Znaczenie
głoszenia
W części I zastanawlaliśmy SIę nad tym, czym jest usługrwanie I jakim
człowiekiem powinien być kaznodzieja. Zajmowaliśmy się przygotowaniem
do usługiwania z praktycznego i osobistego punktu widzenia. W tej lekcji
natomiast zastanowimy się nad znaczeniem głoszenia, rozwazymy kilka powodów, które świadczą o tym, ze głoszenie jest metodą usługiwania I rozpatrzymy kilka biblijnych przykładów kazań.
Spojrzymy tez szerzej niż w lekcu 1 na pojęcie głoszenia. Rozpatrzymy
terminy zawarte w Nowym Testamencie, co pozwoli nam lepiej zrozumieć
znaczenie kaznodziejstwa. Będziemy rozwazać znaczenie niektórych wyrazeń w ich oryginalnym brzmieniu, dzięki czemu zrozumiemy, jak pierwsi
chrześcijanie pojmowali kaznodziejstwo. Przekonamy się, IŻkaznodziejstwo
było wtedy ważną metodą przekazywania
Słowa Bozego, tak samo jak
I dziś jest skutecznym sposobem głoszenia Ewangelii
Modlę się, byś rozważając znaczenie kaznodziejstwa, został powołany
siłę Chrystusa mógł skutecznie nawracać zabłąkanych,
wzmacniać wiernych i brać udział w dziele przygotowania Kościoła na powrót Pana.
i wykorzystując

plan lekcji
Deftrucia kaznodziejstwa
Powody głoszenia Słowa Bożego
Przykłady kaznodziejstwa
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cele lekcji
Gdy ukończysz

tę lekcję powirueneś

umieć:

•

WyjaśniĆ biblrjną

Ideę kaznodziejstwa.

•

Uzasadnić,
Ewangelii

•

Wykazać, na podstawie Biblu, że kaznodziejstwo
przekazywania prawdy Bozej.

że kaznodziejstwo

jest biblijnym

środkiem

przekazywania

zawiera rózne metody

czynności lekcyjne
1. Przestudiuj lekcję I odpowiedz
tychczasową praktyką

na zawarte w niej pytarua, zgodnie z do-

2

Zapoznaj SIę ze znaczeruem

słów kluczowych,

które są dla ciebie nowe.

3

Odpowiedz
na pytania sprawdzianu
umieszczonego
na końcu lekcji
i porównaj swoje odpowiedzi z podanymi na końcu podręcznika
Przestudiuj raz Jeszcze te problemy, w których podałeś nieprawidłową
odpowiedź,
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i nauczanie

słowa kluczowe
ambasador
autorytatywny
dialegomai
dialog
dysputa

euaggeltdzo
herold
kataneuo
kervsso
la/eo

martvreo
parrbesiadzomai
pletbo
strukturalny

treść lekcji
DEFINICJA

KAZNODZIEJSTWA

Tradycyjna
Cel 1. Zapoznanie

się z elementami tradycyjnej definicji leaznodziejsttoa.

"Kaznodziejstuo jest przeleazvu.antem
prawdy przez jedną osobę innej
osobie. Zawiera w sobie dwa podstauoue elementy. prawdę i osoby. Brak
jaletegoleolunele z tvcb elementów powoduje, IŻ leaznodziejstuio przestaje być
tym, czym poununo być." Przez wiele lat ta definicja uwazana była za najbardziej przejrzystą i zwięzłą. Jej autorem jest Philhps Brooks, znany amerykański kaznodzieja XIX wieku Kaznodziejstwo określano rówruez Jako źródło
życra, z którego płyną Boże prawdy dla człowieka.

Kaznodziejstwo Jest głównym środkiem wybranym przez Boga i stosowanym przez Kościół pierwotny do przekazywania Iudziom Dobrej Nowiny. Mimo, IŻ kaznodziejstwo ulegało różnym przemianom w ciągu stuleci,
to od czasów Nowego Testamentu zachowało, w mniejszym lub większym
stopruu, oryginalne elementy proklamacji, ewangelrzacji I nauki.

1 Tradycyjna defimcja głosi, iż kaznodziejstwo
a) pouczenia, Interpretację i pytania,
b) prawdę I osoby,
c) autorytet, logikę i rzetelność.

zawiera następujące elementy-
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Oparcie na Piśmie Świętym
Cel 2. Omówienie dwu najuaziuejszvch

