIE, zamaluj kratkę B .
1 Czy uważnie przeczytałeś

wszystkie lekcje w części 3?

2 Czy odpowiedziałeś

na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś

na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytania, na które tle odpowiedziałeś?
5 Czy sprawdziłeś

w słowniku

słowa, których nie znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA ITPU PRAWDA-FAŁSZ
~vblerz
leratlee.

najlepszą

odpowiedź

na podane

PRA UlVA - zamaluj
FAłSZ - zamaluj

pytania.

kratkę
kratkę

Zamaluj

odpowiednią

m
[][l

6 Biblia uczy nas, ze Bóg stworzyl rodzinę, aby w niej mógł SIę odbywać
proces wychowywania.
7 Małżeństwa są dobre wtedy, gdy każdy współmałzonek
zadowolić Boga, a potem siebie samego.
8 Chrześcijańskie

stara SIę najpierw

grupy spotykają się po to, by dzielić się życiem Jezusa.

9 Działanie w grupach
członków.

jest korzystne,

ponieważ

zaspokaja

10 Jednym z praktycznych aspektów działania chrześcijańskich
dostarczanie Ich członkom okazji do rozrywek i zabawy.

potrzeby
grup jest

CS34 - Sprawozdanie
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11 Aby ułatwić duchowy rozwój, kościoły specjalizują się w jednej dziedzinie
ludzkich potrzeb.
12 Jednym z zadań duszpasterza w wychowawczej
działalności
jest rozpoznawanie
i rozwijanie potencjalnych przywódców.

kościoła

CZĘŚĆ 3 - PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU

~vbier:z najlepszą odpowiedź na podane pytania. Zamaluj odpowiednią
leratlee.
13
a)
b)
c)

Bóg stworzył rodzinę, aby
mógł w niej przebiegać proces wychowywania.
zapewnić opiekę nad wszelkim stworzeniem i zaludnić ziemię.
dać porządek społeczny ludziom, których stworzył.

14 Małzeństwa rozwijają się najlepiej
a)
b)
c)
d)

kiedy
kiedy
kiedy
kiedy

każdy współmałżonek stara się, aby były respektowane
dostają fachowe rady.
każdy współmałżonek
stara się o dobro związku.
mąż upiera się, by być w domu absolutnym władcą.

jego prawa.

15 Chrześcijańskiemu zyciu rodziny sprzyjają wszystkie wymienione niżej
działania, oprócz jednego. Którego?
a) Dobry przykład rodziców i ich nauki
b) Regularne uczęszczanie do kościoła i dobre warunki domowe.
c) Dyscyplina polegająca na uczeniu i korygowaniu zachowań dzieci.
d) Miłość rodzicielska wybaczająca dzieciom nieposłuszeństwo.
16 Ponieważ rodzice uczą zarówno poprzez przykład, jak i wskazówki, muszą
a) być ostrożni w sposobie wyrażania swoich prawdziwych uczuć.
b) być przez cały czas świadomymi swojego postępowania.
c) dbać o to, by spierać się tylko prywatnie, nigdy zaś publicznie.
17
a)
b)
c)

Chrześcijańskie grupy spotykają się w celu
moralnego budowania się i rozwinięcia swojej organizacji.
wzajemnego budowania się poprzez dzielenie się życiem Jezusa.
stworzenie wierzącym okazji do rekreacji

18 Chrześcijańskie grupy zaspokajają następujące ludzkie potrzeby
a) potrzebę przystosowania społecznego, uznania przynależności i aktywności.
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b) potrzebę identyflkaqi, kontaktów z ludźmi, przynależności i zaangażowania.
c) potrzebę dzielenia się, wyrażania ruezadowolenia, krytykowania i protestowania.
d) potrzebę przynaleznoścr, dzielenia się, uczestnictwa i kontaktów Z ludźmi.

19 Grupy przynoszą korzyść jej członkom, gdy
a) zawsze podejmują zgodne decyzje.
b) stanowią forum do dyskusji.
c) zachęcają wszystkich członków do uczestniczenia w procesach grupowych.
20
a)
b)
c)

Komunikowanie
się w grupie jest ważne i dotyczy
tego, co się mówi, jak srę mówi i wpływu, jaki ma to, co się mówi.
stosunków grupy z macierzystym kościołem.
zapewnienia członkom grupy dobrego samopoczucia przez większość
czasu.

