Ty isłużba

"Odczuwałem wstyd I gorycz klęski. Zrobiłem wszystko, co było w moJeJ mocy, ale nikt nie był poruszony malm kazaniem. Gdy wierzący zaczęli
się modlić, klęknąłem w rogu i nie mogłem powstrzymać łez: kazanie ...
sposób wygłoszenia kazania
zakończyły Się całkowitym ruepowodzeruem.
co gorsza, nikt nie wystąpił, by się nawrócić I Czyzby Bóg popełnił jakiś
błąd? Nie, to ja popełniłem błąd Rzecz w tym, ze Bóg mnie nie powołał. .
Nie zostałem powalany do głoszenia kazań. Nie powinienem
[uz nigdy
głosić Słowa ...
Igdy tak pogrążałem się w rozpaczy, poczułem, że czyjaś ręka dotknęła
mego ramienia. "Bracie, czy pomożesz nam modlić się z tymi, którzy wyszli
do przodu?" Nie mogłem uwierzyć własnym oczom! Jedenastu ludzi wystąpiło, by się modlić o zbawienie.
Autor tych słów stał się później dobrym pastorem i wspaniałym kaznoSłowa te napisał, gdy rozpoczynał swoją działalność
kaznodziejską.
Jego doświadczenie wskazuje, ze ten, kto kocha ludzi, może głOSIĆewangelię i pozyskiwać ich dla Pana.
dzieją.

Nalezysz do Wielkiej wspólnoty wierzących, którzy odpowiedzieli
na
wezwanie Pana. Głoszenie i nauczanie słowa to metody, dzięki którym
możesz nieść zbawierue zgubionym i budować wierzących Kurs ten pomoze ci nabyć umiejętności potrzebne, by skutecznie i pewnie przygotować
się do nauczania oraz głoszenia.
Ta lekcja pomoże ci zrozumieć,
kwalifikacjom powinna odpowiadać
Bóg Clę powołał.

czego Pan oczekuje od ciebie, jakim
osoba głosząca Słowo oraz do czego

plan lekcji
Koncepcja słuzby
Kwalifikacje potrzebne

Dwie szczególne

do wykonywarna

służby

słuzby

cele lekcji
Gdy ukończysz

tę lekcję powirueneś

umleć:

•

Opisać cechy nowotestamentowe)

słuzby.

•

Określić, Jak powinna wyglądać działalność usługującego Słowem Bozym.

•

Rozwijać w swym zyciu cechy, które mają charakteryzować

sługę Słowa
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czynności lekcyjne
1. Przeczytaj dokładnie wstęp do podręcznika
Znajdziesz w rum przykłady
róznego rodzaju pytań i dowiesz się, jak należy na rue odpowiadać.
2. Zapoznaj się z planem I celami lekcji Pomoze ci to w trakcie nauki skoncentrować się na najrstotniejszych sprawach
3. Zapoznaj się z kluczowymi słowami Jeśli nie będziesz rozumiał znaczenia któregoś z nich, skorzystaj ze slownika na końcu podręcznika.
4 Przeczytaj lekcję I odpowiedz na zawarte w niej pytania Odpowiedzi
zapisuj w tym podręczniku, w wydzielonych do tego miejscach Dłuższe
odpowiedzi zapisuj w notatniku. NIe zaglądaj do wykazu właściwych
odpowiedzi,
zanim nie odpowiesz sam W ten sposób więcej się nauczysz.
5 Wykonaj zamieszczony sprawdzian na końcu lekcji. Uważnie sprawdź
swoje odpowiedzi porównując je z podanymi na końcu podręcznika
Przestudiuj raz jeszcze te z ruch, na które odpowiedziałeś
nieprawidłowo.

słowa kluczowe
Zrozumienie znaczenia kluczowych słów. które znajdują się na początku każdej lekcji, pomoże CI w nauce Kluczowe słowa do każdej lekcji
zostały umieszczone w porządku alfabetycznym i objaśnione w słowniku
na końcu podręcznika
Jeśli masz wątpliwości, co oznacza jakieś słowo,
sprawdź jego znaczenie w słowniku, zanim przystąpisz do czytania lekcji.
autorytarny

niekonsekwencja

doktryna

niemoralność

Imperatywny
instruktywny
interakcja
kulturowy
moralność
nadbudowa

reputacja
tradycja
uczenie

Ty i służba

17

Treść lekcji
KONCEPCJA SŁUŻBY
Cel 1. Zapoznanie się z koncepcją. służby przedstawioną.

UJ

listach pasters-

kich.
Wzór biblijny
Czym jest usługa? Jak mam się uczyć skutecznego jej pełnienia? Co mam
czynić? Jakim człowiekrem mam być? Jak głosie? Jak nauczać?
Tego rodzaju pytania mogły zaprzątać umysł Tymoteusza, gdy po raz
pierwszy zrozumiał, ze powinien Się włączyć do usługi. Podobne pytania
musiał też zadawać sobie inny nowotestamentowy
sługa - Tytus. Twoje
zainteresowanie
tym kursem świadczy o tym, że jesteś zaangażowany
lub
zamierzasz zaangażować się w wykonywanie jakiejś służby w kościele. Być
może i ty zadawałeś sobie wspomniane pytania. Jeśli tak, w odpowiedzi na
nie pomoze ci Pismo ŚWIęte. Listy pasterskie (l i 2 Tm i Tt) zostały napisane
przez Apostoła Pawła. Są one skierowane szczególnie do tych, którzy głoszą Słowo i nauczają. Powinieneś Je przeczytać bardzo uważnie. Będziesz
powracał do nich w przyszłości,
służąc Panu, prawdopodobnie
głosząc kazania i nauczając. Listy te me zawierają wszystkiego, co Nowy Testament
mówi na temat kaznodziejstwa I nauczania. zawierają jednak podstawowe
prawdy na ten temat
1 Trzy listy pasterskie

to:

2 Przeczytaj dokładnie listy pasterskie celem zapoznania się z pouczeniami
danymi zaangażowanym
w służbę. Zaznacz następnie (w wykropkowanym
miejscu), czy spełniłeś to zadanie
.
.
3 Zakreśl litery przed stwierdzeniami, które są PRAWDZIWE.
a Listy pasterskie zostały napisane przez Apostoła Pawła do dwóch młodych mężczyzn zaangażowanych
w służbę w kościołach. Listy te zawierają wiele cennych pouczeń dla tych, którzy dązą do służby w kościele.
b Listy pasterskie, podając wymogi, jakie stawiane są usługującym Słowem
Bozym i opisując sposób ICh prowadzenia SIę, mają zniechęcać osoby
ŚWIeckie do angażowania
się w służbę
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c Apostoł Paweł nie wymienia wszystkich wymogów, jakie wimen spełmć
sługa, ale rada, której udziela w listach pasterskich, obejmuje podstawowe prawdy biblijnej nauki na temat chrześcijańskiego przywództwa.
Paweł uwazał służbę za przywilej Pamiętał i załował tych dni, gdy prześladował Kościół i przeciwstawiał się Panu jezusowi (lTm 1,12-14). Gdy
wyrruerua listę tego, z czego jest dumny, swoje własne osiągnięcia uznaje za
śmieci, które są bezwartościowe.
On bowiem wszystko uznaje niczym wobec sprawy poznanIa Chrystusa (FI P 3,8-11) Nawet doznawane cierpienia
i prześladowania dla ewangelii powodują jedynie skupienie, Jakim jest udział
w cierpieniach Chrystusa. Ponadto uważa swoją słabość fizyczną za sposobność do uznania mocy Chrystusa Wyraża to w następujący sposób' "Dlatego mam upodobanie w słabościach, zrueuiagacb, w potrzebach, u' przesladouianiacb, w uctseacb dla Chrystusa: albounem kiedy jestem słaby,
wtedy jestem mocny" (2Kor 12,10).W swych listach pasterskich skierowanych do dwu młodych ludzi, swoich synów w wierze, Paweł pisał o przywództwie w Kościele.
W następnej części lekcji dowiemy się, co powiedział Paweł Tymoteuszowi i Tytusowi na temat tego, jakim czlowrekiern musi być ten, kto pełni
sluzbę ewangelii i na temat rodzaju pracy, do której został powołany.
4 Zakreśl litery przed zdaniami, które opisują koncepcję służby głoszenia
Słowa I nauczania przedstawioną
przez Apostoła Pawła w listach pasterskich. Apostoł Paweł widział tę słuzbę Jako
a) taką samą pracę, Jak każdą mną,
b) świętą wiarę,
c) przywilej,
d) sposobność do uzyskania pozycji i szacunku,
e) udział w cierpieniach Chrystusa, a nawet męczeństwo,
f) środek do uzyskania wysokich korZYŚCIfinansowych

Ogólne i szczególne rodzaje służb
Służba

li'

znaczetnic ogólnym

Cel 2. Zapoznanie się z koncepcja słuźbv
jate jq traktował wczesny KOŚCIÓł.

li'

znaczeniu

ogólnym, to znaczy

Czym jest słuzba? Zadaliśmy to pytanie na wstępie tej lekcji Za odpowiedź niech nam posłużą cytaty z Pisma Świętego. Wielu jest wezwanych,
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by sluzyć Kościołowi, lecz nie wszyscy Z nich są wezwani do kaznodziejstwa i nauczania. Czytamy o tym w l Trn 3,8-13. Pornocnicy (czasem nazywani diakonami) nie pełnią takich służb, jakie są opisane w wersetach 1-7
Inną z kolei listę tych, którzy pelnią różne rodzaje słuzby, można znaleźć
w lKor 12,28 i w Ef 4,11-12. "JOn ustauounł jednych apostołami, drugich

prorokami, iunvcb ewangelistami, a uutvcb pasterzami i nauczycielami,
aby przygotować sunetvcb do dzieła posługiuianta, do budowania ciała Chrystusowego" Przykłady róznorodnych służb przedstawione są tez w KSIędze
Dziejów Apostolskich

W początkach swej działalności Kościół stanął przed problemem rozdzielema zapomóg dla wdów Wybrano siedmiu diakonów, którym Apostołowie zlecili to zadanie po to, by sami mogli oddać się wyłącznie modlitwie
I słuzbie Słowa (Dz 6,1-4) Na przykład, Dorkas wspomagała wdowy w JoPpie, robiąc dla nich suknie i płaszcze (Dz 9, 36-41). Józef, który otrzymał
imię Barnaba, stanowił zachętę dla innych (Dz 4,36), bowiem wprowadził
w służbę Pawła a potem zaprowadził go do Apostołów i gminy w jerozolimie (Dz 9, 26-27) Później udał Się do Tarsu, by odszukać Pawła I przyprowadził go do Antiochu, gdzie wraz z nim pracował w tamtejszym kościele
(Dz 11, 25-26) Barnaba był rówruez nauczycielem i prorokrem (Dz 13, 1),
a później został wraz z Pawłem wysłany przez kościół do pracy misyjnej
(Dz 13, 2). Praca chrześcijańska Jest służbą, a chrześcijanie nowotestamentOWI znajdowali wiele sposobów, by słuzyć Panu. Jest również prawdą, ze
ruektórzy z nich zostali powołani do wykonania szczególnych słuzb
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5 Zakreśl literę przed zdaniem, które prawidłowo określa służbę w znaczeniu ogólnym, zgodnie z pojęciem wczesnego Kościoła, w początkach jego
działalności.
a) Znaczenie, wartość i status osoby pełniącej służbę, były uwarunkowane
pozycją, jaką ta osoba zajmowała w hierarchii Kościoła.
b) Pojęcie służba oznaczało niewielką grupę ludzi, którzy kierowali życiem
duchowym kościoła poprzez głoszerue i nauczanie Słowa Bożego.
c) Słuzba była rozumiana jako służenie Panu
wego CIała, to jest Kościoła

Służba

UJ znaczeniu

Cel 3. Zapoznanie
Chrystusa.

