
Metoda
głoszenia

W lekcji 5 omawialiśmy cztery główne tematy będące przedmiotem gło-
szerua Zastanawialiśmy się, dlaczego są one tak ważne Dowiedzielrśmy się
z jakim bogactwem materiałów powinien zapoznać się usługujący Słowem
Teraz zajmiemy Się metodą głoszenia Ewangelii.

Nauczysz się, w jaki sposób nalezy przygotować i wygłaszać kazania.
Nauczysz SIę ustalania celów, jakie powinno spełniać każde kazanie, jak
nalezy zbierać i przygotowywać materiały w oparciu o fragmenty Pisma
Świętego I jak nalezy przekazywać naukę Nauczysz SIę takze, jak dokony-
wać oceny swoich kazań; jak sprawdzać, czy osiągnąłeś swój cel i czy twoja
usługa Słowa zapewnia odpowiedni pokarm duchowy potrzebny do wzras-
tania i rozwijania się w wierze.

Ucząc się przygotowywać i wygłaszać kazania nie zapominaj, iz moc
zbawienia Jest nie w tym, kto głosi kazania ani w jego metodzie. Mocą
zbawienia jest EWANGELIA JEZUSA CHRYSTUSA Apostoł Paweł tak ujął to
zagadruerue: "Bo ja nie ustvdze się Etoattgeln, Jest Ona bowiem mocą Bazą
ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Zyda, potem dla Greka"
(Rz 1,16). Nigdy nie wstydź się Ewangelii I Jest to nauka Boga, oparta na
Jego mocy i przynosząca, z całą pewnością, rezultaty. Głoś ją z przekona-
niem, a zobaczysz, co Bóg może sprawić'



plan lekcji
Określenie celu
Zbieranie mate nałów
Przygotowanie materiałów
Przekazywanie nauki
Kazanie Protra

cele lekcji
Gdy ukończysz tę lekcję, powimeneś umieć:

• WYJaśnić, dlaczego "określenie celu" kazania Jest tak ważne dla usługi
głoszerua Słowa

• Omówić znaczerue, jakie ma dla przygotowania kazania zebranie mate-
nałów.

• Uzasadnić potrzebę przygotowania materiałów do kazań.

• Zaplanować, przygotować i przekazać naukę w taki sposób, aby osiąg-
nąć zamierzony cel.
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czynności lekcyjne
1 Przeczytaj wstęp, zapozna) SIę z planem i celami lekcji

2 Zapoznaj się ze znaczeniem słów kluczowych, które są dla ciebie nowe

3 Odpowiedz na pytania kontrolne zamieszczone na końcu lekcji i sprawdź
z prawidłowymi odpowiedztanu na końcu podręcznika.

4 Jeszcze raz przejrzyj część II (lekcje 4-6), następnie napisz sprawdzian
do części drugiej I wyślij go do lCI.

słowa kluczowe
horrulia

treść lekcji
OKREŚLENIE CELU

Cel I Zrozumienie potrzeby oleresleuta celu, Jaki pounnno się ostagnqć po-
przez leazauic

NIe mozemy planować podróży dopóty, dopóki me znamy miejsca, do
którego chcemy SIę udać Podobrue Jest Z kaznodziejstwem. Najpierw nale-
zy ustalić cel, jaki powinna spełnić nauka, która będzie przekazywana,
a potem trzeba dążyć do jego osrągnięcra jeśli głosząc kazanie chcesz, aby
coleolunele Się spełruło, musisz mleć przed sobą jeden wyraźnie określony
cel. Nalezy zatem rozważyć dwie sprawy

Po pierwsze, musisz znać potrzebv ludzi. jezus znał potrzeby wspólne
wszystkim ludziom (Mt 6,31-32), a takze potrzeby indywidualne kazdego
człowieka (J 1,43-50) Potrzeba bycia kochanym, bezpiecznym, potrzebnym
I pożytecznym, to przykłady potrzeb wspólnych dla wszystkich ludzi Nale-
zy Jednak zatroszczyć SIę również o potrzeby Indywidualne. One także po-
winny być spełnione' l jezus to czyrui. Służył WIelu jednostkom, z których
kazda miała swoje indywidualne potrzeby (Mt 9,27-31,12,9-14; Mk 1,40-45,
J 3,1-14, 4,1-26)
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1 Na które z następujących pytań mo ze my odpowiedzieć, gdy mamy JUz
przed sobą określony cel, jaki powinno spełruć kazarue?
a) Co chcę, abv osiqgueło to leazanie?
b) Co mćun tekst?
c) Wjalei sposób zastosuję teprauuiv do moich słuchaczy?

Po drugie, nalezv zaspokoić potrzeby ludzi. Jezus nawiązywał do tego,
gdy mówił o chorych potrzebujących lekarza (Mk 2.17). Głosząc kazanie,
celem pokazania sposobu zaspokojenia konkretnej potrzeby, pomagasz wielu
ludziom, którzy borykają się z nią Pornagaląc innym W ich potrzebie osią-
gasz założony cel nauczania

Gdy określisz juz potrzebę, stajesz przed problemem co mam głosić,
abv ta potrzeba została zaspokojona? Parnięta], IZ pomoze ci W tym Duch
ŚWIęty, a zatem zaufaj Mu i stosuj SIę do Jego wskazówek. On bowiem
pouczy cię, co masz czynić, aby twoja usługa była skuteczna (IKor 2,10-12).