definicji kaznodziejstwa pochodzą-

cych z Nowego Testamentu.
Jedną z najwazruejszych definicji kaznodziejstwa w owym Testamencie jest podkreślerue, że oznacza ono "ogłaszanie wieści przez herolda"
Głoszoną unescia była Ewangelia. Nawoływała do skruchy i WIa'Y, a celem
jej była ewangelizacja zagubionych
Dobra Nowina musiała być publiczrue
głoszona, ludzie po raz pierwszy rmeli usłyszeć o śmierci, o pogrzebaniu
i o zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa, a także zrozumieć znaczenie tych
faktów.
Aczkolwiek motyw kaznodziejstwa często przewija się w Nowym Testamencie, to rzadko odnosi się on do dyskusu formalnej Przede wszystkim
odnosi się do zwiastowania Dobrej Nowiny. W wielu miejscach na świecie,
po raz pierwszy słysząc naukę Ewangelij, ludzie poznają kaznodziejstwo
w sensie: "głoszenia unesci przez herolda ", zgodnie z definicją Nowego Testamentu.
Czy tę defirucję kaznodziejstwa można pogodzić z definicją rozszerzoną, uwzględniającą
wymogi współczesne? Tak Na przykład, kaznodzieje
Nowego Testamentu mieli daną szczególną mozliwość głoszerua Dobre)
Nowiny zaraz po śmierci, zrnartwychwstaruu
I wniebowstąpieruu
Pana.
Ewangelia była czymś nowym tak dla Żydów jak I Greków, totez oczywistym celem ówczesnych kaznodziejów było zbawrenie zgubionych. Nie ulega wątpliwości,
dlaczego Nowy Testament, w swych przykładach
kaznodziejstwa, kładzie tak duzy nacisk na przekonywanie
zgubionych
PÓŹrue] Jednak, gdy Kościół stał SIę dojrzały I gdy pewna część tekstów Nowego Testamentu była JUŻdostępna, Paweł zachęcał Tymoteusza
"Głośnaukę,

nastawaj w porę, nie w porę (UJ razie potrzeby) wykaż błąd, poucz, podnieś
na duchu z całą cierpliwością, Ilekroć nauczasz" (2Tm 4,2). Jest to nakaz
Nowego Testamentu, z którego wywodzi się dzisiejsze kaznodziejstwo. DZIś
więc pod pojęciem kaznodziejstwa rozumie SIę nie tylko głoszenie Ewange111 zgubionym, by zostali zbawieni, ale i głoszenie Słowa wiernym, by zostali zachęceni I wzrnocrueru w wierze.

2 Zakreśl Iitery stojące przed zdaniami
a

PRAWDZIWYMI

Ogólnie rzecz biorąc głoszenie Ewangelii w Nowym Testamencie dotyczy zwiastowania lub publicznego głoszenia Ewangehi zgubionym.
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b

Gdy mówimy o kaznodziejstwie
Nowego Testamentu, mamy na myśli
formalną dyskusję, podczas której duchowny wygłasza kazania. Podczas
tego kazania ludzie zadają pytania I wygłaszają własne poglądy na dany
temat.

c

W początkach swej działalności Kościół kładł nacisk na to, by głównym
celem głoszenia Słowa było przekonanie
zgubionych,
podczas gdy
w okresie późniejszym jednym z celów Kościoła stało SIę to, aby wierni
wzrastali l dojrzewali duchowo

d

Nauka Ewangelii przekazywana

jest poprzez Słowo, jak I przykład.

Inna z kolei ważna defirucja Nowego Testamentu mÓWI, IZ kaznodziejstwo to "opowiadanie Dobrej Nowiny". Po raz pierwszy o tym sposobie
przekazywania
Słowa czytamy w Dziejach Apostolskich. Dowiadujemy Się
tam, IŻ wierni opowiadah histonę Jezusa wszędzie, gdzie SIę pOJaWIlI. Szerzyli naukę w swych domach, na drogach, rynkach i wszędzie tam, gdzie
mieli ku temu sposobność. W sposób odwazny dawali świadectwo mocy
Ewangelii, która odmieniła rch życie, wciągali niewierzących w rozmowę,
opowiadali szczerze I z przekonaniem
Dobrą Nowinę o zbawieniu WiernI,
napełnieni Duchem Świętym, mówili o tym śmiało w synagogach I WIęzieniach. Przeleonvuiałi uczonych, którzy w owych czasach kształtowah postawę i poglądy tłumów. Sunadczvli też przed władzą świecką I dawali
sunadectuio przed przywódcami
duchowymi
nie rozurmejącyrrn prawdy
Ewangelii. Często używali tej samej metody, przekonywali, dawali świadectwo wobec ludzi, wśród których zyh, nakłamając
rch do przyjęcia nauki
Ewangeln. Jezus nakazując swym uczniom, by spełnialt zadarue, jakim jest
głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu,
pouczył ich, by czyntli to
z całą mocą przez głoszenie Słowa, nauczanie, dawarue ŚWIadectwa i świadczenie. Ich misją było doprowadzenie
ludzi do odkrycia, zrOZUlTIleOIa
i doświadczenia mocy Ewangelii
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3 Gdy wyrazenie
brej

NOU'I1~V,

głosić Euangelie zostaje określone
oznacza to przede wszystkim

jako opounadanie

a) oficjalne przedstawienie Ewangelu podczas regularnych,
według ściśle określonych zasad, nabożeństw.
b) rueoflcjalne

przekazywarne

c) przekazywarne

Do-

prowadzonych

Ewangelii przez osoby świeckie.

Ewangelu wszelkirru sposobarru I w każdym zakątku ziemi.