tu

na ziemi dla Jego ducho-

szczególnym
SIę z celem urvleouvuiania

szczególnych

służb w ciele

Pośród wielu sług kościoła Pan powołał i tych, którzy mają do spełnienia szczególne zadanie. Paweł wyjaśnia to na przykładzie ciała ludzkiego.
Chrystus jest głową swego ciała, Kościoła (Ef 1,22-23). Każdy wierzący
jest częścią Jego ciała i wykonuje jakąś słuzbę (l Kor 12,4-6 ) Mimo IŻ
wszyscy wierni są wezwani do służenia w znaczeniu ogólnym, o czym już
była mowa, to niektórym dane jest wykonywać szczególne zadanie, szczególną słuzbę dla kościoła: "JOn ustanowił jeduvcb apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a Innych pasterzami I nauczvctelami"
(Ef 4,11). Głoszenie i nauczanie Słowa to dwie szczególne słuzby dane
Kościołowi celem przysposobienia
wszystkich WIernych do służby Bozej
i doprowadzenia
całego kościoła do jedności i pełni (Ef 4,12-13). I to zagadnienie jest przedmiotem rozważań tego kursu.
6 Zakreśl literę przed zdaniem określającym cel, jaki ma spełnić wykonywanie szczególnych słuzb w kościele Celem tym jest:
a) wyniesienie

najbardziej

utalentowanych

ludzi na pozycje kierowrucze,

b) rozwój systemu administracyjnego,
by Kościół mógł prowadzić
ność w sposób efektywny i praktyczny,
c) powodowanie
rozwoju duchowego
ewangelizowanie
świata.

i jedności wewnątrz

działal-

Kościoła oraz
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KWALIFIKACJE POTRZEBNE DO WYKONYWANIA SŁUŻBY
Cel 4. Zapoznanie się z biblijnymi urvmogamt stawianymi usługujq.cym.
Przeczytaj w skupieniu cytaty Pisma Świętego wymienione
w lekcji. Zastanów się nad kazdym cytatem. Duch Święty pomoze
mieć, co on znaczy i Jakie ma on dla ciebie znaczenie.

poniżej
ci zrozu-

Niektóre z przymiotów nowotestamentowych
przywódców podane zostały w Hm 3,1-7. Wersety te mówią, jakim powinieneś być człowiekiem,
aby wykonywać służbę w Kościele Przeczytaj uwaznie ten fragment, zanim
przejdziesz do kolejnego. Zwróć uwagę na to, ze Paweł zaczyna od pochwały tych, którzy pragną służyć Panu, Pragnienie służenia jest jednym
z dowodów Bożego powołania. Jednakże pragnienie, a nawet samo powołanie, to nie wszystko Bóg oczekuje od ciebie, byś spełnił Jego podstawowe wymagania
Najpierw musisz być takim, jakim On chce, a potem możesz robić to, co
On chce Powinieneś zatem zajrzeć w głąb swojego serca. Każdy kto chce
pełnić służbę, musi zadać sobie pytanie, dlaczego chce to czynić Dlaczego
chcesz mówić kazania, służyć? Sam odpowiedz sobie na te pytania, wobec
własnego sumienia i wobec Boga.
7 Przeczytaj raz jeszcze 1Tm 3,1-7, a potem uważnie oceń kazdy z powodów, jakie podają ludzie pragnący służyć. Następnie zakreśl literę stojącą
przed zdaniem, w którym - według ciebre - wyrmenlony powód odpowiada
wymaganiom stawianym przez Pismo Święte.
a) Grzegorz jest od niedawna chrześcijaninem, posiada wiele wrodzonych
uzdolnień Widzi SIebie zawsze "na czele". Wydaje mu się, że ktoś, kto
pełru publiczną służbę, jest ważniejszy dla Boga niż ten, kto tego Ole
robi. Decyduje się więc zaangażować do słuzby.
b) Alfred jest chrześcijaninem od trzech lat. Uczęszcza regularnie do kościoła, często studiuje Biblię i regularnie dzieli się ewangelią z tymi, którzy nie znają Pana. Czuje, że Pan oczekuje od niego, abyaktywmej
włączył się w słuzbę kościoła. Intensywnie studiuje Biblrę i modli się do
Pana, by dał mu możność wykonywania
służby Powiedział starszym
kościoła, że gdy tylko zostanie poproszony, gotów Jest zawsze I wszędzie wykonywać słuzbę
LIstę przymiotów, jakimi mają charakteryzować
SIę usługujący, Paweł
rozpoczyna od stwierdzenia, że powinm być oni nienaganni. Nie oznacza
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to, ze wymaga od nich doskonałości.

Oznacza to, że powinni dawać dobre
świadectwo, tak żeby nie można im było zarzucić niemoralnego prowadzenia się lub fałszywego doktrynerstwa
Ktoś, kto pełni służbę, musi być znany ze swej uczciwości i czystości oraz prawości. Są to istotne cechy dobrego
chrześcijanina. Ten wymóg zostaje powtórzony dwa razy Tt l, 6-7. Przeczytaj ten fragment w Biblii.
W swym Pierwszym liście do Tymoteusza Paweł stawia konkretne wymagania dotyczące życia osoby usługującej w Kościele. Aby je spełnić, męzczyzna ma być mężem jednej żony i dobrze prowadzić rodzinę. Człowiek,
który pełni chrześcijańską służbę, powinien być zawsze w zyciu rodzinnym
przykładem chrześcijańskiej moralności Powinien więc zarządzać swoją rodziną z taką miłością i praWOŚCIą, by Jej szacunek dla niego przeniósł
Się
takze na jego przywództwo w kościele Apostoł Paweł wskazuje na podobieństwo między zyciem kościoła. a życie m rodziny Człowiek, który nie
Jest zdolny opiekować się swoją rodziną, nie jest tez zdolny pracować dla
Kościoła Pan Jezus wyraził tę myśl słowarru: "Nad tym, co małe, bvłes unerny, WIele ci pounerze" (Mt 25,21).
Chrześcijański sługa musi być zatem człowiekiem
prawym. dobrze ułozonym I opanowanym
Nie powinno być nic grubiańskiego lub rueprzyzwouego w jego mowie i prowadzeniu
Się, tak Jego sposób bYCIa, Jak
I wygląd powinny
dobrze prezentować ewangelię, którą glosi