Usługujący Słowem często stwierdzają, ze tekst Pisma ŚWIętego oddzia-
ływuje na ruch, a Duch ŚWIęty pomaga Im, gdy modlą się odnośnie rozpoz-
narua potrzeb ludzi. Tekst z Pisma ŚWIętego określa zakres I temat kazania.
Kazanie, o czym będzie mowa W dalszej CZęŚCItej lekcji, Jest przedstawie-
niem I WYjaśnieniem jak zastosować Pismo Święte pod inspiracją Ducha
ŚWIętego. Bez względu na to, Jak odbierasz tekst Pisrna ŚWIętego, W jaki
sposób dociera on do ciebie, to zawsze charakter i cel twego kazania są
określone przez ten tekst.
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Czasem potrzeba sama "SIę ujawnia" i tylko szukasz odpowiedzi w Piś-
mie. Innym razem znajdziesz w Piśrrue odpowiedź na istniejące potrzeby
W każdym jednak przypadku musisz Jasno określić, jaki jest cel twego kaza-
nia. Następnie musisz przygotować i wygłosić je tak, by zaspokoić potrzebę
słuchaczy, osiągnąć zamierzony cel. Aleksander Pope powiedział kiedyś.
"W każdym utworze zważ na zakończerue, jako ze nie można osiągnąć
więcej niż to, co było zamierzone". Uwaga ta dotyczy pisarstwa, ale w
pewnym sensie odnosi SIę rówruez do usługi Słowem

2 Zakreśl literę stojącą przed zdaniami, które prawidłowo wyjaśniają po-
trzebę określania konkretnych celów kazania.
a Kaznodzieja, który głosi kazanie, nic mając jasno określonego celu, musi

hczyć SIę z niewielkim odzewem ze strony swych słuchaczy.
b Ci, którzy słuchają kazania, rue zawierającego celu mogą być zdezorien-

towani tym, co próbuje powiedzieć kaznodzieja
c Gdy kazanie nie zawiera żadnego celu, kaznodzieja na ogół przeskakuje

z tematu na temat, nie wyzwalając w słuchaczach woli jakiegokolwiek
dzrałania, nie wywołując w nich żadne] reakcji.

d To, ze ktoś, głosząc kazanie, nie ma przed sobą żadnych konkretnych
celów, jest przejawem jego zupełnej zalezności od Boga

ZBIERANIE MATERIAŁÓW

Co mówi Biblia?

Cel 2 Zrozumienie, dlaczego pierwszym leroletem w przvgotouaniu kaza-
nia Jestpoznanie stauounslea Biblii, oduosnie opracouivuiauego tematu.

Gdy potrzeba została już określona, a cel obrany, pojawia się następne
pytanie: Co mówi BIblia na ten temat? Szukając w Bibln odpowiedzi na to
pytanie, me staraj się na siłę doszukiwać w tekście tego, czego w nim nie
ma I tak zapewnienie Pawia, ze "uileomu 1...1 włos z głowy nie spadnie"
(Dz 27,34) nie oznacza wcale, ze nikt nie wyłysieje. Jest to opisowe I jasne
określenie nieograniczonej opieki, jaką Bóg otacza człowieka. Przypomnij
sobre lekcję 3, w której była mowa o tym, ze kontekst określa znaczenie i o
tym, ze tylko wtedy nalezy brać dany fragment dosłownie, gdy Jest na to
oczywisty dowód Tak więc, jeśli obierzesz sobie jakiś tekst z Pisma ŚWIęte-
go i będziesz się go ściśle trzymał, to unikniesz błędnej interpretacji A jeśli



Metoda głoszenia 127

każdą naukę przygotujesz na podstawie prostego, wyrażnie określonego
przesłania Pisma ŚWIętego, to będziesz mógł potem głosić kazanie z prze-
konaniem, a przekazywana przez CIebie nauka zostanie odebrana jako Sło-
wo Pana Studiując Pisma, staraj SIę rozumieć, co mówi Bibha, co przekazuje,
aby potem móc z przekonaniem głosić naukę Bożą I oczekiwać, iz Bóg
wyjdzie naprzeciw potrzebom ludzi, którym słuzysz.

3 Napisz W swym notatniku dwa lub trzy zdania, które stanowiłyby wyjaś-
merue następującej myśh. Przygotowując kazanie nalezy zapoznać SIę
z tym, co mówi BIblia na dany temat.

Czego doświadczyłem i co zaobserwowałem

Cel 3. Zastanowienie się, dlaczego przeżycia i spostrzezenia odgrywają pod-
stawową rolę na etapie przygotou.ania materiałów do leazan.

Kazań się nie produkuje, lecz pojawrają się one ruczym owoce. NIe są
budowane jak domy, cheoaz wzrastają W miarę zagłębiania się W temat.
W pewnym jednak sensie konstruuje SIę Je i buduje Częścią procesu ICh
przygotowania są przemyślenia, medytacje I zglębranie nauki na ten temat
Przemyśl: Czego doświadczyłem i co undziałem u' Z.VCIU, co dopomogłoby
uczynić ten tekst bibltjnv bardziej zrozumtałvm? faleich prawd, o których
mówi ten passus bibhtnv, dosunadczvłem lub jakie dostrzegłem w przezyciu
kogoś innego? Gdy głosisz kazanie, pamiętaj jednak o tym, że musisz unikać
powoływania się czy to na własne czy cudze doświadczenia, które mogłyby
komuś sprawić przykrość lub go zranić Zwracaj uwagę na to, co będziesz
mówił I jak to moze zostać przyjęte. Parmętaj. ze ruekorueczrue musisz
odwoływać się publicznie do osobistych doświadczeń, choć mozesz wyko-
rzystywać je z pożytkiem, gdy jest po temu okazja. Opowieści i przykłady
dodają znaczenia tekstowi pod warunkiem, ze wynikają z nich odpowied-
nie wnioski. Tego rodzaju doświadczenia z codziennego życia często umoż-
liwiają nam poznanie prawdy.

4 Zakreśl litery stojące przed zdaniami PRAWDlIWYMI, wyjaśniającymi,
Jaką rolę odgrywają doświadczenia I obserwacje na etapie zbierania mate-
riałów do kazań
a Własne doświadczerua I obserwacje przedstawione w kazaniach są waz

ne, gdyz mogą wciągnąć bardziej słuchaczy w rozwazarna.
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b Przytaczanie przykładów w kazaniach Jest rzeczą istotną, poruewaz na-
daje to określonemu fragmentowi Bibln jeszcze większego znaczenia,
wskazuje, iż prawdy biblijne sprawdzają SIę w życiu

c Doświadczenia ludzi I ICh spostrzezenia urnozhwiają nam odruesrerue
prawd Słowa do naszej sytuacji. Słuchacze mogą zrozumieć, że to, co
Bóg uczynił dla Innych, mo ze uczynić I dla rnrue.

