Przygotowywanie
materiałów
W pierwszej części tego podręcznika
przedstawiliśmy
ogólnie pracę
kaznodziejską
i nauczyciela. Zdefiniowaliśmy
równiez usługę głoszenia
i nauczania Słowa W poprzedniej lekcji zastanawialiśmy
SIę nad osobisrym
przygotowaniem do wykonywania
obowiązków
usługującego
Natomiast
w tej lekcji będziemy mówić o przygotowaniu matenałów do kazań l nauczania.
Biblia jest przesłaniem Boga do ludzi i stąd tez stanowi, w usłudze głoszenia i nauczania Słowa, podstawowy materiał źródłowy Głosząc Ewangelię I nauczając jej, pamiętaj o słowach Pawła skierowanych do Tymoteusza,
a dotyczących słuzenia: "Dołoz starania, byś sam stanął przed Bogiem, Jako

godny uznania pracownik, który nie przynosi ustvdu, trzvmajqc się prostej
linii prawdy" (2Tm 2,15), Ta lekcja ma na celu zapoznanie studiujących
z dwoma istotnymi aspektami odnoszącymi się do interpretacji
tego:
1) wykorzystaruern
kontekstu,
2) znaczeniem języka: literalnym i przenośnym.

Pisma Świę-

Zrozumienie tych zagadnień pomoże ci we właściwym przygotowaniu
kazań i nauczania oraz w skutecznym przekazywaniu innym prawdy Bożej.
Końcowa część lekcji zawiera kilka praktycznych rad odnoszących się do
systematycznego
zbierania i organizowania materiałów.

plan lekcji
Wykorzystanie kontekstu
Pytania mspirujące do myślenia
Język literalny i przenośny
Zbieranie i przygotowywanie
materiałów

Bthlia jest podstauoutvm ma-
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cele lekcji
Gdy ukończysz

tę lekcję, powinieneś

•

Posługiwać się kontekstem,

•

Rozróżnić

•

Przygotować

umieć:

celem właściwej mterpretacji Pisma Świętego.

język literalny od Języka przenośnego

w Piśmie Świętym.

sobie materiały do kazań i nauczania.

czynności lekcyjne
1. Przestudiuj lekcję I odpowiedz
2. Zapozna) SIę ze znaczeniem

na zawarte w niej pytania.
nowych słów kluczowych.

3. Odpowiedz na pytania zawarte na końcu lekcji i sprawdź swoje odpowiedzi z podanymi na końcu podręcznika. Przejrzyj raz jeszcze te pozycje, na które odpowiedziałeś
nieprawidłowo.
4. Uważnie przejrzyj część I ( Lekcje 1-3 ), a następnie
i prześlij go do Instytutu l'Cl.

napisz sprawdzian
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słowa kluczowe
kontekst
literalny

treść lekcji
WYKORZYSTANIE

KONTEKSTU

Cel 1. Zapoznanie się z definicją kontekstu.
Kontekstem danego fragmentu Pisma Świętego jest tekst, który go
otacza. Wersety, ustępy, rozdziały znajdujące się przed i po wersecie, tworzą jego bezpośredni kontekst. Rozszerzony kontekst składa się z takiego
fragmentu Pisma Świętego, który jest związany z danym passusem i który
może obejmować fragmenty, rozdziały lub nawet całą księgę Pisma Świętego Posługiwanie się kontekstem, celem interpretacji Pisma Świętego, pomoże ci w przygotowaniu nauczania 1 kazania zgodnego z prawdą biblijną.
Błędy w doktrynie i praktyce następują wtedy, gdy Jakiś pojedynczy werset
zostaje wyrwany z kontekstu i gdy nadaje SIę mu przez to nieprawidłowe
znaczenie. Tak zwane "teksty korektorskie" to często fragmenty Pisma Świętego wybrane w taki sposób, by udowodnić coś, w co ktoś zamierza wierzyć. Biblia ostrzega przed ludźmi niedoświadczonymi i mało utwierdzonymi,
którzy opacznie tłumaczą Pismo Święte (2P 3,16) I zachęca, by szukać Boga
"trzymając się prostej linii prawdy" (2Tm 2,15 ).