Tak WIęC Ewangelię szerzono poprzez wydawanie świadectwa i publiczne Jej głoszenie Tłumy WIernych z poświęceniem
dzieliły SIę nauką,
mając na uwadze jeden cel - dotrzeć do zgubionych, dać Jedyną możhwą
nadzieję temu beznadziejnemu i mrocznemu światu. Choć OWI wierni byli
w tym pogańskim, wrogim ŚWiecie niczym owce wśród stada wilków, nauka szybko torowała sobie drogę w Imperium Rzymskim, a także poza jego
granicami Wówczas byli OnI narazeru na bezwzględne prześladowania,
ale
lin większych crerpreń doznawała większość z ruch, tym bardziej umacniali
SIę w wierze. Ich niezłomność I determinacja zostały hojnie nagrodzone.
Chrześcijaństwo w cIągu trzech stuleci zdobyło sobie trwałe miejsce w Imperium Rzymskim Udowodniło, ze nawet bramy Hadesu "nie przemogą"
Kościoła Jezusa Chrystusa (Mt 16,18) I od początków chrześcijaństwa
życie
duchowe i siła Kościoła wzmacniały SIę bądź tez podupadały, w zaleznoścr
od tego, w jakim stopniu Kościół stosował SIę do wspomruanego
nakazu
Chrystusa. Każda Wielka odnowa KOŚCioła związana była z powrotem do
biblijnej idei głoszenia Ewangelii

4 NapISZ w swym notatniku krótką rozprawę
w tej lekcn dwu definicji kaznodziejstwa.

na temat przedstawionych

Nowotestamentowe Słowa
Cel 3. Zapoznanie się z aspektami
mentowego słounuctuia

leaznodziejstuia

na podstawie

nowotesta-

Rozwaźyhśrny kilka definiCJI kaznodziejstwa, jakie zawiera Nowy Testament. Dowiedzieliśmy Się, ze Biblia wskazuje szereg metod, jakurn posługiwał się Kościół w początkach swej działalności, celem nawrócenia zgubionych. JeślI Jeszcze uwazrue] podejdziemy
do tematu, zauwazymy, ze
Nowy Testament podaje I inne sposoby przekazywania Ewangelu Musimy
Jednak rozważyć znaczenie pewnych słów w Ich oryginalnym brzrrueniu
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Niektóre słowa greckie sugerują, IŻ do kaznodziejstwa należy podchodzić
w sposób indywidualny i nieformalny. inne mówią o bardziej formalnym
głoszeniu nauki z kazalnicy (przypomina to bardziej nasze dzisiejsze podejście do idei kaznodziejstwa).
Rózne sposoby przekazywania Ewangelii
sugerują szczególnie następujące słowa zaczerpnięte z Nowego Testamentu'
Kervsso (grec.) - znaczy "głosić jako herold". Odnosi się do głoszenia
publicznego
To słowo nazywa postać herolda, obwieszczającego
nowinę
i wysłannika reprezentującego
władcę Głoszenie Ewangelii zawiera w sobre obie te idee, porilewaz ten, kto Ją głOSI, działa zarówno jako herold
i wysłannik Chrystusa (2Kor 5,20). To słowo powtarza się 60 razy w Nowym
Testamencie m in.: Mt 3,1, Dz 8,5; Rz 10,8, 14-15, 2Tm 4,2

Euaggelidzo znaczy' "mówić Dobrą Nowinę lub głOSIĆDobrą Nowinę".
Pochodzą od niego takie słowa jak ewangelizować, ewangelista, ewangelia
Poniewaz treść nauki jest ściśle związana z samym jej głoszeniem, to słowo
określa zarówno metodę jak i naukę' głoszenie (rnówierue) jest metodą;
Dobra Nowina - nauką To słowo powtarza się 70 razy w Nowym Testamencie, m in.' Mt 11,5; Łk 3,18; Dz 5,42.
5 Z przytoczonych słów Nowego Testamentu, dotyczących kaznodziejstwa
wczesnego KOŚCIoła, możemy wywnioskować,
iz głoszenie Ewangeln było:
a) przede wszystkim zaplanowane na Sabat I inne śwręta.
b) uważane za zadanie wszystkich WIernych, w każdym mieJSCU I czasie.
Wymienione słowa przedstawiają kaznodziejstwo od strony formalnej.
Inne słowa określają bardziej nieformalne sposoby głoszenia zgubionym
nauki o zbawieniu. W Nowym Testamencie niewiele mówi SIę o głoszeniu
kazań I prowadzeniu dyskusji, ale często o gloszeruu Dobrej Nowiny I opowiadaniu ludziom o Jezusie - Zbawicielu.
Laleo (grec.) - znaczy: "mówić", "rozmawiać", "opowiadać", dosłownie
"chwalić coś". To słowo odnosi SIę do bardziej osobistego przedstawiania
tematu, co jest nawet możliwe w zwykłej rozmowie W Biblii przetłumaczone jest to słowo zazwyczaj jako: przemówić, mówić. W Nowym Testamencie powtarza się ono ponad 250 razy. Dz 11,19 stanowi przykład zastosowarua
tej metody.
Ma~vreo(grec.) - znaczy. "być ŚWIadkiem" lub "dawać świadectwo". To
słowo odnosi się do dawania przekonywującego
świadectwa w oparciu
o szczere przekonania
i prawdziwe dowody. Jan Chrzciciel był właśnie
takim świadkiem posłanym przez Boga, by świadczyć o światłości, jaką był
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Bazy Zbawiciel. Ta metoda głoszenia Ewangeln
70 razy w Nowym Testamencie. Dla przykładu·
i 14,3.
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jest przedstawiona
ponad
J 1,7, 8, 15; Dz 1,8, 5,32