Wiedza

Cel 4. Docenienie roli, jaką. odgrywa nasza unedza na etapie zbierania ma-
tenałów do leazatt

Przeanalizuj: Co JUż czvtałem, słyszałem, undziałem i myślałem ua ten
temat? Potrzebny jest tu czas, modlitwa; potrzebne są przernyślerua Staraj
SIę przypomnieć sobie wszystko, co Jest związane z danym tematem. Poz-
wól, by tekst działał jak magnes, przyciągając każdą, najdrobniejszą nawet
informację na temat prawdy, jaką studiujesz. Czas i doświadczerue wzboga-
cają cię. Kiedy korzystasz z tego, co posiadasz, możesz odnotować znane ci
już sprawy Parruęta]. Jezus, posługiwał SIę przykładami z codziennego zy-
cia, przedstawiając prawdy duchowe A zatem I ty korzystaj z tego, co już
poznałeś: niech będzie to źródłem dla twoich kazań

Obok rzeczy, których doświadczyłeś, których się nauczyłeś l które za-
obserwowałeś, będziesz korzystał takze z różnych materiałów, które zebra-
łeś i zarejestrowałeś. Jak wiemy z lekcji 3, ten zbiór informacji zwiększa
jeszcze nasz "magazyn" materiałów przydatnych do kazań
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5 Określ znaczerue, jakle ma własna wiedza przy zbieraniu matenałów do
kazań Odpowiedź napisz w swym notatniku

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

Plan kazań

Cel 5. Zrozu mienie roli pla nouia 111a U' procesie przvgotourvuanta kazau.

Dobre kaznodziejstwo wymaga planowania Raz lub dwa razy w roku
powinieneś spojrzeć w przeszłość, by uświadomić sobie jaką drogę przeby-
łeś, spojrzeć w przyszłość I ustalić dalsze cele. Unikaj CIągłego głoszenia
tych samych lub podobnych tekstów, tematów I nauk. Podobrue Jak Paweł,
me uchylaj SIę od gloszerua całej wolt Bożej (Dz 20,26-27), uważnie spraw-
dzaj swoje metody, aby SIę upewnić, ze głosisz wszystkie wielkie prawdy
i teksty Pisma ŚWIętego

Dlaczego by nie zaplanować cyklu kazań na temat 10 przykazań, pod-
róży Izraela, przypowieści według Ewangelu Mateusza czy cudów opisa-
nych w Ewangelii jana? Z czasem, w rruarę jak będziesz usługiwał Słowem,
rozpoczniesz nowe cykle kazań, do których będziesz zainspirowany. UnI-
kaj nade wszystko dorywczego I chaotycznego doboru tekstów I tematów
Zarówno ty jak I tWOIsłuchacze więcej skorzystacie, gdy będziesz posiadał
dobrze zaplanowany program kazań Planowarue Jest ważne nie tylko dla
całej twej usługi Słowem Jest rówruez ważne w odruesieruu do przygoto-
warna I wygłaszarua wykładów Jest ruemozliwe, aby dobre kazanie naro-
dziło SIę w ciągu krótkiego czasu. Tworzerue kazań Jest bowiem ciągłym,
nie kończącym SIę procesem, podczas którego doskonalimy się

Kazanie Jest jakby pomostem pomagającym tobre w przeprowadzeniu
ludzi z miejsca, w którym SIę znajdują, na miejsce, w którym powinni się
znajdować Dobry plan I odpowiedni zakres materiałów pomogą ci prze-
prowadzić drogę do zmiany Ich miejsca. Uporządkowany, przejrzysty plan
pomoże ci wpłynąć na ludzi, sprawi, IŻ będą wzrastali i rozwijali się ducho-
wo I Jeszcze jedna sprawa. każde twoje kazanie powinno stanowić wyzwa-
nie dla rwoich słuchaczy. Kazde z ruch moze i powinno odznaczać się
świeżością i nowością, w miarę jak przez dzrałarue Ducha Świętego coraz
bardziej wzrastamy w poznaniu Pana Boga. Duch pomoze nam wcielać
Słowo w nasze zycie Uporządkowany, konsekwentnie realizowany plan
pomoze ci rówrueż głOSIĆnauki, które są interesujące, łatwe do zrozumie-
nia i zapamiętania Twoi słuchacze będą zmobilizowaru do rozmyślania nad
prawdami, które głosiłeś, Jeszcze długi czas po tym, jak ucichrue echo rwo-
ICh słów
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6 Zakreśl litery stojące przed zdaniami PRAWDZIWYMI, tzn takrmi, które
właściwie określają rolę planowania w procesie przygotowarun kazań.
a Gdy kaznodzieja działa zgodnie ze swym planem, unika w ten sposób

wygłaszania tych samych tekstów I tematów, ponieważ regularnie prze-
gląda to, co już zrobił i dlatego moze mądrzej zaplanować to, co pOWI-
nien jeszcze głosić.

b leśli ktoś, jako kaznodzieja, w swej działalności kieruje się planem; to
dzięki temu moze głosić wszystkie nauki biblijne, a tym samym uniknąć
porrujarua Jakichś ważnych prawd I tekstów Pisma ŚWIętego

c Poprzez staranne planowanie swoich kazań mozesz wyprowadzić ludzi
z ich duchowego niemowlęctwa i sprawić, ze staną Się dojrzałymi chrześ-
cijanami, podobnymi do Chrystusa

d Planując swoje kazanie, pokazujesz tym samym, IZ jesteś samowystar-
czalny i mezależny od Boga

e Uporządkowany, konsekwentnie realizowany plan kazań pozwoli rwo-
lm słuchaczom zrozumieć to, czego nauczasz i to, w jaki sposób rózne
tematy prowadzą ich do duchowej dojrzałości

Określenie podstawowej prawdy

Cel 6. WYJaśl11enie, czvm Jest podstauoua prauida 11' leazamu iJakle Jest Jej
znaczenie.