1 Kontekst Biblijny mo zna najlepiej określić jako:
a) próbę nadania określonego znaczenia danemu fragmentowi
tego, w oparciu o czyjeś własne poglądy na Biblię.
b) oczywiste znaczenie

treści pewnego

Pisma Świę-

wersetu.

c) fragment Pisma Świętego obejmujący wersety, ustępy i rozdziały znajdujące się przed i po nim.
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Przykład kontekstu
Cel 2. Nauczenie SIęumiejętnego urvleorzystvioarua kontekstu, celem określenia znaczenta danego passusu Ptsma Sunetego.
Tak jak pojedyncza nitka nie moze pokazać całego wzoru gobelinu, tak
pojedynczy werset Pisma Świętego nie może oddać pełnego znaczenia prawdy. jednakże, podobnie jak w wypadku gobelinu, pełen wzór prawdy widać, gdy wszystkie "nitki" Pisma ŚWiętego są właściwie splecione ze sobą.
Gdy posługujesz się kontekstem, Biblia jest najlepszym Interpretatorem własnych prawd. Spójrzmy, w jaki sposób mozna posługiwać się kontekstem
celem interpretacji Pisma Świętego.
Przeczytaj Ew. Mateusza 13,24-30 - "Podobieństwo
o pszenicy i kąkolu". Zwróć uwagę na to, ze gdy tłumy odeszły, jezus wyjaśnił tę przypowieść swoim uczniom. Przeczytaj teraz kontekst (Mt 13,36-43) zawierający
interpretację tej przypowieści daną przez jezusa. jeśli zwracasz baczną uwagę na kontekst, większość przypowieści możesz właściwie zrozumieć.
2 Przeczytaj Łukasza 11,5-10 i odpowiedz
a) Głównym

na następujące

tematem tego passusu jest

b) Za pomocą tej przypowieścr

pytania.
.

jezus naucza nas, że

.

Ew. Św. jana 7,10-39 zawiera szczegółowy opis przybycia jezusa do
Jerozolimy na Święto Namiotów. W ostatnim dniu święta jezus zawołał
donośnym głosem. 'Jak paunada Pismo: strumienie wody żywej popłyną
z jego wnętrza" (w 38) Słowa te znajdują wyjaśnienie w kontekście' "Apowiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący UJ Niego Duch bo-

wiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został Jeszcze uwielbiony"
(w.39) WyjaśnIenie za pomocą tego kontekstu jest prawidłową interpretacją, ponieważ autor stwierdza to bezpośrednio w Piśmie Świętym.
3 Przeczytaj Ew jana 2,13-20 I odpowiedz na następujące pytania, by wykazać się, czy rozumiesz, na czym polega właściwe wykorzystanie kontekstu Gdy jezus powiedział do Żydów: "Zburzcie tę ŚWiąZV111ę,
a Ja w trzech
dniach WZ1110SęJąna nowo", rruał na myśli:
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a) cud, którego Jest zdolny dokonać. by pokazać Jego moc twórczą.
b) zburzenie świątyni przez Rzymian i to, ze musi minąć trzy tysiące lat,
nim będzie mógł ją odbudować.
c) Swoje ciało, Jego zmartwychwstanie

po trzech dniach

Słowa określone za pomocą kontekstu
Cel 3 Nauczenie

SIę,

Jak urvłeorzvstvuiac kontekst, celem zrozumteina zna-

czenia słów.
Kontekst jest przydatny, aby właściwie zrozumieć znaczenie słów. Musimy być uważru w tym, by za pomocą kontekstu, w którym uzyte zostało
Jakieś słowo, określić jego sens i znaczenie, poniewaz kontekst, w którym
to słowo występuje, precyzuje jego znaczenie I me daje możhwości dowolnej interpretacjr. Marek 02,18) mówi coś o wierzeruach saduceuszów.
"Po-

tem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmarturvcbu.stanta
A Dzieje Apostolskie
(23.8) rozszerzają
tę Informację
H.

I

zawierają wzmiankę

na temat wierzeń faryzeuszów

4 Przeczytaj poniższe cytaty z Pisma ŚWIętego i podaj znaczenie
słowa wydrukowanego
kursywą wynikające z kontekstu.
a W Ew. Mateusza 1,23 słowo Emmanuel oznacza

b

W Ew Mateusza 1,21 słowo Iezus cncaczx

c

W Ew Mateusza 27,33 słowo

d

W Ew Marka 3,17 słowo

Golgotaoznacza

Boanerges oznacza..

kazdego
.

.

.