Dialegomai (grec.) - znaczy: "prowadzić dialog", a WIęC wyrniemać poglądy, zadawać pytania, oddziaływać wzajemnie na siebie Jest przeciwreristwem monologu, który może prowadzić tylko jedna osoba W dialogu
zarówno uczysz się, Jak I nauczasz Słowo to odnosi się do kaznodziejstwa,
ponieważ dotyczy przekonywania
ludzi do przyjęcia nauki Ewangelii i nawrócenia SIę. Pojawia się zaledwie kilka razy w Nowym Testamencie
Oto
przykłady tej metody: Mk 9,34, Dz 17,27; 18,4.
Kataneuo (grec.) - znaczy· "mówić dokładnie i z przekonaniem".
Dwa
pozostałe słowa, tj pletho (grec.) i parrbestadzomai Cgrec ) znaczą: "wypełruć" i "mówić otwarcie, śrruało", I stanowią niejako uzupelnierue
słowa kataneuo, a ściślej mówiąc idei. jaką ono w sobie zawiera. Odnośniki do
niego znajdziemy w Dz 13,38,15,36 117,3

6 Poprzedrue cztery słowa, odnoszące SIę do kaznodziejstwa,
obejmują
wszystko, Z WYJĄTKIEM.
a) świadectwa zawierającego przekonywujące I racjonalne wyjaśnienie dzieła
zbawienia człowieka przez Boga
b) dialogu, który zakłada wzajemne oddziaływanie
na siebie i wymIanę
poglądów.
c) rozmowy, w której mówi SIę o własnym szczerym podejściu do tematu.
d) przemówienia,
które wygłasza jedna osoba, jako mówca i które mo ze
być przerywane przez innych
7 WyszczególnIJ znaczenie kaznodziejstwa dla wczesnego Kościoła, stawiając w miejsce kropek 1, a 2 przed określemanu dotyczącynu Idei kaznodziejstwa, rozwiruęrych w czasach póżruejszych.
· ...
· ...
· ...

a Kaznodziejstwo to przede wszystkim środek prowadzący do rozwoju i ukształtowania życia duchowego wiernych.
b W ŚWIecie pogańskim kaznodziejstwo
było środkiem, za pomocą
którego zwiastowano Dobrą Nowinę i ewangelizowano
zgubionych
c Kaznodziejstwo oznaczało dzrelenie się Dobrą NOWIną w rozmowie
rueoficialnej, w której WIerni dawali jasne i przekonywujące
świadectwo temu, jak Bóg odmienił Ich zycie.

· ... d Kaznodziejstwo wiązało się z wymianą poglądów, wzajemnym oddziaływaruern na siebie i dialogiem na temat tego, co głOSIEwangelia
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....

e Kaznodziejstwo
oznacza głoszenie nauki osobie, grupie lub kongregac]i przez jedną osobę l ma na celu przekonanie zgubionych
i umocnienie wiernych w ich wierze

POWODY GŁOSZENIA SŁOWA BOŻEGO
Wybór Boga
Cel 4 Przedstaunente podstawowego powodu, dla którego Bóg wybrał głoszenie Euiangeln, Jako główną metodę przeleazvusauia nauki o zbawieniu.
Bóg wybrał kaznodziejstwo, aby przekazać Swoją naukę o zbawieniu
Jan Chrzciciel przybył na Pusrynię judzką, głosząc te oto słowa. "NawrÓĆCIe
się, bo bliskie jest królestwo ruebteslete!" (Mt 3,1-2). Posiadał cechy herolda
i wysłannika; głosił naukę powierzoną mu, przygotowywał
drogę Temu,
kto ma po nim nadejść i reprezentował królestwo (w. 3).

Gdy jezus publicznie oznajmił o Swojej misji, uznał, iz podstawowym
środkiem służącym do przekazywania jego nauki powinno być właśnie
kaznodziejstwo.
Z księgi proroka Izajasza przeczytał następujący fragment:
"Duch Patislei spoczywa na rnnte, pomeuiaz mnie namaścił I posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nounue (euaggehdzo),
wlęŹ1IIOm głosił wolność
(kerysso), a uteundomvrn przejrzenie, abvm uctsntonvcb odsyłał ioolnvmi,
abym obwoływał (kerysso) rok łaski od Pana" (Łk 4,18-19). Raz jeszcze, [uz
własnymi słowami, jezus mówi o znaczeniu Swej usługi głoszenia Ewange-
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lu: "Także innym miastom muszę głosić (euaggelidzo) Dobrą Nounue o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany" (Łk 4,43) Następny werset dodaJe: "Jgłosił(kerysso) słowo W svuagogacb judei". Dając Swym uczniom Ostatnie
Polecenie rzekł do ruch- "Idzcie na cały świat i głoście Eioangelte wszelkiemu stuiorzeniut" (Mk 16,15). "Om zaś poszli i głosili (kerysso) Ewangelię
toszedrte, a Pau uspołdziatai z num I potunerdzał naukę znakami,
które
mu touarzvszyły'' (Mk 16,20) Gdy posłuchali tego rozkazu, cuda potwierdzały ich naukę, tłumy uwierzyły Ewangelii, a Kościół stał SIę silną i zorganizowaną arrruą
8 Dopasuj nazwy znajdujące
po prawej strome

SIę po lewej stronie do zdań umieszczonych

· ...