8 Zakreśl literę przed kazdym prawidłowym zakończeruem poruzszego zdania Chrześcijański
przywódca powinien
a) być przykładem doskonałości,
b) cieszyć się dobrą reputacją zarówno wśród chrześcijan,
jak I niechrześcijan,
c) być przykładem uczciwości I czystości, a także przykładnie kierować
swoją rodziną,
d) prezentować się jako człowiek dobrze wychowany; w sposobre ubierania się i prowadzenia być dobrym reprezentantem ewangelii
Co SIę zaś tyczy samej usługi, Paweł w swym liście do Tymoteusza
mówi o trzech rzeczach. Po pierwsze usługujący powinien być chętnie
przyjmowanym gościem. W czasach Tymoteusza zalecenie to miało istotne
znaczenie dla szerzenia ewangelu, poruewaz ci, którzy ją głosili, w swych
podróżach potrzebowali miejsc, w których by mogli Się zatrzymać. Przyczyniało się również do wzmacniania znaczenia tak waznego I powszechnego
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wśród narodów Wschodu zwyczaju gościnności. Otwarcie swego domu dla
innych, by w nim odpoczęli, zjedli posiłek, a nawet przenocowali - to były
znamiona gościnności.
Po drugie: Paweł powiada, że ten, kto usługuje, musi umieć nauczać,
jako że głównym jego zadaniem jest nauczanie innych rozurnierua Pisma
Świętego; powinien więc posiadać zdolności do nauczania.
Po trzecie: Paweł odradza nowo nawróconym podejmowanie
natychmiast służby Słowem Nowo nawrócony jest bowiem jak dopiero co zasiane
ziarno. Potrzeba czasu, by móc potwierdzać swoje cechy przywódcze, jakich ruewątphwie wymaga kaznodziejstwo i nauczarue, NIe można wykonywać skutecznie usługiwania Słowem, nie będąc najpierw uczniem. Oczywiście, nie oznacza to, że nowo nawrócony rue może włączyć się w działalność Kościoła, w znaczemu ogólnym, o czym juz wspominalIśmy.
9 Które z podanych poruze] przyrruotów usługujących
Świętym? Kaznodzieje i nauczyciele powinru
a) być gościnni,
b) rozwijać w sobie umiejętność

są zgodne

z Pismem

uczerua innych,

c) mieć silną wolę,
d) posiadać wyzsze wykształcerue,
e) być dojrzałynu duchowo,
f) sprawować dyktatorską kontrolę.
CI, którzy służą Słowem, nie mogą ulegać rrułości do pieniędzy. Nic nie
jest tak haniebne, jak rozpoczynanie służby celem uzyskania korzyści materialnych. Bóg zamierza zaspokoić twe potrzeby, a ty musisz patrzeć na Niego, by mógł tego dokonać Potępienie przychodzi szybko na tego, kto pełniąc
usługę, wykazuje pazerność na dobra materialne. Kaznodzieje i nauczyciele
powinni być cierphwr, nie mogą przebierać miary w piciu wina ani być
awanturnikami. Pijańsrwu, awanturnictwu I kłóthwości powinni przeciwstawić uprzejmość, szlachetność, umiłowanie pokoju. Jest rzeczą wazną, by
pełniący słuzbę chrześcuarun Cieszył się poważaniem wśród tych, którzy nie
nalezą do społeczności kościoła Ucząc innych, jakimi mają być, trzeba samemu być przykładem. Jeśli chrześcijański sługa postępuje w swym ŻyClU
w sposób rueuczciwy, jeśli jest mewremy lub ruekonsekwentny,
traci wpływ
na tych, których prowadzi do Boga I nie ma znaczenia, jak nabożne, szczere i poprawne
Jest nabożeństwo,
modlitwa lub kazanie - jeśli zyjemy
w zepsuciu, nasze wysiłki będą daremne
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10 Wybierz właściwe zakończenie następującego zdania. Takie cechy charakterystyczne usługującego Słowem, jak życzliwość, prawość, wyrozumiałość, powinny przejawiać się przede wszystkim w stosunku do
a) ludzi uczęszczających do kościoła,
b) ludzi, którzy nie są chrześcijanami,
c) wszystkich
i członków

ludzi: członków
rodziny.

wspólnoty

chrześcijańskie],

niechrześcijan

Wymogi stawiane przez Boga pełniącym służbę mogą wydać się surowe, a nawet trudne. To samo Pismo Święte, które honoruje osobę powołaną do wykonywania świętej służby, jednocześnie wymaga od niej zachowania
wysokich norm moralnych. Chrześcijański sługa musi być zawsze świadomy, że kieruje innymi dzięki temu, jakim jest, a nie tylko przez to, co mówi.
Odpowiedzialność
jest ogromna, ponieważ ogromny jest przywilej. Jezus
powiedział: "Komu wiele dano, od tego wiele bedzte S1ę zadać" CŁk 12,48).
11 Inna lista przymiotów, Jakimi powinni odznaczać się usługujący, podana
jest w Tt 1,6-9. Przeczytaj tę listę i porównaj z listą podaną w lTm 3,1-7.
Następnie wykonaj ponizsze ćwiczenie.
a Wymień pięć przymiotów
fragmentach.

osób usługujących,

które podane

w obu fragmentach

są podobne.

są w tych

b

Dwa przymioty wymienione

Jakie?

c

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

d

Co mówi się w Liście do Tytusa na temat dzieci przywódców
a czego nie ma w LIście do Tymoteusza?

kościoła,

Ty i służba
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Wymień z Listu do Tytusa pozostałe przymioty, jakimi powInIen się
odznaczać służący Słowem, a które me zostały podane W 1 Liście do
Tymoteusza.

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

a Powinru być nienaganni.