,

0

0

••

0

••
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PYTANIA INSpmUJĄCE DO MYŚLENIA

Co to jest osnowa?
Cel 4. Zdobycie umiejemoset posługiwania się osnową, celem interpretacji

passusów biblijnych.
Lepiej zrozumiesz dany passus, jeśli będziesz wiedział, z czym się on
wiąże, jaka Jest jego osnowa. Niemal każda wypowiedź Jezusa związana
Jest z konkretną sytuacją. Jego nauka na temat narodzenia się na nowo
związana była z głęboką potrzebą człowieka religijnego (j 3,1-21). Swoje
słowa o Życiodajne] Wodzie wypowiedział
Jezus przy studni Jakuba
(j 4,1-30). Gdy uczniowie powrócrli z miasteczka samarytańskiego, Jezus od
razu pouczył ich na temat pokarmu i woli Bożej (j 4,31-35) i na temat
potrzeb zniwiarzy i siewców podczas źruw (j 4,36-38). W każdym wypadku, dla pełnego zrozumienia sensu nauk, ważna jest osnowa.
5 Przeczytaj następujące fragmenty z Pisma ŚWiętego i opisz w swym notatniku, jaka jest Ich osnowa.
a

Jan 6,35-40 ........

b

Mateusz 19,27

Nauki Jezusa dotyczące rzeczy zagubionych (zagubionej owcy, drachmy, syna marnotrawnego)
w Ew. Łukasza 15,4-32 mozna głębiej zrozumieć,
jeśli zna się okoliczności, w jakich zostały one wypowiedziane. Łukasz przedstawił Jego naukę mówiąc: "Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: Tenprzyjmuje
grzeszników ijada z nimi! Opounedział im wtedy następującą przypowieść"
(Łk 15,1-3) Postawy: pasterza, kobiety i ojca pozostają w całkowitej sprzeczności z postawą faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Podobnie gniew starszego
syna wobec brata, któremu przebaczono, jest typowym przykładem postawy faryzeuszów wobec grzeszników, którym Jezus przebaczył.
6 Przypowieść "Miłosierny Samarytanin" (Łk 10,30-37) została przytoczona:
a) w odpowiedzi na pytanie uczonego: "A kto jest moim bliźnim?"
b) ponieważ pytanie. "Jak miłować bliźniego?" zostało postawione przez
dwunastu.
c) prawnikowi,

który nie rozumiał potrzeby

odpowiedzialności

za innych.
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Wazną rzeczą jest znajomość okoliczności, w jakich powstały księgi biblijne. I tak, Paweł napisał List do Rzymian, ponieważ pragnął odwiedzić
Kościół w Rzymie, którego dobro leżało mu głęboko na sercu (Rz 1,8-15).
Listy do Koryntian zostały napisane pod wpływem informacji na temat potrzeb i problemów Kościoła w Koryncie (IKor 1,11, 7,1,25; 8,1; 12,1).
Słowa lub zdania w tekście zapowiadają czasem w księdze wazny zwrot
w rozwoju wypadków. Dla przykładu: w Cezarei Filipowej Jezus rozpoczął
nowy etap Swej działalności (Mt 16,21) Co spowodowało tę wazną zmianę
odzwierciedlającą
się tez w Jego nauczaniu? Odpowiedź znajdujemy w kontekście (Mt 16,13-20), gdy Szymon Piotr mówi' "Tyjesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego" Pamiętajmy, że Jezus często uczył swoich uczniów, że jest Mesjaszem, gdy prawda ta dotarła do nich, natychmiast zaczął ich uczyć, ze Mesjasz musi cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. Wiedząc o tym ważnym zwrocie
w rozwoju wypadków, rozumiemy, dlaczego Mateusz w kolejnych rozdziałach, tak podkreśla Jego śmierć.
Czasem ważne sprawy zostają "uwypuklone" za pomocą powtórzenia
pewnych zwrotów lub słów. Dla przykładu: 1Kor 7,1; 7,25; 8,1; 12,1
Powtarzanie pewnych słów lub zwrotów nadaje znaczenie passusom,
które czytasz. Jednym z takich powtórzeń zawartych w Ew Mateusza jest
zwrot. "A stało się to wszystko, aby się urvpełntło Słouo Pariskie powiedziane
przez Proroka". Ten zwrot zostaje powtórzony w rozdziałach' 1 (w 22);
2 (w.15); 2 (w. 23) rtd
Zwracaj uwagę na osnowę Pism. Zadawaj sobre takie np. pytania: Jakie
były okoliczności? Jaki był powód, dla którego zostało to dokonane lub
powiedziane? Dlaczego te słowa się powtarzają? Do kogo się to odnosi? Dla
kogo zostało to napisane i dlaczego? Odpowiedzi szukaj w kontekście. Pozwoli ci to głębiej zrozumieć dany passus i da ci przykłady, które będziesz
mógł potem wykorzystać w kazaniach i nauczaniu.