a ZWIastował nadejście
kiego

królestwa

·

b Udali się, by wszędzie głOSIĆnaukę Jezusa

·
·

c Przybył, by głOSIĆDobrą NOWInę
d Przepowiedzrał,
ze Jezus będzie ubogim
I uciśnionym niósł Dobrą Nowinę

niebies-

1) Jezus
2) Jan ChrZCICIe!
3) Izajasz
4) Uczmowie

Zauważ, że w swoim LIście do Koryntran Paweł określa głoszenie Słowa jako metodę, którą wybrał Bóg, by w ten sposób zbawić wierzących
NIe uczynił zaś tego z powodu mądrości Greków czy z powodu pragnienia
oglądarua cudownych znaków przez Żydów (IKor 1,21-25) Czytamy tam
'1l1v głostmv Chrystusa ulerzvzouianego, który jest zgorszeniem d/a Żydów, a głupstwem d/a pogan, dla tych zaś, ktor.zy są powołam, tak spośród Zvdou; jak i spośród Greków,
Chrystus jest mocq Boża i modroseta Bozq" (IKor 1,23-24).
W hście do Zboru w Rzymie Paweł przytacza kolejny mocny argument
na rzecz głoszenia Słowa. Oznajmia w nim, iż zbawienie Jest dla wszystkich
ludzi (Rz 1,5-12) i podkreśla: "Albowiem każdy, kto wzywa imienia Pansleiego, będzie zbawiony" (Rz 10,13) W dalszej części rozwija tę myśl w sposób
następujący

"[aleze unec mieli utzvuać Tego, w którego me uunerzyli? jakze mieli
uunerzyć w Tego, którego nie usłyszeli? jakze mieli usłyszeć, gdv im
rulet me głosił? jakze moglibv im głOSIĆ(kerysso-zwiastować), jesliby me zostali posła m? / .I Przeto wiara rodzi SIę z tego, co się
słyszy, tvm zaś, co się słyszy, Jest słouio Chrystusa" (Rz 10,14-18)
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Tak więc potrzeba głoszenia Ewangelii Jest oczywista: wiara w Chrystusa Zbawiciela rodzi się wtedy, gdy ludziom głoszona jest Ewangelia. To zaś
zakłada stosowanie wszelkich metod przekazu, jakie sugerują słowa Nowego Testamentu, przedstawione w Biblii, jako głoszenie Ewangelii.
Nie potrzeba więc nowych metod, by przybliżyć ludziom Królestwo
Boze. Bóg wybrał kaznodziejstwo, jako podstawowy środek dla przekazywarna Ewangelii. Zauważ, iz nie uzył środków politycznych celem zbudowania królestwa duchowego ani nie posłuzył się zadną akcją społeczną czy
działalnością kulturalną, bowiem tylko Ewangelia moze naprawdę odmienić nasze życie.
9 Przeczytaj jeszcze raz List do Rzymian 10,14-15. Wymień po kolei kroki,
jakie, zdaniem Pawła, należy podjąć, aby nauka dotarła do nie zbawionych

a

.

b

.

c
d

e

Nowotestamentowe

przykłady głoszenia Ewangelii

Cel 5 Zapoznanie

z nowotestamentowym!

SIę

przykładami

głoszenia Ewa n-

geM
Zgodnie z Nowym Testamentem, głoszenie Ewangelii jest w początkowej fazie zapowiedzią lub proklamacją Bożej obietnicy zbawienia dla wszystkich ludzi. Kaznodziejstwo miało zawsze na względzie głoszenie Ewangelu.
NIkt me głosił dla samego głoszenia. Apostołowie głosili "Ewangelię Chrystusa", "skruchę za grzechy i ich odpuszczenie", "Chrystusa ukrzyżowanego"
i podobne tematy, aby ratować zgubionych
We wstępnym etapie akt głoszenia Ewangelii był zawsze związany z nauką o zbawiemu
Gdy tylko Pan im nakazał, wierni KOŚCIołazaczęli najpierw, głosić Dobrą NOWInę w Jerozolimie (Dz 1,8). Piotr, wraz z mnymi uczniami, głosił ją
po raz pierwszy w dzień Pięćdziesiątnicy (Dz 2,14-42) Napełniony mocą
Ducha Świętego wskazał, w jaki sposób proroctwa przeszłości znalazły potwrerdzenie w teraźniejszości Następnie zachęcał tłum, by przyjął obietnicę