Każda wygłaszana przez ciebie nauka powinna zawierać podstawową
prawdę WZiętą z tekstu Pisma Świętego, na którym opiera Się kazanie Ta
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podstawowa prawda Jest Istotą nauki fest rzeczq ważną, zebv ujqc jq
w jednym zdaniu. Jeśli nauka nie Jest zrozumiała dla ciebie, nie będzie
również zrozumiała dla twoich słuchaczy jeśh potrafisz ująć temat naucza-
nia w jednym zdaniu. będziesz mógł równiez przekazać go w sposób jasny
1 przekonywujący. jeśli potrafisz zawrzeć w jednym zdaniu temat, to dobry
słuchacz może również streścić go w jednym zdaruu. Moze to być trudne do
zrobienia, ale pomoze CI, gdy będziesz głosił kazanie.

Iuz po wybraniu podstauouej prawdy powirueneś podporządkować jej
cały swój WYSiłek, wszystkie argumenty, przykłady i materiały pornocrucze.
Nie pozwól, aby drugorzędne idee rozpraszały kazanie. Konsekwentrue roz-
wija] tę Jedną, podstawową prawdę Módl się I rozmyślaj nad nią, aż stanie
się cząstką ciebie. Gdy poczujesz, ze mozesz JUŻsporządzić szkic kazania,
będziesz wówczas wiedział, dokąd zmierzasz. Twój cel starue Się całkiem
jasny.

7 Wybór podstauiouej prawdy Jest ważny dla właściwego przygotowania
i wygłoszerua kazania, poniewaz podstawowa prawda
a) służy do pobudzerua wyobraźni słuchaczy I Jest przede wszystkim środ-

krem przyciągającym uwagę.
b) jest centrum nauki podanym w skondensowanej formie I stanowi punkt

centralny na etapie przygotowania I wygłaszania kazania.
c) wskazuje, jakich słuchaczy stara Się pozyskać kaznodzieja I określa, jaką

konkretnie potrzebę stara się zaspokoić.

Prawidłowe przygotowanie materiału

Cel 7 Pozuanie ułasciuej kompozycji kazania: urvszczegolnienie pieciu czes-
et kazania, urvjasnteuie, li! jaki sposób pounnno być przygotowane.

Zgromadzone materiały należy połączyć w logiczną całość. Temu celo-
wi służy zarys kazania Jest on skutecznym środkiem służącym do przygoto-
wania i uporządkowania materiałów Zarys kazania jest dla kaznodziei tym,
czym szkielet dla ciała lub stalowa konstrukcja dla drapaczy chmur Jest on
czymś niezbędnym' Zastanówmy się teraz nad sprawą dalszego przygoto-
wania kazania 1 nad rozwijaniem stosownych metod w tym zakresie

Kazanie, czyli homilia jest prostą i nieformalną metodą kaznodziejstwa.
Homilia składa Się zazwyczaj z komentarza na temat określonego fragmentu
z Pisma Świętego; komentarza słowo po słowie, werset po wersecie. Istnieją
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następujące rodzaje horrulu. hOITIllIazawierająca komentarz do wersetu po
wersecie, homilia tematyczna lub przedmiotowa i homilia będąca połącze-
niem dwu poprzednich Bardziej rozwinięta homilia składa się z wprowa-
dzenia - mtrodukcjl rozwinięcia I wniosku - konkluzu wynikającej z bre-
żącego komentarza. I Jest to właśnie ta forma homilii, którą się tutaj zajmie-
my. Składa SIę (po tekście z Pisma ŚWIętego I przedstawieniu prawdy pod-
stawowej) z introdukcji, rozunniecia części zasadniczej i konkluzji.

1. Introdukcja. Tym, czym jest wejście do domu, tym jest introdukcja
w kazaniu Podstawowy cel, jaki powinna spełruć Introdukcja, to przyciąg-
męcie uwagi z uizbudzente zaiuteresouiauia. Introdukcja moze powstać
w oparciu o kontekst, biezące wydarzenia, osnowę biblijną itd. Powinieneś
przygotować ją bardzo uwazrue i pisać w całości Dzięki temu będziesz
pewien dobrego początku. Introdukcja powinna być zwięzła, me powinna
trwać dłużej ruz dwie lub trzy minuty Powinna wiązać się z całym rozwi-
nieerem. Gdy tak jest. mozesz dopisać do mej zdanie, które w sposób płyn-
ny przeniesie myśl z mtrodukcji do rozwiruęcia

2. Rozwinięcie (część zasadnicza homiln). Rozwinięcie składa się z ko-
mentarza dotyczącego określonego tekstu biblijnego, komentarza do wer-
setu po wersecie StudIUJ wersety tekstu uważnie, az ułożą ci SIę w pewną
logiczną całość. Dotyczy to zwłaszcza dłuzszych fragmentów. Ogranicz roz-
winięerę do trzech lub czterech istotnych spraw To ułatwia bowiem prowa-
dzenie kazania Oto jeden ze sposobów pozwalających określić te sprawy
na podstawie fragmentów Pisma Świętego

1) Wykorzysta) jeden lub dwa wersety, by wyrazić treść. powiedz, co
ona zawiera;

2) Zrób uzytek z tego stwierdzerna powiedz, jak ma Się ono do życia,
słuchaczy itd ,

3) Daj przykład tej prawdy (i/lub je) zastosowania) z natury, Prsma ŚWIę-
tego, obserwacji lub własnego doświadczenia:

4) Streść całą rzecz w jednym zdaruu. Następnie zajrruj SIę następnym
wersetem lub wersetami i powtórz ten proces

8 W zarysie 13 rozdz. 1 Listu do Koryntian napisz, co jest treścią podanych
"segmentów wersetowych" .
Tekst: 1Koryntian 13,13, "Z nich zaś największa Jest mzłość"
Podstawowa prawda: Największą rzeczą na ŚWIecie jest miłość

a I. (w. 1-3).
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b II. . (w 4-7).

c III. (w. 8-13)

9 W proponowanym zarysie wymień cztery pozyteczne rady, które można
wyciągnąć natrafiając na przeciwności losu, które sugeruje tekst (Psalm
119,71) i twoje własne doświadczenia życiowe
Tekst: Psalm 119,71. "Dobrze to d/a mnie, ze mnie poniżyłeś, bym się na-
uczvł Turvcb ustaui"

Podstawowa prawda: Przeciwność losu jest często koniecznością życia.

a I Przeciwność losu .

b II Przeciwność losu. . .

c III. Przeciwność losu .

d IV. Przeciwność losu. . . .. .. .