·

b Powinni mieć jedną zonę

·

c Powinni posiadać

·

d Powinni być gościnni.

·

e Powinni spełniać edukacyjno-szkolne

·

f Powinni być łagodni, zdyscyplmowani

·

g Powinni umieć kierować swoją rodziną, sprawując
wództwo duchowe w swym domu

zgodę władz kościelnych.
wymagania władz kościelnych
i mieć spokojne usposobienie.
właściwe

przy-

Kwalifikacje ogólne
Studietoanie
Cel 5. Zrozumienie leoiuecznosci studiowania
Cel 6. Zapoznanie SIf! z rolq. Ducha Świf!tego

Biblii przez pełniqcycb
UJ procesie

studtouiania

służbe
Biblit.

Wszyscy odpowiedzialni za wykonywanie służby Pańskiej powinni studiować Biblię Jeśli wygłaszasz kazarue lub nauczasz, musisz być dobrze
obeznany z fundamentem,
którym jest Pismo. Każdy powołany do usługiwania Słowem jest również zobligowany
do studiowania go, poniewaz
o rum naucza. jeśli uczysz czytać, musisz sam umieć czytać. Co byś pomyślał o nauczycielu muzyki, który się nie zna na muzyce? Czyż nie pomyślałbyś tego samego o nauczycielu Biblii, który nie zna Bibhi? Studiowanie to
cena, jaką musisz płacić za wiedzę, którą zdobywasz. A jeśli chcesz skutecznie głOSIĆewangelię lub nauczać Słowa - cenę tę musisz zapłacić. Zastanówmy Się teraz nad kilkoma wskazówkami dotyczącymi studiowarna Bibhi
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Musisz rozwijać w sobie nawyk codziennego studiowania i systematycznie go pielęgnować. W czasie studiowania należy koncentrować się na
Słowie i unikać wszystkiego, co może nas rozpraszać. Studiując Biblię należy używać notatnika i inne pomoce.
Dobrze mieć ustalony stały czas na studiowanie oraz stałe miejsce. To
miejsce powinno być zawsze dostępne dla ciebie w godzinach, które przeznaczyłeś na studiowanie.
13 Przeczytaj 1P 3,15 i porównaj go z 2Tm 2,15. Na podstawie tych cytatów
wyjaśnij, jakie ma znaczenie studiowanie Biblii dla wszystkich chrześcijan,
a zwłaszcza pełniących służbę. Odpowiedź napisz w swym notatniku.

14 Przeczytaj poniższe zdania, które wyjaśniają, jakie znaczenie dla studiowania BIblii ma wyznaczenie sobie stałych godzin i stałego miejsca.
a

Pomyśl o swojej sytuacji i zaznacz w odpowiednim miejscu, czy jest ona
zadowalająca (Z), czy też wymaga polepszenia (N).
Z

N
Wytwarza we mnie właściwe nastawienie

do studiowania

Ułatwia mi podejście do studiowania w sposób zdyscyplinowany.
Mam dostęp
mocniczych.

do wszystkich

Mam spokój potrzebny
Uzmysławia

niezbędnych

do skoncentrowania

innym, że w określonych

mi materiałów

po-

się na studium.

godzinach

będę zajęty.

Pomaga mi w ustaleniu planów dotyczących studiowania

Biblir.

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

Napisz w swym notatniku, co mógłbyś zrobić, by ulepszyć miejsce, które wybrałeś do studiowania i jak możesz zaplanować czas celem zapewnienia sobie stałych godzin na studiowanie.

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

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

Jak Duch może znać zamysły Boga?

b

Jak zostajemy oświeceni

prawdą Słowa Bożego?

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

16 Usługa Ducha Świętego podczas
określona jako
a) wskazywanie

każdemu

studiowania

Biblii może być najlepiej

właściwej drogi niezależnie

od Pisma Świętego,

b) danie wglądu w Słowo, objawienie oraz wskazanie,
ono z czyimś osobisrym zycie m i służbą,
c) stanowienie

okazjonalnego

jaki związek

źródła inspiracji dla studiującego

ma

Słowo.

Miłość
Cel 7. W.yjaśnienie, dlaczego miłość winna być naczelnym

motywem

usługi.

Każdy usługujący Słowem powinien przede wszystkim kierować się
miłością Chrystusową. Paweł powiedział: "Bo miłość Chrystusowa ogarnia
nas, którzy doszliśmy do tego przekonania,
że jeden za wszystkich umarł;
a zatem wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie
dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony" (2Kor 5,14-15).
Żaden motyw usługi nie jest dostatecznie dobry lub silny bez miłości
Chrystusa przydającej mu znaczenia i mocy. Prawnik, lekarz czy kupiec
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mogą służyć ludziom, kierując się zwykłymi pobudkami, ale pełniący słuzbę chrześcijańską musi być powodowany miłością Chrystusa
Pewien młody kaznodzieja powiedział kiedyś starszemu: "Kocham wygłaszać kazania". Starszy zaś odparł na to: "Tak, a czy kochasz ludzi?" "Mi-

łość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam
jest dany" (Rz 5,5), I tobą, podobnie jak i Pawłem, może kierować miłość.
17 Przeczytaj 1Kor 13,1-13. Zwróć szczególną uwagę na wersety 1-2 i wyjaśnij, dlaczego miłość powinna być naczelnym motywem usługi.