21 Niektóre ważne, praktyczne aspekty organizowania i prowadzenia chrześcijańskich grup to
a) kto powinien prowadzić grupy, dlaczego i jak długo?
b) kiedy, gdzie, na jak długo powinna SIę spotykać grupa?
c) kto powimen zorgaruzować i kontrolować grupę i na jakiej podstawie?
22
a)
b)
c)

Kościoły ułatwiają rozwój duchowy
dając ludziom miejsce do spotkań oraz duchowy pokarm
odsuwając ludzi od świata i angażując Ich w swoją działalność
szkoląc wiernych dla osiągnięcia dojrzałości i przygotowując ich do służby

23 Biblijna koncepcja służby jest następująca
a) Wszyscy chrześcijanie mają obowiązek angażowania się w chrześcijańską
służbę
b) Tylko wykształceru i wyświęceni kapłani mogą zajmować się chrześcijańską służbą
c) Słuzba odnosi się do zaspokajania potrzeb socjalnych, podczas gdy kapłaństwo odnosi się do zaspokajania potrzeb duchowych.
24 Rola pasterzy I nauczycieli w działalności wychowawczej polega na
a) oddzielemu od siebie jeden kieruje, a drugi spełnia swoje obowiązki
jako podwładny.
b) połączeniu. obaj zwykle zaspokajają wszystkie potrzeby wierzących.
c) uzupełnianiu
SIę wzajemnym: obie słuzby starają się rozwinąć ludzki
potencjał I przygotować ludzi do chrześcijańskiego
życia.
KOŃCOWE WSKAZÓWKI Dalsze postepou.ante określone Jest II' arkuszu odpounedzi
Prześlij go na adres JCJ Nnuejszy kurs jest zakonczonv Poproś Instyuu JCJo przesłame podręcznika do następnego kursu

Cykl -Słuzba Chrześcuańska-

ROZWÓJ CHRZEŚCIJANINA
ARKUSZ ODPOWIEDZI

DO CZĘŚCI 1

Międzynarodowy Instytut Korespondencyjny

Temat kursu
(PIOSZę

Gratulujemy

uleoitczenta lekcji

o pisanie

li' Części

drukowanymi

l.teraun)

l! Prosimy o u pisauie danych.

Imię i nazwisko .... ..
Numer studenta ICI ...
(Pozostaw

Adres

puste miejsce, jeśli nie znasz swojego

numeru)

.
ulica

(1IIICjSCOII'OŚćJ

poczta

kod

Wiek

/I

r domu

I

lokalu

riojen odzt» fJO

Zawód

Stan cywilny

Dzieci

.

Ilość lat nauki
Przynależność do kościoła.

X

Funkcja w kościele

. .... ..

Czy uczysz się sam?

.

..

..
..

.. .

Jakie inne kursy ICI ukoriczyłeś/aś?

..
..

I

I

W grupie?

1

Odpowiedzi

do Części 1:

Zamaluj odpowiednią kratkę przy numerach pvtati. Zwracaj uwagę na to,
czy numer odpowiedzi na arkuszu zgadza się z numerem pytania.
1 CD[II ITI

[Q]

CD[II ITI [Q]
CD[II U] [Q]
4 W [TIU] [Q]
5 W [TIU] [Q]
6 W [TIITI[Q]
7 III [TIU] [Q]
8 III []]ITI [Q]
2
3

9 III

ITI ITI [Q]
III ITI ITI [Q]
W ITI ITI [Q]
W ITI ITI [Q]
13 III ITI ITI [Q]
14 III ITI ITI [Q]
15 III ITI ITI [Q]
16 III ITI ITI [Q]

10
11
12

17 CI]
18 CI]

rn [JJ [Q]

ITI ITI
19 CI] [[] ITI
20 CI] [[] ITI
21 CI] ITI ITI
22 CI] ITI ITI
23 CI] [[] ITI
24 CI] ITI ITI

[Q]
[Q]
[Q]
[Q]
[Q]
[Q]
[Q]

Pyrania do Instytutu Kl dotyczące lekcji:

Sprawdź jeszcze raz arkusz odpounedzi. Czy zaznaczyłeś uiszvstleie
odpounedzi? Wyślij arkusz do biura /Cl. Adres znajdziesz na ostatniej stronie
zeszytu.

CYKL .SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA«
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Cykl -Słuzba Chrzescuariska-

ROZWÓJ CHRZEŚCIJANINA
ARKUSZ ODPOWIEDZI

DO CZĘŚCI 2

Międzynarodowy Instytut Korespondencyjny

Temat kursu
(PIOSZę o pisa Ole drukowanymi

literami)

Gratulujemy uleoticzettia lelecft ui Części 2/ Prosimy o topisanie danych.