7 Wyjaśmj, w jaki sposób osnowa Pisma Świętego pomaga nam w interpretacji passusów biblijnych.
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Czyje to słowa?
Cel 5. Wyjaśnienie, dlaczego tak uiażnq rzeczq jest wiedzieć, kto wypowia-

da dane słowa, w jakimkolwiek wybranym fragmencie Pisma Świętego.
"Złorzecz Bogu i umrzyj" (Jb 2,9). Jeśli te słowa brzmią dziwnie jak na
BIblię, to dzieje się tak dlatego, ze nie wiesz, kto i w jakich okolicznościach
je wypowiada. Te słowa wyszły z ust żony Hioba, gdy zobaczyła swego
męża w strasznym stanie, gdy stracił wszystko, z wyjątkiem życia. Kontekst
pokazuje, iż Hiob odrzucił jej słowa i nadal ufał Bogu Kontekst umożliwia
właściwą interpretację Słowa. Znaczącym jest świadomość, kto i w jakich
okolicznościach
dane słowa wypowiada
Pozwala to także określić wypowiadającego się, jako człowieka poboznego lub niegodziwego. W Biblii są
rówrueż
zawarte słowa szatana (l Moj 3,1-5), (Mt 4,1-11) oraz słowa ludzi
opętanych przez złego ducha, jak król Nabuchodonozor
(Dn 4,27) czy Haman (Est 3,8-9). Oczywiście, inaczej powinieneś interpretować słowa wypowiedziane przez ludzi bogobojnych, a inaczej te, które wyszły z ust ludzi
niegodziwych. Całe Pismo Święte Jest inspirowane przez Boga, ale nie wszyscy
ludzie, o których mówi Biblia, mają być przykładami godnymi naśladowania. I dlatego tak ważną rzeczą jest wiedzieć, kto wypowiada dane słowa.

8 Porównaj
Nehemiasza

fragment 1,1-2 Księgi Kaznodziei z fragmentem
I odpowiedz na następujące pytania:

a

Kto mówi w Księdze Kaznodziei

b

W jakich okolicznościach

13,26 KSIęgI

1,1-2?

wypowiadane

są te poglądy w Księdze Kazno-

dziei?

c

Z jakich powodów
mona?

.

Nehemiasz

powołuje

się na przykład

upadku

Salo-
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Słowa nabierają właściwego znaczenia, jeśli znasz okoliczności, w jakich są wypowiadane
i wiesz, kto je wypowiada. Dla przykładu: słowa
Piotra wypowiedziane
do Zydów, w obronie głoszenia Ewangelu poganom
(Dz 11,1-18) są jasne dla nas, gdy uświadomimy sobie, jak bardzo sam Piotr
przeciwstawiał się widzeniu. które dał mu Bóg (Dz 10,8-21), zanim poszedł
do domu poganina Korneliusza, by tam głosić Ewangelię. Z kolei słowa
Pawia, iz "temu undzentu z nieba nie mógł się przeciwstawić" (Dz 26,19)
stają się jeszcze bardziej zrozumiale, gdy zdamy sobie sprawę z tego, jak
bardzo musiał cierpieć, będąc posłuszny temu widzeniu (2Kor 11,22-30).
Po latach pisał do kościoła w Filippi, iż nauczył się radować we wszystkich okolicznościach (FIp 4,12-13), będąc nawet osadzonym w więzieniu
(Flp 1,12-14). Istotnym jest znajomość charakteru osoby, która wypowiada
dane słowa. Kontekst WYjaśnia te zagadnienia
9 Z podanych

powinniśmy
biblijne.

poniżej zdań wybierz takie, które najlepiej wyjaśnia dlaczego
wiedzieć kto wypowiada dane słowa, gdy rozwazamy passusy

a

Przy interpretacji Pisma rzeczą pomocną jest wiedzieć, kto wypowiada
dane słowa, poniewaz dzięki temu mozemy OSądZIĆ,czy mamy do czynienia ze zdaniem prawdziwym, czy nie.

b

Jest sprawą ważną wiedzieć, kto I w jakich okolicznościach wypowiada
dane słowa, ponieważ pomoze nam to w stwierdzeniu, czy mamy do
czyruenia z nakazem, który musimy przestrzegać, czy tez ze zwykłym
stwierdzeniem, które nie odnosi SIę do naszej społeczności z Bogiem.

c Istotne jest wiedzieć, kto wypowiedział

dane słowa i w jakich okolicznościach. ze względu na uzyskanie ogólnego obrazu, a rue celem oceny
ich wartości.

.JĘZVK. LITERALNY I PRZENOŚNY
Cel 6. Zapoznanie się z przveładami Języka literalnego iprzenośnego

UJ

Biblii.