Postaua
Cel 8. Wymienienie, na podstawie czterech "listówpasterskich" Pisma Świę-

tego, wspólnych cech charakteryzujących zarówno dobrego usługującego Słowem, jak i dobrego duszpasterza.
Zapoznaj się ze wskazówkami Protra dotyczącymi właściwej postawy
usługującego
OP 5,1-7). Piotr porównuje jego pracę z pracą pasterza.
Z porównaniem
tym zapoznał go Chrystus po swoim zmartwychwstaniu
Q 21,15-19). Przedtem Piotr zaparł Się, że jest uczniem Chrystusa. Potem
Pan ponownie przywiódł go do społeczności, trzykrotnie pytał go o miłość
do siebie i za każdym razem przypominał mu, aby dbał o trzodę. Pełna
odpowiedzialność
za trzodę oznaczała zapewnienie jej pokarmu i zaspokojenie wszystkich potrzeb, zarówno jagniąt, jak i dojrzałych owiec. O to właśnie stara się dobry pasterz.
18 Przeczytaj Hbr 5,11-6,3; 1P 2,2 i lKor 3,1-3. Odpowiedz na następujące
pytania (zakreśl literę stojącą przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem):
a

Owieczki potrzebują
mleka, które podtrzymuje
w pierwszym okresie po nawróceniu.

ich życie duchowe

b

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

c

Pasterz musi być wrażliwy zarówno na potrzeby duchowych niemowląt
jak i dojrzałych chrześcijan, i pod kątem tych potrzeb oraz zgodnie ze
wskazaniami Ducha Świętego, powinien wykonywać swoją służbę.

stałego
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Owieczki są często bezradne i mają tendencję do oddalania się od pasterza. Udzielenie im pomocy w przejściu przez stan duchowego niemowlęctwa jest głównym zadaniem usługującego.

CECHY DUCHOWEGO
Psalm 23, 1-6
Pasterz zapewnia owieczkom

PASTERZA
Eukasz 15, 4- 7

Pasterz

- wszystko, czego potrzebują - pozywienie, wodę, odpoczynek, by
mogły rosnąć i rozwijać Się.
- prowadzenie po właściwych ścieżkach.
- ochronę I poprawianie, wobec czego rugdy się me bOF!' gdyż]ego kij
I laska dają im poczucie bezpieczeństwa.
- zaspokojenie aktualnych potrzeb,
nawet gdy zagraża im nieprzyjaciel.
- meskończoną miłość, dobroć I łaskawość.

- pozostawia owce w bezpiecznym
miejscu i idzie odszukać zagubioną.
- szuka zagubionej tak długo, aż ją
znajdzie.
- przyprowadza odnalezioną owcę
do owczarni.
- cieszy SIę z powrotu zagubionej
owcy

Jan 10,16

l Piotra 5, 1-7

Dobry pasterz

Pasterz

- umozlrwia swym owcom

-

-

-

zbawienie.
zna swoje owce, a one znają jego
i ufają mu.
prowadzi swoje owce po właściwych ścieżkach, karm! je, chroni
i otacza opieką.
jest dla owiec wzorem a one z ufnośerą stosują Się do jego wskazówek.
troszczy się o swe owce i jest gotów oddać za nie życie.
troszczy się o wszystkie owce, gdyż
ma serce pasterza.

- chętnie opiekuje się owcami.
- służy, ponieważ kocha owce, a nie
dlatego, że jest to tylko jego praca.
- służy z troskliwością i pokorą.
- jest łagodnym przewodnikiem a nie
surowym kontrolerem.
- jest dobrym przykładem dla idących za nim.
- słucha starszych pasterzy
- służąc swym owcom nie przejawia
me pokoju , ponieważ pokłada ufność w Najwyższym Pasterzu.
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19 W oparciu o tabelę znajdującą się na poprzedniej
w swoim notatniku poniższe polecenia
a

stronie,

wykonaj

Pasterz przynajmniej w trojaki sposób opiekuje się swoimi owcami: prowadzi, poszukuje, gdy zbłądzą i zapewnia pożywienie.
Używając tych słów jako nagłówków, sporządź trzy listy w swym notatniku. Pod odpowiednim
nagłówkiem wypisz z każdego z tych fragmentów słowa określające troskę pasterza o swoje owce.

b

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

c

Czy jako pasterz ludzi Bożych powinieneś troszczyć się o los zagubionych owiec? Uzasadnij swoją odpowiedź opierając się na jednym z wymieruonych na następnej stronie fragmentów Pisma.

d

Czy SądZISZ,że można wykonywać jakąś usługę podobną do usługi pasterskiej I nie być pasterzem kościoła?
Ten, kto nie ma serca pasterza (tj nie troszczy SIę o potrzeby owiec) jest
w J 10, 12-13 porównany do najemnika Czy taki sługa moze rzeczywiście zapewnić ludziom rozwój duchowy?

e

Przymioty duchowe
Cel 9. ~vmienienie
innym.

dwóch cech duchowych niezbędnych

do usługurania

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

20 Wymień dwa przymioty
wania służby.

duchowe

konieczne

do skutecznego

wykony-

DWIE SZCZEGÓLNE SLUŻBY
Kaznodziejstwo
Cel 10. Zapoznanie

SIę

z definicją kaznodziejstwa

omówioną

w niniejszym

rozdziale.

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

Czym Jest leaznodziejsttoo?
W słowniku znajdujemy taką oto definicję: "Kaznodziejsttoo jest to publiczne głoszenie, celem uzyskania akceptacji lub odrzucenia jakiejś idei lub
kierunku działania" (tj. rozszerzonego
ujęcia myśli na określony temat).
(Definicja ta wywodzi SIę z koncepcji kaznodziejstwa
prezentowanej
w Nowym Testamencie, będziemy o niej mówić w dalszej części.) Opierając
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Się na tej definicji możemy stwierdzić, ze kaznodziejstwo polega na publicznym, oficjalnym głoszeniu przez usługującego kazań skierowanych do zgromadzenia. Treścią kazania jest Jezus Chrystus jako Pan. Kazanie ma przede
wszystkim na celu głoszenie ewangelii zagubionym, spowodowanie
ich
nawrócenia, uwierzenia i oddania się Panu. Jest jednocześnie środkiem, za
pomocą którego chrześcijanie otrzymują pokarm duchowy, co umozllwta
Im dojrzewanie w wierze.
Nakaz głoszenia ewangehi był dany przez Pana, gdy powiedział: "Idąc
na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu" (Mk 16, 15) Paweł
dwa razy nakazywał Tymoteuszowi
głoszenie Słowa: "Głoś słowo, bądź
UJ pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem" (2Tym 4, 2) W innym miejscu
powiedział: "... bądź czujny we wszystkim, cierp, ioveotuq pracę euiangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją" (2 Tym 4, 5). Kaznodziejstwo to jedna
z metod wybranych

przez Boga, by ewangelia

21 Wstaw 1 przed zdaniami, które defmiują
przed tymi, które nie stanowią jej definicji.

dotarła do wszystkich

usługę głoszenia

ludzi.