10 Opierając się na potrójnej odpowledzi Jezusa na pytanie Jana Chrzciciela
(Mt 11,4-6) ustal jej trzy główne punkty, które posłużyłyby do rozwinięcia
tego zarysu kazania.
Tekst· Mt 11,3, "Czv tv Jesteś Tvm, który ma przvjsć, czy też innego mamy
oczekiwać?".
Podstawowa prawda: Czy Chrystus Jest Tym, którego świat potrzebuje?

a I Jezus mówi . . . . .. . . (w. 4).

b II. Jezus mówr , . (w. 5).

c III Jezus mówi........ . . . .. (w 6).

11 Pewien usługujący Słowem posłuzył Się następującym tekstem: "Dla mnie
bowiem zyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk" (FIp 1,21) Jego czterema
głównymi punktami były. 1) Mozna uciec od zycia, 2) Można pogodzić się
z zyciem, 3) Mozna mocno trzymać się życia, 4) Można oddać się w ręce
kogoś większego i Jemu pozwolić kierować swym życiem. Opierając się na
tych punktach, zakreśl odpowiedź na pytanie: jaka była podstawowa praw-
da w kazaniu?

a) Życie jest czymś lerucbvm
b) Zawsze istnieje mozliuosć lepszego żvcta.

c) Należy się skupić na problemie: co czynic z obecnym życiem?
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Przygotowując Się do głoszenia, rue zapominaj o tym, iż podstawowa
prawda jest niczym piasta dla koła, a różne CZęŚCiskładające się na rozwi-
nięcie kazania są jego ramionami. Każda z tych CZęŚCipowinna wyrastać
z określonego passusu biblunego

3 Konkluzja. Konkluzja Jest ostatnią I najlepszą mozhwością przekaza-
nia słuchaczom podstawowej prawdy Istotne pytanie, jakie winno być pos-
tawione w każdym kazaniu brzrru. "Cóż mamy czynić, bracia?" (Dz 2,37)
Każde zgromadzenie ma prawo znać odpowiedź m to pytanie I konkluzją
powinna być odpowiedź. Odpowiedź jest przecież ostatecznym apelem do
słuchaczy Zakończenie najlepiej napisać w całości Nie powinno ono być
dłuższe niż introdukcja. Ostatnie słowa muszą odnieść skutek' Odpowiedni
przykład, ZWięzłe ponowne wyrazenie podstawowej prawdy, werset z pieś-
ni, to wszystko moze być wykorzystane celem podkreślenia wagi całej na-
uki. Skieruj konkluzję do serc słuchaczy niczym strzałę Spraw, by ludzie
odeszli nie tylko jako słuchacze, lecz równiez jako CI, którzy usłyszane
prawdy chcą wcielać w życie (Mt 7,24-27)

12 W miejsce kropek wstaw odpowiedni numer części kazania
.... a Podstawa, na której zbudowane Jest ka-

zanie.
"Środek", za pomocą którego skupia się
uwagę słuchaczy I wprowadza w treść
kazania.
Komentarz na temat treści.
Punkt centralny lub cel kazania podany
w zwięzłej forrme
Część kazania mająca pobudzić słucha-
czy do działania

13 Wyjaśnij, w jaki sposób nalezy przygotować pięć części kazania. Odpo-
Wiedź napisz w swym notatniku

.... b

.... c

.... d

.... e

PRZEKAZYWANIE NAUKI

l Tekst
2 Podstawowa prawda
3. Introdukcja
4. Rozwinięcie (część

zasadnicza)
5. Konkluzja

Ceł 8. Poznanie czterech wskazówek ułatunajqcvcb skuteczne przekazywa-
nie nauki

Przekazywanie to udzielanie informacji za pomocą mowy, pisma itd.
Proces przekazywania można uznać za dokonany tylko wtedy, gdy przeka-
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zywana wiadomość została zrozurruana, gdy tWOI słuchacze rozumieją Clę,
to znaczy wiedzą, co chciałeś zakomunikować Cztery wskazówki, któryrru
się zajmiemy, mogą posłużyć pko materiał. według którego możesz doko-
nywać właściwego przekazywarna mformacjr.

Głoś zgodnie z planem

Niektórzy kaznodzieje piszą kazania w całości, a następnie Je odczytują.
NIektórzy głoszą je niejako "z marszu", korzystając jedyrue z zarysu (kons-
pektu) jednakze bez względu na to, jaką wybielzesz metodę, ważne Jest,
abyś wykorzystał w pełni przygotowany materiał Gdy masz dobrze przygo-
towany plan, a następnie głosisz według mego, mozesz liczyć na to, iz uda
ci Się przekazać zrozurniale Słowo

14 Wybierz odpowiedź stanowiącą najwłaściwsze zakoriczerue następują-
cego zdania. Plan kazania powiruen być ścrśle przestrzegany

a) porueważ Jest on niejako panem kaznodziei. który Jest Jego ruewolni-
kiern.

b) by ludzie mogh zrozumieć, IŻ kaznodzieja wie co głosi i do czego zmierza

c) by mleć pewność, IZ wcześniej określony cel zostanie osrągruęry, a po-
trzeby zostaną zaspokojone
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Bądź zwięzły i konkretny