Imię i nazwisko. ......... ........
Numer studenta

rer

.
(Pozostaw

puste nuejsce, jeśli rue znasz swojego

numeru)

Adres
ulica

kod

nr domu i lokalu

(mlejSCOlI'OŚĆ)

poczta

X
I

I

3

uojeuodztuo

Odpowiedzi

do Części 2:

Zamaluj odpowiednią leratleeprzy numerach pytali. Zwracaj uwagf! na to,
CZy numer odpowiedzi na arkuszu zgadza sie z numerem pytania.
1 wOLlIT][Q]
2 W []J IT] [Q]

3IT][]Jmrn
4 [~:::][::IJ
[Q]
5 IT] []JIT] [Q]
6 W []JIT] [Q]
7 W []JIT] [Q]
8 W []JIT] [Q]

m

9W

[[]

IT] [Q]

10 IT][[][I][Q]
11 [!J[[][I][Q]
12 [TI[[][I][Q]

13 [TI[[][I][Q]
14 [TI[[][I][Q]
15 [TI[[][I][Q]

16 [TI[[][I][Q]

17W[[][I]rn
18W[[][I]
[Q]
19IT][[][I] [Q]
20W[[]W [Q]
2l W[[]W
[Q]
22W[[]W [Q]
23w[[]W
[Q]
24 W [[][I] [Q]

Pytarua do Instytutu leI dotyczące lekcji:

Sprawdź Jeszcze raz arkusz odpowiedzi Czy zaznaczyłeś uiszvstlete
odpowiedzi? Wyślij arkusz do biura ICI.Adres znajdziesz na ostatniej stronie
zeszytu.
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4

Cykl -Słuzba Chrześcuariska-

ROZWÓJ CHRZEŚCIJANINA
ARKUSZ ODPOWIEDZI
Międzynarodowy

Tematkursu

DO CZĘŚCI 3

Instytut Korespondencyjny

.
(PIOSZę

Gratulujemy ukoticzetua lekcji

li'

o pisanie

Części

Imię i nazwisko

drukowanymi

hteranu)

y Prosimy o uptsauie danych.

..

Numer studenta ICI ........
(Pozostaw

puste nuejsce, Jeśli me znasz swojego

numeru)

Adres
ulica

nr do 1/1 U l lokalu

(l/llejSC01I'OŚĆ)

kod

poczta

1/1()

jel oodz: uo

PROŚBA O INFORMACJĘ
Biuro ICI z radością wyśle CI Informacje dotyczące innych dostępnych kursów
ICI I ich cen. jeśli potrzebujesz takich informacji, napisz prośbę ponizej.

x

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

-

I

I

5

.

Odpowiedzi

do Części 3:

Zamaluj odpotoiedniq kratkę przy numerach pytan. Zwracaj uwagę na to,
czy numer odpowiedzi na arkuszu zgadza się z numerem pytania.

1W w [I] [Q]
2w[I][I][Q]
3w[I][I][Q]
4 W wOJ [Q]
5WWOJ[Q]
6W wOJ [Q]
7W wOJ [Q]
8W w [I] [Q]

9w~ITJ[Q]
10W ITlITJ[Q]
llW~ITJ[Q]
12W~ITJ[Q]
13W~UJ[Q]
14W~UJ[Q]
15W ITlITJ[Q]
16w~ITJ[Q]

17wDUITJ cm
18W~ITJ cm
19W~UJ
cm
20W~UJcm
21W~UJcm
22W~UJcm
23W~UJ cm
24W~[I]
cm

Pytania do Instytutu ICI dotyczące lekcji:

GRATUlACJE!
Ukończyłeś kurs "Służba chrześcijańska". Cieszymy się, że byłeś naszym
studentem i mamy nadzieję, że nadal będziesz się uczył z ICr. Wyślij arkusz
odpowiedzi do biura ICr. Wynik otrzymasz na karcie ocen razem ze świadectwem
ukończenia kursu
Prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska.

Nie wypełniać - tvlleodla JCI
Data

Wynik
CYKL "SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA«
6
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CYKL SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA
Ten symbol jest przewodnikiem po cyklu studiów.
Cykl Służba Chrześcijańska posiada 18 kursów
i podzielony jest na trzy części, z których każda
zawiera sześć kursów.
Rozwój Chrześcijanina

jest Kursem 4 Części III.

Ten kurs pomoże ci:
•

poznać biblijne uzasadnienie konieczności prowadzenia chrześcijańskiego nauczania.

•

wyjaśnić związek pomiędzy chrześcijańskim
nauczaniem a teoretycznymi poglądami i sposobami

nauczania.
•

zauważyć i wykorzystać
możliwości
nia życia duchowego innych poprzez
skie nauczanie.

kształtowachrześcijań-

Inne tytuły kursów ICI z Cyklu »Słuźba Chrześcijańska«, które wkrótce się ukażą:

Głoszenie i nauczanie
Królestwo, Moc i Chwała
Pisząc na poniższy
kursach ICI:

adres uzyskasz informacje

o innych

Instytut ICI
Skr. poczt. 6
43-400 CIESZYN
ISBN 83-906650-2-6