Słowa, a 2

· ...

a Publiczna proklamacja wobec zgromadzenia,
kaznodzieję w sposób ciągły.

wypowiadana

przez

·

b Dyskurs będący pewną formą wykładu z pytaniami i odpowiedziami.

·

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

Nauczanie
Cel 11. Określenie, czym jest usługa nauczania.
Nakaz nauczania był dany przez Pana, gdy powiedział:
"Idźcie tedy
cz.V1icteuczniami wszystkie narody / .I ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wamprzykazałem"(Mt 28,19-20). Paweł powiedział Tymoteuszowi:
"W:vkażbłąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliuosciq, ilekroć nauczasz"
t

(2Tym 4,2; BT). W opisie dobrego sługi Jezusa Chrystusa daje taki oto nakaz: "Togłoś i tego nauczaj" (l Tym 4, 11). Nauczanie to inna wazna metoda, jaką wybrał Bóg, by ewangelia dotarła do wszystkich ludzi.

Czym

jest nauczanie?

Nauczać, to sprawiać, by inni Się uczyli lub pomagać innym w zdobyciu
wiedzy lub umiejętności
Jest to szczegółowe wyjaśnienie tego, co było
głoszone i zostało przyjęte przez wiarę Nauczyciel to ten, kto prowadzi
uczniów przez doświadczenie
uczenia się. Z jednej strony nauczanie to
uporządkowane,
formalne i zazwyczaj rozszerzone Ujęcie myśli na określony temat. Z drugiej zaś strony to dyskusja na temat określonych poglądów,
dyskusja między uczącymi się i nauczycielem. Nauczanie wymaga przygotowania sobie odpowiednich pomocy naukowych I zapewruerue odpowiednich warunków do uczenia się. Pewna część nauczania odbywa się w salach
lekcyjnych, inna zaś poza nimi.
Nakaz Jezusa, by nauczać, zawiera ideę podązania za Nim i uczynienia
Jego nauki regułą Życia (Mt 28, 19-20). Paweł dziękował Bogu za to, ze
chrześcijanie rzymscy usłuchali nauki, którą im przekazano (Rz 6,17). Gdy
Piotr skończył przemawiać do tłumu w Jerozolimie, ludzie zapytali go, co
mają czynić, a on dał im dalsze wskazówki (Dz 2, 36-42). Treścią chrzęścijariskiego nauczania Jest Biblia. W niej jest zawarty apel o zrozumienie nauki i stosowanie jej w praktyce. Celem tego jest osiągnięcie dojrzałości
chrześcijańskiej.
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22 Zakreśl literę stojącą przed zdaniem
nauczania.

prawidłowo

określającym

służbę

a) Nauczanie to rozszerzona proklamacja lub zwiastowanie ewangelu przez
nauczyciela wobec zgromadzenia, które bez przygotowania wysłuchuje
przekazywanej nauki.
b) Nauczanie to powodowanie
tego, by inni nabywali wiedzę lub umiejętności za pomocą przedstawiania
im przykładów, zasad lub doświadczeń; w trakcie tej prezentacji dochodzi zazwyczaj do pewnej formy
dyskusji między nauczycielem a uczniami
c) Nauczanie to dawanie wykładów (lekcji) w salach wykładowych (klasach) na określony temat. Studenci (uczniowie) uczą SIę słuchając tego,
co ma do powiedzenia nauczyciel.

Pytania kontrolne
Po powtórzeniu
lekcji odpowiedz na pytania testowe. Następnie porównaj swoje odpowiedzi z podanymi na końcu podręcznika. Przejrzyj raz
jeszcze materiał odnoszący się do pytań, na które udzieliłeś nieprawidłowych odpowiedzi.
1 Jednym z podstawowych
przymiotów niezbędnych do przewodzenia innymi jest
a) pragnienie chrześcijanina, by kierować innymi chrześcijanami,
b) uświadomienie sobie, ze istnieje potrzeba przywództwa w ciele Chrystusa,
c) przekonanie, że wszyscy chrześcijanie są wezwani do usługiwania
2 Zakreśl literę stojącą przed zdaniem, które nie stanowi cechy wymaganej
od usługującego. Ten, który wykonuje służbę powinien
a) cieszyć się dobrą reputacją dzięki swemu postępowaniu
i swojej nauce,
b) być istotą doskonałą,
c) być prawdomówny,

uczciwy, czysty I prawy
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3 W swym życiu rodzinnym jak i osobistym przywódca powinien
a) być mężem jednej zony,
b) zarządzać swym domem,
c) być zdyscyplinowany,
dobrze ułożony i przykładny w słowie,
i ubiorze,
d) spełniać wszystkie powyzsze

czynie

wymogi.

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

jakie Biblia stawia usługującym

udoskonalanie

są wysokie,

swojej

ponieważ

a) odpowiedzialna
funkcja przywódcy zobowiązuje go do lepszego postępowania od tych, którzy nie przewodzą,
b) ludzie, którzy się przekonują, że wymogi stawiane przywódcom są większe niż wobec innych, zniechęcą się w swych dążeniach do przewodzenia innym,
c) ludzie zawsze chcą dążyć do wyższych celów, nawet jeśli są one dla
nich nieosiągalne
6 Wyszczególnij cechy, które charakteryzują nowotestamentową
usługę kaznodziejstwa wstawiając w miejsce kropek 1 i te, które charakteryzują usługę nauczania wstawiając w miejsce kropek 2.
·
a Proklamacja Słowa przez usługującego grupie ludzi.
·
b Prowadzenie ludzi w procesie uczenia się i poznawania.
·
c Rozsiewanie "ziaren" na polu.
·
d Sadzenie pojedynczych roślin w ogrodzie.
7 Służba głoszenia i nauczania przypomina

pracę pasterza, ponieważ

8 Nakaz, by być gościnnym jest istotny, ponieważ

..