Niektórzy ludzie muszą coś powiedzieć, inm mają coś do powiedzenia.
Kazdy kaznodzieja, który przygotował usługę, ma coś do powiedzema' Unikaj
pustych frazesów, powtarzania tych samych słów To tylko strata czasu
Zmierzaj prosto do celu. Mów tyle, by być zrozurmanym, ale nie bądź nud-
ny, uciążliwy. Zbędne słowa są niczym wodorosty I skorupiaki przylegające
do czystych lmii żaglowca. O WIele lepiej jest skończyć, gdy ludzie chcą byś
kontynuował sWOJą naukę, nIŻ kontynuować Ją, gdy chcą byś ją skończył

Używaj konkretnego, prostego języka Używaj słów odnoszących SIę do
działania. WIęcej mów o działaruu niz o zaistniałych juz faktach Mów
o ludziach, miejscach, rzeczach Urukaj Języka abstrakcyjnego Bądź kon-
kretny, nie uogólnia] Posługuj się słowami obrazowymi nazwami rzeczy,
które można dotknąć, usłyszeć, poczuć i zobaczyć Używa] przykładów,
które rozjaśniają wypowiadane przez ciebie prawdy Są one jak okna, przez
które przechodzi światło jednakze dom, to rue tylko same okna. Twoje
kazarue powinno zawierać rue tylko nie kończący się strumień przykładów,
które oczywiście mogą spodobać się I zainteresować twoich słuchaczy, ale
pozostawią ich niezaspokojonynu duchowo, pozostawią w ruch wewnętrz-
ną pustkę.

15 Zakreśl litery stojące przed zdaniarm PRAWDZIWYMI Na podstawie
wiadomości zaczerpruęrych z tego rozdziału mozemy stwierdzić, IZ
a niektórzy kaznodzieje mają skłonności do mówrema o rzeczach rue mają-

cych związku z celem kazarua.
b ktoś, kto naprawdę odczuwa potrzeby I uczucia ludzi, ktoś, kim kieruje

Duch Święty I kto posiada zdrowy rozsądek, nie będzie marnował czasu
na wygłaszanie niepotrzebnych słów; na piętnowanie wszystkiego, tyl-
ko nie grzechu I szatana.

c kaznodzieja powinien zachować urmar w swoim głoszeniu, me powi-
nien tylko powoływać się na opowieści, przykłady i własne doświad-
czerua, lecz powinien czynić to Jedynie wówczas, gdy przybhża to gło-
szoną prawdę.

Zmierzaj do celu

Konspekt kazania powinien zawierać wszystko, co przyczynia się do
osiągnięcia zamierzonego celu Głosząc kazarue, musisz podporządkować
wszystko głównemu celowi. Parniętaj zatem o celu, jaki ma spełnić naucza-
nie. Wyciąga) rękę do ludzi. Rozmawiaj z nimi. Wyjdź im naprzeciw, gdy
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rozpoczynasz kazarue I zaprowadź Ich do miejsc, w których chcesz, by się
znaleźli, gdy skończysz. Jest to cel bezpośredni. W ogólnym znaczeniu kaz-
de nauczanie to część twojej dzrałalnoścr dla ludzi. którym słuzysz. Cel
każdego nauczania jest CZęŚCIąogólnego celu działalności kaznodziejskiej:
głoszenia całej woli Bozej (Dz 20,27), tak aby zgubieni znaleźli Chrystusa,
a wierni zostali umocnieni w WIerze.

16 Przeczytaj ponizsze fragmenty z Pisma Świętego I odpowiedz na związa-
ne z nimi pytania.

a W DZIejach Apostolskich rozdz 20, w 24 apostoł Paweł wyznaje wobec

starszych Kościoła w Efezie, iz celem Jego usługiwania jest .

b W Dziejach Apostolskich rozdz 20, w 20-21 126-27 Paweł mówi, iz jego

działalność polega na .. . . .. . .

c W porównaniu z LIstem do Fihpian 3,]4-15 w Liście do Koryntłan 9,24-27

Paweł zachęca swoich słuchaczy, by.... . . . .. .

d W 2 LIście do Tyrnoteusza rozdz 4, w 6-8 Paweł oznajrrua, iz jego bieg

Jest JUZskończony, ze osiągnął SWÓJ cel I oczekuje teraz na .

Zauważ. iz Paweł miał zawsze wytyczony cel słuzby, bez względu na
to, czy wykonywał ją publicznie czy w domach (Dz 20,20). Paweł pragnął
uwolnienia ludzi od grzechu I głoszenia łaski Bozej. Miał również swoje
własne cele (patrz ] Kor 9,24-27; Flp 3,7-16). Postąpimy właściwie, gdy
będziemy mieli wzgląd na Jego rady I Jego przykład.
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Osiąganie rezultatu

Gdy głosisz Słowo, Bóg daje rezultaty On to gwarantuje: (Iz 55,11,
Ps 126,6). Rezultaty, jakich oczekujesz, zbawierue zgubionych lub wzrnoc-
nieme ich wiary, mogą przyjść tylko dzięki usłudze Słowa I Ducha.