Znaczenie

głoszenia

91

zbawienia, jaką ofiarował ludziom Bóg Niewierzący byli poruszeni do głębi tym, co usłyszeli Gdy zapytali Piotra, co mają czynić, wezwał ich do
nawrócenia się i ochrzczenia w uruę Chrystusa. W rezultacie około trzech
tysięcy ludzi przyłączyło się do KOŚCIoła. W ten sposób został przedstawiony wzór głoszenia, dzięki któremu Kościół rozrastał się, a wierni udawali
się wszędzie, by głosić Ewangelię.
10 Począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy Apostołowie i przywódcy Kościoła
dali wzór kaznodziejstwa
a) głosząc publicznie Ewangelię wszędzie tam, dokąd przybyli.
b) tworząc małe, zorganizowane
grupy, celem szerzenia Ewangelii.
c) głosząc kazania, ale tylko w określonym czasie i w określonych miejscach.
Jak już wiemy, publiczne głoszenie Słowa w formie kazań nie było
Jedyną metodą, za pomocą której wczesny Kościół szerzył Ewangelię. Prześladowania zmuszały także wiernych do używania innych środków. "w:'ybuchło wówczas wielkie prześladowanie
w Kościele [erozoltmsletm.
Wszyscy,
z urvjatleiem Apostołów, rozproszyli
się po okolicach judei t Samarii"
(Dz 8,1) "Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze Słowo" (Dz 8,4). Odtąd
zaczęli rozpowszechniać własne ŚWiadectwa, mówili o Dobrej OWInie, opowiadali o NIeJ a wszystko to działo się na szeroką skalę. Takze rozpowszechnianie Dobrej Nowiny było skuteczne.
"Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli do Fenicji, na Cypr t do Antiocbti, głoszac
Słowo samym tvlleo Żydom Niektórzy z nich pochodzili z Cypru
i C:yreny Om to po przybyciu do Antiocbii przemaunali
też do
Greków i opounadali Dobrq. Nowinę o Panu [ezusie" (Dz 11,19-21).
Nic nie wskazuje na to, że owi wierni, którzy z takim poświęceniem
głosih Ewangelię, zostali przez Apostołów pozostałych w Jerozolimie, oflcjalnie uznani za duchownych. Nie kojarzą się też onI z kazalnicą lub prowadzeniem publicznych przemówień. Oni po prostu opowiadali Dobrą Nowinę
wszędzie, gdzie tylko mogli. Rozproszenie Kościoła wywołane prześladowaniami stało się punktem zwrotnym w Dziejach Apostolskich. Owi anonimowi głosiciele Ewangelii udali się poza Jerozolimę, Judeę I Samarię, aż po
krańce ziemi (patrz: Dz 1,8)
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11 Wkrótce po tym, jak wielkie skupisko wiernych
z powodu prześladowań, głoszenie Ewangelu
a) miało miejsce tylko wówczas,
szonych grup chrześcijan.

gdy Apostołowie

b) stało się mniej związane z publiczną proklamacją,
dualnymi metodami przekazywania nauki.
c) odbywało
znaczenia.

się coraz rzadziej

I

uległo rozproszeniu
przybywali

do rozpro-

bardziej zaś z indywi-

juz nigdy nie miało odzyskać

dawnego

Inną metodą szerzenia Ewangeln, Jak mówi Nowy Testament, było dawanie własnego ŚWiadectwa. I tak człowiek, który urodził SIę niewidomym
I odzyskał
wzrok, świadczył o swoim uzdrowieniu wszystkim, którzy go
o to pytali (j 9,25). Na kartach DZiejów Apostolskich Paweł trzy razy świadczył o swoim nawróceniu
W każdym przypadku opowiadał to, czego doświadczył, gdy narodził SIę na nowo i podkreślał, jaki to miało wpływ na
Jego życie (Dz 22,1-22, 24,10-21, 26,] -29)
Głosząc Ewangelię Paweł posługiwał Się też często dralogiem Według
swego zwyczaju i ze świadomym zamiarem wstępował do miejscowej synagogi i rozprawiał z Zydami i innymi o jezusie Mesjaszu (Dz 17,1-3) NIektórzy uwierzyh, inni nie (Dz 17,4-5) Owe dyskusje dawały uczestnikom
możliwość zadawania pytań, rozprawiania i wzajemnego oddziaływania na
siebie Celem prowadzącego dialog było przekonanie biorących w nim udział
i słuchaczy do nauki Ewangelii, a także nawrócenie ich Przykłady stosowania tej metody przez Pawła znajdziemy tez w następujących fragmentach
Dziejów Apostolskich: 18,1-4, 19; 19,8-10
Kościół Nowego Testamentu używał róznych metod dla szerzenia Ewangelii Dwie Jednak rzeczy pozostawały ruezrnienne: nauka i cel Na tym
etapie dzrałalności Kościół głosił Ewangelię po to, by zgubieni uzyskali
zbawienie

12 Zakreśłliterę stojącą przed kazdym PRAWDZIWYM zdaniem.
a Wzór kaznodziejstwa Nowego Testamentu wskazuje, ze głoszenie Ewangelii ma szczególny cel· zbawianie grzeszników
b Rozwój wczesnego Kościoła następował w rezultacie działalności Apostołów; dzięki ich publicznemu głoszeniu Ewangelu w celu zewangelizowarna nie zbawionych.
c Prześladowanie
spowodowało
wielkie rozproszenie
uczniów i zaniechanie usługi głoszenia Ewangelii
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d

Wierni, którzy po śrruerci Szczepana udali SIę w dalekie strony zostali
oficjalnie uznani przez Apostołów pozostałych w Jerozolimie za "kaznodziejów".