Język literalny to dosłowne uzywanie słów i zwrotów, w Ich ścisłym
znaczemu Wtedy, gdy język w sposób oczywisty nie ma znaczenia dosłownego, powinieneś rozumieć go w sposób przenośny. Wiadomo, że Eden,
Adam i Ewa, Noe, jonasz, Izrael, kościół lub jerozolima to dosłowne nazwy
postaci, miejsc, rzeczy. język literalny Biblii nie jest trudny do zrozumienia
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Język przenośny ma na celu przedstawienie
Jakiejś sprawy za pomocą
kategorii powszechnie używanych i zrozumiałych. I tak w Biblii Bóg przedstawiany jest jako skała, twierdza I tarcza. W odniesieniu do Izraela używa
się określenia - winnica; człowiek dobry to np. drzewo rosnące nad rzeką,
a diabeł zostaje przyrównany do ryczącego lwa, wychodzącego
na żer. Język przenośny jest w kazdej kulturze powszechnym
środkiem komunikowania SIę, mającym na celu lepsze zrozumienie. BIblia, w swych naukach,
posługuje się językiem obrazowym;
przykładami
nieraz zaczerpniętymi
z zycia wiejskiego lub rodzmnego. Umozlrwia to odruesrerue Słowa do zwykłych ludzkich spraw. Stąd tez prawda biblijna działa na nas przekonywująco i łatwo ją zapamiętać.
Zwroty retoryczne rozsiane są w całej Biblii i rue zawsze można je łatwo
wykryć i zrozumieć. W Jaki sposób możemy stwierdzić, czy dany passus
nalezy rozumieć w sposób dosłowny, czy przenośny? Oto prosta zasada:

Pismo Święte nateżlj. brać dosłownie tam}
fJdzie jest to tlj.tko możliwe, a W sposób
przenośnlj. tlj.tko W takich
przlj.padkach, fJdlj.jęzlj.k nie może
zostać uznanlj. za dos/ownlj..
Kontekst i zdrowy rozsądek pomogą ci zdecydować, czy dany passus
należy rozumieć w sensie dosłownym, czy tez przenośnym. Nawet język
przenośny przekazuje zwykłe prawdy. Aby zrozumieć język przenośny,
powinniśmy zbadać sposób, w jaki jest używany w Piśmie Świętym. Musimy tez zapoznać się z tłem historycznym Starego i Nowego Testamentu.
W ten sposób możemy zrozumieć zwroty retoryczne występujące w Biblii.
Jednym z najczęściej używanych zwrotów retorycznych Jest porównanie. Przeczytaj dla przykładu Psalrn 103,13-16 i Księgę Przypowieści 26,14.
10 Wskaż, które z podanych poniżej zdań należy rozumieć dosłownie
(w miejsce kropek wstaw 1), a które w sensie przenośnym (w miejsce kropek wstaw 2) .
. . . . a Jakub odszedł stamtąd I zamieszkał w Betelu .
. . . . b Jak jagnię prowadzone na rzeź ... On nigdy nie powiedział

słowa.
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c Wszystkie bramy niebios zostały otworzone .

. . . . d Dawno temu, w czasach, gdy Izrael nie miał jeszcze króla, ziemia
dotknięta była klęską nieurodzaju.

Język obrazowy
Cel 7. Zapoznanie się z praundłouiq

interpretacjo przykładów przedstawio-

nych językiem przeuosnvm
Nikodem był zdziwiony, gdy Jezus powiedział, iz człowiek musi się
narodzić powtórnie, by ujrzeć Królestwo Boże (J 3,1-8). Jego pytanie brzmiało:

'Jakże może się człowiek narodzić powtórnie? .. Czy może powtórnie wejść
do łona swej matki i narodzić się?" (w 4). Jezus użył przenośni, tymczasem
Nikodem zrozumiał ją dosłownie. Podobnie rzecz SIę miała z samarytanką,
która sądziła, że Jezus ma na myśli wodę ze studni Jakuba, podczas gdy On
mówił o wodzie żywej (J 4,7-15),
Ludzie mają czasem problemy, biorąc język przenośny w sposób dosłowny. Gdy Jezus mówił o Swoim ciele, jako chlebie, Żydzi zaczęli się
spierać między sobą (J 6,48-52). 'Jak On może nam dać swoje ciało do
spożycia?" - zapytali (w. 52). Jezus odparł na to, iz Jego ciało Jest prawdziwym pokarmem, a Jego krew prawdziwym napojem. W tym momencie
wielu uczniów przestało nadążać za tokiem Jego rozumowania, gdyz to, co
mówił, było trudne do zrozumienia (J 6,60-66). Zdrowy rozsądek podpowiada, że Jezus nie mówił tego w sensie dosłownym. Zrozumiał to Piotr.
Gdy tłumy rozeszły się, Szymon Piotr powiedział z przekonaniem,
IŻ Jezus
mówi "słotoa zvcia wieczllego"(J 6,66-69). Nawet dziś nie ma wśród pewnej
części wiernych zgodności w tej sprawie. Niektórzy wierzą, iz chleb i wino
podczas Komunii stają się dosłownie krwią i ciałem Pana Jezusa.
11 Przeczytaj Mateusza 26,26-28 i IKar 11,23-29, a następnie
tępujące zdania.
a