Po wygłoszeniu kazania

Daj Duchowi możliwość tego, by poruszył serca ludzi On przekona
ich "o grzechu, o spraunedluoosci 10 sadzie" (J 16,8)

2 Udziel krótkich i prostych wskazówek PIOtr w sposób jasny powie-
dział tłumowi, co ma czynić w odpowiedzi na Jego kazanie (Dz 2,38-39)

3. Daj słuchaczom możliwość odpowiedzi. Jeśli zakończysz usługę ape-
lem, ufaj Panu, ze spotka SIę on z odzewem

Pewien kaznodzieja podszedł raz do wybitnego kaznodziei C.H Spur-
geona I zapytał "Jak to SIę dzieje, ze głosząc tę samą naukę, ty masz rezul-
taty, a ja nie?" Spurgeon odparł na to: "Zdaje SIę, iz głosząc kazania rue
zawsze spodziewasz się rezultatów, czyż rue tak?" "Istotrue" - powiedział
ów kaznodzieja, lak jest "W takim razie, stwierdził Spurgeon, nic dziwnego,
że nie masz rezultatów' Głosząc Słowo musisz wierzyć, lZ Bóg coś uczyni"

17 WymIeń z parruęci cztery wskazówki dotyczące skutecznego przekazy-
warna nauk

18 Cztery rady skierowane do duszpasterzy mają dopomóc lm

a) w staniu SIę doskonałymi kaznodziejami poprzez posługrwanie SIę elo-
kwentnym l pięknym Językiem oraz opowiadarue wielu histom dla pod-
trzymama zainteresowarua słuchaczy

b) w osrągruęciu celu, jaki wyznaczyli swym kazaniom, poprzez skuteczne
ICh przekazywanie.

c) w przyzwyczajemu się do roli kaznodziejów po to, by ludzie mogh uznać
ich zdolności i fachowe przygotowanie
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KAZANIE PIOTRA

Cel 9 Zrozumtetue, dlaczego leazaute Protra Jest wzorcowym

Szymon Piotr jest przykładem zwykłego człowieka, który stał się wzor-
cowym kaznodzieją, pomimo ze zaparł SIęJezusa wobec służącej (Mt 26.72)
Potem jednak głosił Słowo dla setek ludzi w Jerozolimie (Dz 2) Moc Ducha
ŚWIętego, który został zesłany na niego w DnIU Pręćdzresiątnicy, sprawiła,
IZdawna bojaźń ustąpiła miejsca śrruałości w przekonywaniu innych (Dz 1,8).

Metoda głoszenia Słowa przez Piotra z DZIeJÓWApostolskich. nie jest az
tak precyzyjna, jak metoda konstruowania naszej hornilu. Jednak, pod ob me
jak dziś, punktem wyjścia dla niego były ludzkie potrzeby I dążerue do ICh
zaspokojerun Kazanie rozpoczynał on od znanych spraw (historia Starego
Testamentu) i wyjaśniał na ich przykładzie Boży zamiar, zbawienia ludzi
przez Chrystusa Ponadto wskazywał na to, jak narodzerue, zycie, śmierć,
zmartwychwstanie i wruebowstąpierue Jezusa były wypelrueruern proroctw
Starego Testamentu. Na zakoriczerue zwracał SIę do swych słuchaczy, by
wyrazili skruchę z powodu swych grzechów i uwierzyli w Chrystusa, co Jest
warunkiem skorzystania z wszystkich obretruc Bozych, a WIęC. odpuszczę-
ma grzechów, przyjęcia pokoju I odpocznienia oraz poczucia bezpieczeń-
stwa w czasie czekającego Ich sądu

Można zauważyć wyraźny postęp w rozwoju duchowym Protra I oSIąg-
męcie wyzszego stopnia świadomości duchowej (Dz 2, 3, 4, 5 I 8, 9, 10).
Ów rozwój nie Jest rezultatem zastosowania przez Protra szczególnej meto-
dy lub jego własnej pracy Jest to wynik posłuszeństwa wobec przewodnic-
twa Ducha Świętego, który kieruje ewangehzacją pogan. Zanim Piotr poszedł
do domu Korneliusza. by głosić Słowo, Bóg przekonał go, ukazując mu sze-
reg wizji; mówił do mego przez Ducha ŚWIętego, nakazywal udanie SIę do
Cezarei (Dz 10,19-20) i objawiał, jak dokładrue przygotował drogę do ewan-
gelizacji świata. Po tych wspaniałych doświadczeruach duchowych, Piotr
miał JUŻułatwioną działalność. Rozurruał, ze pośredniczy w przepływie Sło-
wa Bozego do Innych. Główną cechą nauki Protra była proklarnacja Ewan-
geln Jego doświadczenie dowodzi, iz siła nauczania leży me w człowieku
lub w metodzie, lecz w Ewangelu (Rz 1,16) Bóg powołał odpowiednich
i zdolnych ludzi, ale nawet najzdolruejsi spośród duchownych przyznają,
iż Ewangelia głoszona jest nie mocą mądrości ludzkiej, lecz mocą Ducha
(IKor 2,3-5).

Oczywiście, powinieneś się uczyć, by zdobyć jak najgłębszą wiedzę,
powinieneś wytrwale pracować, by jak najlepiej głosić naukę Ewangelii.
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Parruętaj jednak o tym, iż moc zbawterna rue lezy w urmejętnościach, które
nabyłeś czy w wiedzy, którą zdobyłeś, ale w nauce, którą głosisz, to jest
w Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa

19 Zakreśl litery stojące przed zdaniami PRAWDZIWYMI, wyjaśniającymi,
dlaczego Piotr Jest uosobieruern wzorcowego kaznodziei Nowego Testa-
mentu.

a Piotr stanowi wzorcowy przykład kaznodziei Nowego Testamentu, po-
ruewaź najwazniejszy był dla mego jeden temat Ewangelia Pana Jezusa
Chrystusa.

b Piotr, w swym usługiwaruu, potrafił w pełni wykorzystać strukturę homi-
lii do przekazania Ewangelii.

c Działalność Piotra dowodzi mocy i skuteczności Ewangelii, gdy jest Ona
głoszona według Ducha.

d Zapis usługi Słowem przez Protra w Dziejach Apostolskich wskazuje, IŻ

rrual on zawsze jeden cel, to jest odpowiedź na ludzkie potrzeby, które
następrue starał Się zaspokoić.

e Przykład Piotra dowodzi, iz w usługiwaniu nie Jest Istotne wykształce-
nie, rue jest konieczne przygotowanie, a rozwój duchowy nie jest wyma-
gany, ponieważ Bóg posługuje się "pustymi naczyniami".

f Z Dziejów Apostolskich, a ściślej mówiąc z rozdz. 1-10 dowiadujemy się,
IZ Bóg wykorzystał wiedzę Protra na temat łustorii Izraela, źycia i nauk
Jezusa, na temat ludzi i Starego Testamentu, a takze jego zupełne uzależ-
nienie od mocy Ducha Świętego.
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pytania kontrolne