e

Ewangelię szerzono dając własne świadectwo

i w prywatnych

rozmowach

Historyczne i współczesne osiągnięcia kaznodziejstwa
Ce l 6 Przedstau nen iesku tecznosct głoszenia Eioangelii na przykładzie dzieiću. Kościoła.
Jezus powiedział, IZ zbuduje Swój Kościół i ze nawet bramy piekielne
Go nie przemogą (Mt 16,18) Począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół
wzrastał w siłę WrogowIe Apostoła Pawła oskarzali go o to, iz głosząc
Ewangelię przewraca świat do góry nogami i burzy ustalony ład społeczny
(Dz 19,26).
W liście do wiernych w Koryncie, czyniąc aluzję do cudów dokonywanych za Jego pośredructwern, Apostoł stwierdził: "A mowa moja i moje gło-

szetue nauki me miały nic z uuodzqcvcb przekonywaniem słów mqdrości,
lecz były ukazaniem ducha i mocy" (l Kor 2,4) Tak więc Dobra Nowina
szerzyła się w sposób
sach od I do IV wieku
doktrynalne i osiągnął
Impenum Rzymskim i
żego

potężny i przekonywujący,
Rozwój Kościoła w cza"przemógł" prześladowania,
niechęć władców, błędy
dojrzałość, Ewangelia rozpowszechmała
się w całym
znajdowała coraz to nowych wyznawców Słowa Bo-

W ciągu stuleci, jakie upłynęły od czasów narodzin Kościoła, kaznodziejsrwo uległo wielu przemianom
Nadal jednak Jest to bardzo skuteczna
metoda przekazywania prawdy Bozej, metoda, którą od początku posługiwał SIę Kościół, pko środkiem słuzącym do pozyskiwania tłumów Żyjących
w wielu miejscach
Dzisiejsi heroldowie prawdy podczas masowych spotkań głoszą Dobrą
NOWInę i tłumy nie zbawionych znajdują w Jezusie Chrystusie swego Pana
i Zbawiciela Ponadto miliony telewidzów i radiosłuchaczy na całym świecie mają moźhwość każdego tygodnia słuchania Słowa Z ruezhczonych
kościołów i miejsc płyrue kazdego tygodnia Słowo Boze w celu nawrócerua
rue zbawionych I wzmocnienia wiernych w ich wierze. Kaznodziejstwo
wydaje SIę dziś mieć WIększe znaczenie niż kiedykolwiek
Ma to szczególną
wymowę, porueważ Duch Święty przygotowuje Kościół na przyjście Pana
Wszystko wskazuje na to, iż dla Ewangelii nadeszła, bądź jest JUZ blisko,
pora największego wpływu
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13 Napisz w swoim notatniku krótką rozprawę
dziejstwa w dziejach Kościoła.

PRZYKłADY

na temat znaczenia

kazno-

KAZNODZIEJSTWA

Cel 7. Określenie
mentu.

wspólnych

cech leaznodztejstu.a

Starego i Nowego Testa-

W Starym Testamencie znajdujemy przykłady proroków mówiących jako
heroldowie jehowy i służących jako jego wysłannicy. jeremiasz, na przykład, stale powtarza' "Part rzek/do mnie .. "Or 1,4; 2,15). Zarówno on, jak
i inni prorocy przekazywali ludziom naukę, która objawiała zamiary Boga
wobec świata, w którym zyli Między innyrru. Eliasz, Izajasz I Ozeasz zwiastowali naukę Bożą w czasach Starego Testamentu I reprezentowali
Boga
w Izraelu W swej działalności wzywali Izraelitów do wyrazania skruchy za
grzechy i prowadzenia nienagannego zycia religijnego i moralnego, opartego na wierze w Bożą obietnicę zbawienia.
Kaznodziejstwo Nowego Testamentu miało następujące cechy wspólne'
odwoływanie się do pism Starego Testamentu; jasne i przekonywujące przedstawranie życia. śmierci, zmartwychwstania I wniebowstąpienia jezusa Chrystusa i zaszczepianie słuchaczom wiary w jezusa, jako Zbawiciela. Nauka,
jaką głosił Piotr w jerozolimie (Dz 2), w świątyni (Dz 3), wystąpienie Szczepana (Dz 6), nauka, z jaką przyszedł Piotr do domu Korneliusza (Dz 10), to
przykłady głoszerua Słowa w celu ewangelizacji zgubionych
Nauka, jaką
przekazał Paweł na Wzgórzu Marsowym, jest natomiast przykładem głoszenia Słowa za pomocą przemówienia i rozmowy, które mają na celu wskazanie zgubionym drogi prowadzącej do zbawienia

14 Patrząc na przykłady kaznodziejstwa Starego i Nowego Testamentu
uważamy, iz zarówno jedne, jak i drugie mają charakter
a) oficjalnej usługi wykonywanej

w dzień Sabatu

b) proklamacji, reprezentowania
zamierzonych rezultatów.