..
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9 Ten, kto wykonuje

posługę

nauczania

Słowo, ponieważ

i głoszenia

powinien

studiować

,

.

10 Działanie pod inspiracją Ducha Świętego Jest nakazem

dla tych, którzy

usługują Słowem, poruewaz On zapewnia

.

Odpowiedzi na pytania nauczające
Odpowiedzi na pytania nie są podane w zwykłym porządku, byś nie
mógł przedwcześnie
zobaczyć odpowiedzi na kolejne pytania. Staraj się
patrzeć tylko na ten numer, którego potrzebujesz w danej chwili.
e 2) nie z Pisma
f 1) z Pisma.
g 1) z Pisma.

12 a 1) z Pisma.
b 1) z Pisma.
c 2) me z Pisma
d 1) z Pisma.
l 1 List do Tymoteusza,

2 List do Tymoteusza

i LIst do Tytusa.

13 Usługujący sam powinien

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

2 Postawienie

znaczka świadczy o tym, IŻ spełniłeś to polecenie.

14 a Twoja własna odpowiedź.
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b Mam nadzieję, że podchodzisz do tego poważnie i robisz wszystko,
by ulepszyć miejsce twojej nauki i ze mozesz również ustalić regularne godziny studiowania.
3 a Prawda.
b Nieprawda.
c Prawda.

15 a Duch przenika

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

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

Chrystusa, a nawet męczeństwo.

16 b) danie wglądu w Słowo, objawienie oraz wskazanie,
ono z czyimś osobistym

jaki związek ma

życiem i służbą.

5 c) Służba była rozumiana jako służenie
chowego ciała, to jest Kościoła.

Panu tu na ziemi dla Jego du-

17 Twoja odpowiedź
Sądzę, że nawet jeśli będziemy rozwijać wszelkie
umiejętności
potrzebne
do przygotowywania
i wygłaszania
kazań,
a obowiązki duszpasterskie
wykonywać w sposób jak najbardziej namaszczony, to jeśli nie będzie w nas miłości, która by nadała naszym
słowom prawdziwą wartość, nasze wysiłki okażą się bezskuteczne.
6 c) powodowanie rozwoju duchowego
ewangelizowanie
świata.

i jedności wewnątrz Kościoła oraz

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

od trzech lat...

Głoszenie i nauczanie

38
19 a

On zapewnia

On prowadzi

On poszukuje

Psalm 23
- wszystko
czego owce _ po właściwych
potrzebują do życia, by
ścieżkach.
mogły rosnąć i rozwijać
się,

- by nawrócić
duszę, która zbłądziła.

kierunek.
odpoczynek, radość.
właściwe towarzystwo,
gdy są w potrzebie.
bezpieczeństwo.

Jana 10
- wszystko czego potrze - na pastwiska po
właściwych ścieżbują do życia, rozwoju.
kach.
- pełną miłości opiekę.
poczucie
bezpieczeństwa i gotów jest Ich
bronić, a nawet umrzeć
za nie.
1 Piotra 5
- pełną opiekę owcom.
- poczucie bezpieczeństwa
Łukasza 15
_ nawrócenie

tych, które

zbłądziły.

- innych owiec.

- tak długo aż znajdzie zagubioną
owcę.

- łagodnie kontroluje je

- radość z powodu
powrotu zagubionej owcy.
b Pierwsza lista jest najdłuższa. Wniosek z tego, iz zapewnienie owcom
tego wszystkiego, co jest im potrzebne, jest najważruejszym zadaruern.

e Tak.
także
d Tak.
kich,

W Ewangelii św. Jana (l O, 16) widzimy, że pasterzowi zależy
na innych owcach, które nie należą do stada.
Sądzę, że troska o potrzeby innych jest zadaniem nas wszystktórzy jesteśmy częścią wspólnoty Bożej. Jako "owce" znamy
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dobrze potrzeby innych owiec I wiemy, ze przy pomocy Najwyższego Pasterza mozna rozwiązać kazdy problem
e Twoja odpowiedź. Ja mówię "Nie!" Taka osoba kieruje się w gruncie
rzeczy własnym interesem, a nie dobrem swej trzody Dlatego właśnie napisaliśmy wcześniej, iż powinieneś zadać sobie pytanie, dlaczego chcesz poświęcić SIę pracy duszpasterskiej.
8 b) cieszyć się dobrą reputacją..
c) być przykładem
d) prezentować

uczciwości

i czystości ..

się jako człowiek dobrze wychowany.

20 Musimy mieć w sobie zrozumienie dla spraw duchowych. Osiągamy to
poprzez czytanie Słowa I rozrnyślarue nad NIm, a takze poprzez modlitwę. Następnie potrzebujemy siły i wskazówek Ducha Świętego, by przezwyciężyć wewnętrzne
obawy i zewnętrzne trudności. Tylko w ten
sposób, napełnieni mocą Ducha, będziemy mogli podołać Służbie Bożej.
9 a) być gościnni.
b) rozwijać w sobre umiejętność
e) być dojrzałymi duchowo
21 a 1) Przykład właściwy
b 2) Przykład niewłaściwy.
10 c) wszystkich

ludzi. ..

22 b) Nauczanie

to powodowanie

uczerua innych.

c 1) Przykład właściwy.
d 2) Przykład niewłaściwy

tego, by inni nabywali wiedzę.

11 a Być bez wad, mleć jedną żonę, być opanowanymi,
nie być pijakami
ani awanturnikami
b 1) NIe moze rum powodować
miłość do pieniędzy - nie ma być
pazernym na pieniądze.
2) Powinru być otwarci dla obcych przybyszów - powinni być gościnru.
c Powinru postępować zgodnie z naukami, które głoszą.
d Ich dzieci muszą być wierzące i nie mogą być niegrzeczne
lub
krnąbrne
e Nie mogą być aroganccy, porywczy, powinru miłować dobro, być
sprawiedliwi, świątobliwi i zdyscyplinowani