Gdy Jezus powiedział

o chlebie:

nas-

"Tojest Ciało moje" - miał na myśli, iż

ów złamany chleb jest........

b

dokończ

Gdy Jezus wziął kielich i powiedział

.

.

"Ten kielich jest Nowym Przymie-

rzem we Krun mojej" - miał na myśli to, że

.
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W języku przenośnym jezus wykorzystywał
też rzeczywiste wydarzenia, by nauczać prawd duchowych. Dla przykładu: jan 7,37-39 - o źródle
wody zywej, jan 9,1-41- o uzdrowieniu niewidomego; jan 11,1-27- o śmierci Łazarza Czy łatwo przyszło CI rozdzielić rzeczywiste wydarzenia od języka przenośnego, gdy czytałeś te fragmenty?

INTERPRETACJA
LITERALNA
-------'

r

l

'----------

INTERPRET~CJA
PRZENOSNA

l

--

12 Czasem nie Jest sprawą

prostą powiedzieć, czy dany fragment należy
czy przenośnym. Zwróć uwagę na następujące passusy biblijne Mateusz 19,16-26; Marek 10,17-27, Łukasz 18,18-27
I przeczytaj
słowa jezusa o wielbłądzie przechodzącym
przez ucho igielne.
rozumieć w sensie dosłownym,

a

Czy jest to język literalny, czy przenośny?

b

Czy mozesz to ustalić posługując się kontekstem
wym rozsądkiem, albo Jednym I drugim?

c

Jaką naukę zawiera ten przykład, bez względu
w sensie przenośnym, czy dosłownym?

ZBIERANIE

I PRZYGOTOWYWANIE

lub kierując

się zdro

na to, czy został użyty

MATERIAŁÓW

Jak założyć "Zbiór do kazań"?
Cel 8. Zapoznanie się ze sposobem i uznanie konieczności założenia zbioru
do leazati.
Materiały do kazań i nauczania powinny być gromadzone i posegregowane w nalezytym porządku, tak aby w kazdej chwili można z nich było
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skorzystać Tak, jak gromadzi się żywność, by przygotować posiłek, tak tez
należy gromadzić materiały, by przygotować kazanie i nauczanie. Jest ważnym, aby w razie potrzeby mieć szybki dostęp do owych materiałów. Niezbędny więc jest system przechowywania
informacji.
Może to być prosty system składający się ze skoroszytów i tekturowego
lub drewnianego pojemnika ze skorowidzem. Znakomita byłaby metalowa,
przenośna kartoteka lub mała szafka.
Większość kazań wyrasta z ziaren myśli lub z Pisrn. Materiały pochodzące z lektury, obserwacji, doświadczeń itd. także powinny być przechowywane i wykorzystywane
do kazań. W dalszej części dowiesz się, w jaki
sposób mozna organizować sobie zbiór do kazań, by służył on do przygotowywania kazań, począwszy od wstępnej CZęŚCIkazania, a skończywszy
na jej pełnym rozwinlęciu. Zbiór materiałów do kazań Jest podobny do
ogrodu, w którym się sieje i uprawia rośliny.

13 Powodem, dla którego chcemy systematycznie zbierać, porządkować
i rozszerzać materiały do kazań lub inaczej sporządzić "zbiór" podobny do
ogrodu jest to, że
a) kaznodziejstwo i nauczanie przypominają uprawę ogrodu.
b) różnorodność w tematach kazań przypomina w duzym stopniu uprawę
ogrodu.
c) większość kazań "rośnie", "rozwija się" i "dojrzewa", podobnie jak rośliny w ogrodzie.