Boga i głoszenia

c) nieoficjalnej
zultatów.

usługi, nie mającej skutecznego

za-

Słowa dla OSiągnięcia

przywództwa

I

trwałych re-
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pytania kontrolne
1 Biblijną koncepcję

kaznodziejstwa

można najlepiej określić jako

a) środek, który wybrał Bóg I który zgodnie z jego wolą, można stosować
w celu przekonania ludzi do Ewangelu. tylko w określonym miejscu
i czasie.
b) środek, który był i jest używany przez Boga w celu przekonania zgubionych I przygotowania wiernych na przyjście jezusa.
c) pewną metodę, którą stosował Kościół pierwotny w celu przekonania
zgubionych; metodę, która nie jest juz uważana za właściwą
2 Gdy mówimy o biblijnej koncepcji głoszenia Słowa, mamy na myśli'
a) przede wszystkim oficjalne, systematyczne usługiwanie z kazalnicy przez
jedną osobę, bez współdziałania ze strony słuchaczy.
b) na ogół salę lekcyjną, w której Jedna osoba prowadzi lekcję I zadaje
czasem pytania, wciągając w ten sposób słuchaczy do aktywnego w niej
udziału.
c) rózne metody przekazywania
prawdy, w tym' proklamację, rozmowę
prywatną, dawanie świadectwa, przykładu i dialog.
3 To, ze kaznodziejstwo jest biblijnym środkiem przekazywania Ewangelii,
można najlepiej uzasadnić odwołując się do.
a) logiki kaznodziejstwa I stwierdzając, iz jest ono Jedynym możliwym środkiem, za pomocą którego Kościół mógł wykonać Ostatnie Polecenie
Chrystusa,
b) tradycji Kościoła, który posługiwał się kaznodziejstwem,
jako podstawowym środkiem, a raczej jednym z podstawowych środków do przekazywania nauk moralnych,
c) przykładu jana Chrzciciela i stosownych nakazów jezusa, a takze wzoru
ustalonego przez Nowy Testament i tak skutecznie stosowanego
przez
KOŚCIÓł.

4 Z greckich słów Nowego Testamentu.
się, tz kaznodziejstwo wymaga:
a) działanta niczym herold
bionych

I

kerysso I euaggelidzo dowiadujemy

wysłannik Chrystusa, celem ewangelizacji

b) uczestnictwa w dialogu lub przemówreniu, celem przekonania
są oporni wobec Ewangelii

zgu-

tych, którzy
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c) dawania własnego świadectwa i świadczenia
nymi, które sprzeciwiają się Ewangehi
5 Z punktu widzenia

przed władzami

historu Kościoła kaznodziejstwo

publicz-

było:

a) ogromną siłą w początkach działalności KOŚCIOła,lecz później przestano
jej stosować i stało się ono rueskuteczne.
b) nieskuteczne w początkach działalności KOŚCIOła,gdy potrzeba było bardziej osobistego podejścia, cełem pozyskania zarówno zwykłych ludzi,
jak I stojących u władzy.
c) uważane najpierw jako środek mający przekonać zgubionych, póżrue]
zaś jako środek mający rozwijać wiernych I wzmacniać Ich w wierze.

6 Dopasuj

zdania znajdujące
prawej stronie.
· ...

się po lewej stronie do umieszczonych

a Ogłaszać, jako herold i reprezentować kogoś, jako wysłannik, celem przekonania zgubionych

· ... b Głosić Dobrą Nowinę, opowiadać
Dobrą Nowinę
· ... c Kaznodziejstwo uwazane za środek
słuzący roZWOJOWIzycra duchowego I wzmacnianiu wiary
· ... d Być świadkiem lub dawać świadectwo, słowo greckie martyreo
· ...

1) Późniejsze

koncepcje kazznodziejstwa
2) Jan Chrzciciel uzywał tej
metody kaznodziejstwa
3) Paweł całkiem skutecznie
stosował tę metodę do głoszenia Ewangelii
4) Słowo greckie

dziejsrwa

odpowiedzi na pytania nauczające

1 b) prawdę

I osoby

euaggeltdzo

stanowi tę definicję kaznodziejstwa
5) Wczesna koncepcja kazno-

e Prowadzić dialog, celem przekonania rozmówców do Ewangelii.

8 a 2) Jan Chrzciciel
b 4) Uczniowie

po

c 1) jezus
d 3) Izajasz
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9 a zwiastować.
b głosić
c usłyszeć.

d uwierzyć
e wzywać tego, w którego uwrerzyli.

2 a Prawda.

c Prawda
d Prawda

b Nieprawda.
10 a) głosząc publicznie
3 c) przekazywanie
ziemi

Ewangelię

wszędzie

tam, dokąd przybyli.

Ewangeln wszelkirru sposobami

I w kazdym zakątku

11 b) stało Się mniej związane z publiczną proklamacją, bardziej zaś z indywidualnyrm metodami przekazywarna
nauki
4 Porównaj

swoją odpowiedź

12 a Prawda
b Prawda

z rozwazanlarni zawartymi w tekście.
d Nieprawda.
e Prawda

c Nieprawda
5 b) uważane za zadanie wszystkich wiernych, w każdym miejscu i czasie

13 Twoja

odpowiedź Ja zanotowałem, że kaznodziejstwo było dla wczesnego Kościola skutecznym środkiem w Jego dążeniach do ogłoszenia
Ewangelii Kościół przezywał lata rozwoju lub upadku w zalezności od
tego, Jak głosił Ewangelię Kaznodziejstwo Jest dziś wysoce skutecznym
środkiem służącym do ewangelizacji zgubionych.

6 d) przemówienia, które wygłasza jedna osoba, pko mówca i które moze
być przerywane przez innych

14 b) proklamacji,
zamierzonych
7 a 2) Późniejsza

reprezentowarua
rezultatów.
Idea.

b 1) Wczesna idea
c 1) Wczesna Idea.

Boga i głoszenia Słowa dla osiągnlęcia

d 1) Wczesna idea
e 2) Późniejsza idea