Krok 1. Na jednym ze skoroszytów umieść napis "Koncepcje". Będziesz
w nim zbierał idee do kazań. Miej w kieszeni i przy łózku notes, abyś mógł
w każdej chwili zapisać ideę, jaka wpadnie ci do głowy. Później napisz ją
na małym arkuszu i schowaj go do skoroszytu. Taki jest właśnie początek
powstania kazań. Niektóre z pomysłów wykorzystasz, mne odrzucisz. Pamiętaj jednak, iż kazdy z nich powinien być zachowany i rozwazony.
Krok 2. Na innym skoroszycie umieść napis "Rozważania". Gdy koncepcje zaczynają się rozwijać, swoje zapiski wkładasz do tego skoroszytu.
W miarę bowiem jak przybywa ci materiału i jak rozwija się wstępna Idea,
dojrzewa - staje się ona rozważaniem potrzebnym do kazania. Jeśli pracujesz jednocześnie nad więcej niż jednym kazaniem, mo zesz mieć do kazdego z nich odrębne skoroszyty.
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Krok 3 Na kolejnym skoroszycie umieść napis "Kazania". Ten skoroszyt
będzie zawierał gotowe lub prawie gotowe kazania. Będzie to owoc twojej
pracy Pomysł rozwinął się, z ziarna wyrosła roślina.
Możesz używać tego samego pojemnika na skoroszyty do gromadzenia
i rejestrowania informacji l przykładów przydatnych w przygotowaniu
kazań. Potrzebne ci będą do tego celu rózne skoroszyty, przeznaczone między innymi do następujących tematów: "Zbawienie", "Pojednanie", "Uświęcenie" I "Nadzieja". Zajmiemy się nimi w lekcji piątej Przykłady i informacje
mogą być nagromadzone
l zarejestrowane
w jednym ze skoroszytów.
Przygotowując kazanie. będziesz czasem korzystał z tych źródeł Oddzielna kartoteka potrzebna CI tez będzie do opisu kazań, które juz wygłosiłeś. Umieść na mej napis "Wygłoszone kazania" Będziesz w niej przechowywał karty z następującymi inforrnacjarru: numer kazania, temat, tekst
bibluny, data i miejsce wygłoszenia kazania. Przechowuj zapiski w porządku numerycznym, tak zebyś w razie potrzeby mógł z ruch szybko skorzystać. Po wygłoszeniu 50-100 kazań lub po roku pracy załóż nową kartotekę.
Jest to prosty system, który mozna modyfikować lub rozwijać. Mozesz
stosować go, zmieruać lub obrać własną metodę. Parmętaj jednak, że już
teraz powinieneś zacząć, w sposób systematyczny, zbierać i rejestrować
pomysły I rnatenaly
W ten sposób twoje przygotowarua
do nauczania
i kaznodziejstwa będą łatwiejsze i bardziej efektywne.

14 Wyjaśnij, jak i dlaczego powinieneś stworzyć "Zbiór materiałów".
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pytania kontrolne
PRAWDA - NIEPRAWDA Umieść literę P przed zdaruarru, które są prawdziwe i literę N przed zdaruami, które są nieprawdziwe.
·

1 Kontekstem

Pisma ŚWIętego Jest tekst otaczający dany fragment.

·

2 Błędy w doktrynie i w praktyce powstają wtedy, gdy jakiś pojedynczy werset zostaje wyrwany z kontekstu i gdy nadaje mu SIę przez
to błędne znaczenie

· ... 3 Pelny wzór prawdy mozemy poznać, gdy dowolnie

połączymy

kil-

ka wątków Pisrna ŚWIętego

· ... 4 Większość

przypowieści mowa dość łatwo wyjaśruć pod warunkiem, ze zwraca się baczną uwagę na kontekst

· ... 5 Kontekst jest pomocny dIJ

zrozurmerua znaczenia passusów Pisma
ŚWiętego, lecz na ruewiele SIę zdaje, gdy chcemy zrozurrueć
znaczerue pojedynczych słów.

· ... 6 O WIele łatwiej Jest nam zrozumieć znaczenie danego passusu PISma Świętego, gdy wrerny, W jakich okolicznośerach
wypowiedziany
nd.

został napisany,

· ...

7 Księgt biblijne poświęcone są tak uniwersalnym tematom, ze w grunCle rzeczy nasza WIedza na temat warunków, w jakich powstały, Jest
mało przydatna

· ...

8 Powtarzanie pewnych słów lub zwrotów
lub słuzy jego podkreśleniu

... 9 Przy studiowaniu

często sygnalizuje

BibIJI nie musimy wcale Interesować
jakich okolicznościach wypowiada dane słowa

temat

Się, kto I w

· ... 10 WybIerając cytaty z Pisma ŚWIętego, które mają stanowić o sensie
naszej wiary i o regułach naszego postępowania,
powinniśmy wiedzieć, co nam Bóg przekazał, aby nas prowadzić.
· ... 11 Ogólna wskazówka, dotycząca tego czy Pismo ŚWIęte należy Interpretować w sposób dosłowny lub przenośny jest taka' Pismo Święte nalezy brać dosłownie, chyba że jakiś passus z całą pewnością
rue moze być wzięty za dosłowny.
· ... 12 Gdy Pismo ŚWIęte mÓWI' "WlęC zaatakuję ciebie niczym wściekły
lew", rozumiemy, ze jest to powiedziane w sposób dosłowny.
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·

13 Język przenośny

·

14 Jednym z podstawowych powodów, dla których powinniśmy załozyć "Zbiór materiałów"
jest to, ze często pewne myśli i koncepcje

inozna

określić

pko Język syrnbohczny

przychodzą nam do głowy nawet wówczas,
by móc Je w pełni rozwinąć.

· ... 15 Tworzenie

"Zbioru materiałów"

ne rozwijanie

materiałów

gdy rue mamy czasu,

umożliwia systematyczne

do pracy kaznodziejskre]

I dogłębi nauczającej.

Zanim przejdziesz do lekcji czwartej, wypełnij zestaw
pytań do CZęŚCII I prześlij go do Instytutu ICI
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odpowiedzi na pytania zawarte w lekcji
8 a Salomon.
b Aczkolwiek był on kiedyś wspaniałym I bogobojnym królem, popadł w grzech i tę bardzo pesymistyczną
postawę życia później
prezentował
c Posluguje się tym przykładem, aby ostrzec nawróconych
ców przed popełnieniem błędu Salomona.
1 c) fragment Pisma Świętego obejmujący
znajdujące się przed i po nim.

wersety,

ustępy

wygnań-

rozdziały

9 b) Jest sprawą ważną. ..
2 a modlitwa.
b gdy ktoś modli się, musi być wytrwały (patrz List Jakuba 5,17, Eliasz
modlił Się gorliwie).
10 a

1) Język literalny

b 2) Język przenośny.
c

2) Język przenośny.

d 1) Język literalny.
3 c) Swoje ciało i Jego zmartwychwstanie
wynika z wersetów 21 i 22).
11 a symbolem

po trzech dniach (Ta prawda

Jego Ciała, które będzie złamane

dla nas Izajasz mówi

"Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a Ul Jego ranach Jest nasze
zdrowie" Gz 53,5).
b wino to symbol Jego Krwi, która będzie oddana
wymazania grzechów całego rodzaju ludzkiego.
4 a Bóg z nami.
b On zbawi Swój lud od jego grzechu.
c Miejsce zwane Trupią Czaszką.
d Synów gromu.

w ofierze, celem
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12 a Przenośny.
b Kontekstem.
c Tym, którzy kochają bogactwa ciężko przychodzi
życie i dobra dla królestwa Bożego.

poświęcić

swoje

5 a Jezus udzielił tej nauki, gdy tłumy zeszły się do Niego, pragnąc ujrzeć cud, który sprawił, gdy 5 000 ludzi zostało nakarmionych przez
rozmnożenie chleba.
b Uczniowie usłyszeli właśnie, jak Jezus zwrócił się do pewnego bogatego człowieka, by sprzedał wszystkie swe posiadłości i zaczął postępować zgodnie z Jego naukami Gdy ów człowiek odszedł, Jezus
powiedział, że trudno będzie bogatemu wejść do Królestwa niebieskiego. Wtedy Piotr rzekł do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko,

cóż więc otrzymamy?"
13 c) większość

kazań "rośnie", "rozwija się"
rośliny w ogrodzie.

6 a) w odpowiedzi

na pytanie uczonego:

"dojrzewa"

podobnie

jak

"A kto jest moim bliźnim?".

14 Używając kilku skoroszytów

można oddzielić "Koncepcje", które mają
rozwinąć się później i przechowywać
je w oddzielnym miejscu i w
należytym porządku. Gdy owe "Koncepcje" zaczną się rozwijać przeniesiesz je do skoroszytów z napisem "Rozwiązania". I wreszcie, gdy
kazanie stanie się juz "dojrzałe", umieszczasz je w skoroszycie z napisem "Kazania" W przyszłości będziesz mógł je wykorzystać. Ta praktyka umożliwi stałe gromadzenie rezerwy materiałów do kazań, które
wykorzystamy, gdy będzie po temu sposobność.

7 Twoja odpowiedź
Osnowa Pisma pomaga nam zrozumieć okolicznośCI, w jakich został napisany fragment słowa; dla kogo został napisany
i jego podstawowy cel.
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