1 Które z podanych porużej zdań nie stanowią uzasadnienia, iż określenie
celu ma podstawowe znaczenie dla skutecznego głoszenia Ewangelii?
a) Nie mając jasno sprecyzowanego celu, duchowny musi SIę liczyć z ryzy-

kiem, iz jego kazanie spotka Się z niewrelkrm odzewem
b) Ludzie będą mieli trudności w zrozumieniu istoty kazania, jeśli nie bę-

dzre ono zawierać jasno określonego celu
c) Słuchacze mogą pomyśleć, iz "brak celu" oznacza większą zależność od

Ducha.
d) Kaznodzieje, nie mający jasno określonego celu nauczarua, mają skłon-

ność do przeskakiwania z tematu na temat, a tym samym rue pobudzają
swoich słuchaczy do działarua

2 Określenie celu daje kaznodziei rnozność
a) dotarcia do zainteresowań swoich słuchaczy.
b) skoncentrowania SIę na tego rodzaju kazaniach. w których porusza te-

maty, które go bardziej interesują
c) dostosowania SIę do rozumnej, opartej na solidnych podstawach meto

dy głoszenia kazań, której hołduje WIększość kaznodziei.
d) wyjścia naprzeciw ludzkim potrzebom.

3 Jednym z podstawowych celów, jakle ma spełruć zbieranie materiałów, Jest
według tej lekcjr
a) wyszukanie tego, co Pismo Święte mówi na wybrany przez ciebie temat.
b) rozwinięcie profesjonalnego systemu przechowywania i korzystania

z materiałów, tak jak to czyni wielu wielkich pisarzy i znakomitych wy-
kładowców.

c) rozwinięcie wewnętrznej dyscypliny z pożytkiem dla pracy duszpaster-
skiej.
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4 To, czego ktoś doświadczył i co zaobserwował jest Istotne W zbieraniu
materiałów, ponieważ obserwacje i doświadczenia
a) są z reguły interesujące i stanowią swego rodzaju rozrywkę dla ludzi
b) są środkiem służącym do przekazywania I odniesienia prawdy do co-

dziennego życia.
c) dają kaznodziei mozliość urozmaicania treści jego kazań l w ten spo-

sób uniknięcia ryzyka znudzenia słuchaczy
d) dowodzą szerokie] WIedzy kaznodziei

5 Gromadzenie materiałów z różnych dziedzin WIedzy ma znaczerue. po-
rueważ.
a) wiedza pogłębia SIę, rozwija poprzez doświadczema, obserwacje, stu-

dia, rozmyślania, modlitwy, a to wszystko umożhwra potem skuteczne
przekazywanie prawdy.

b) ogólna suma tego wszystkiego, co WIem, Jest tym, co moi słuchacze
ostatecznie otrzymują; rak WIęC muszę stale studiować, Jeśli chcę sku-
tecznie przekazywać prawdę.

c) moje poglądy mają najważniejsze znaczenie w mOJeJ pracy kaznodzie]-
sklej I to powinno pobudzać rnrue do tego, bym poświęcił swoje zycie
dla nauki

6 Pod pojęciem przygotowania materiałów rozumiemy potrzebę planowa-
ma kazań. Planowanie
a) służy opracowaniu i głoszeniu kazań w sposób przemyślany i skuteczny
b) pomaga w głębszym zrozumieniu wszelkich tematów biblijnych.
c) pomaga w "konstruowaniu" kazań, które byłyby skutecznym: środkami

przekazu, mogącymi zaspokoić potrzeby ludzkie.
d) służy wszystkiemu, co podano w punktach a) b) i c).
e) służy tylko temu, co podano w punktach a) i b)

7 Temat jest istotny w kazaniu, poruewaz:
a) przyciąga uwagę słuchaczy.
b) wskazuje, do kogo kaznodzieja kieruje swoje kazanie i Jakiego spodzie-

wa się rezultatu.
c) jest nauką podaną w skróconej formie.
d) wymaga od słuchaczy odzewu.
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8 Staranne, przemyślane przygotowarue hormlu słuzy wszystkim ponizszym
celom, Z WYJĄTKIEM·
a) skupienia uwagi słuchaczy
b) wyjaśnierua, zobrazowarua przykładem i zastosowania treści określone-

go passusu biblijnego.
c) zagwarantowania odzewu duchowego.
d) wskazania słuchaczom konkretnej formy działarua, pko rezultatu nauki.

9 O pewnym kaznodziei powiedziano kiedyś "On zawsze ma odpowiedź
na pytania, których nikt nigdy rue zadaje". Ów kaznodzieja mógł mieć je-
den z następujących problemów. KtóIY?
a) Mógł me rozurrueć, na czym polega przekazywanie prawdy.
b) Mógł nie rozumieć potrzeb ludzi I stającego przed nim zadania polega-

jącego na zaspokajaniu potrzeb
c) Mógł nie mieć określonych celów odnoszących Się do Jego słuchaczy
d) Wydaje się, IZ miał tylko te problemy, które zostały przedstawione

w punktach a) I b)
e) Rówrue dobrze mógł mleć problemy przedstawione w punktach a), b) i c).

PRAWDA - NIEPRAWDA Postaw literę P przed zdaniami PRAWDZIWYMI,
a lnerę N przed zdamami NIEPRAWDZIWYMI.

· ... 10 Aby skutecznie przekazywać naukę, wystarczy tylko mieć dobrze
ułozony plan

· ... 11 Kaznodzieja powiruen posługiwać Się prostym, konkretnym Języ-
kiem, unikać zbędnych słów, mówić w sposób obrazowy, być in-
spirowanym przez Ducha Świętego I wrazliwym na potrzeby ludzi

· ... 12 Kaznodzieja, który pragnie być skuteczny, dąży do osiągruęcia celu,
jaki zawarł w swoim kazaniu.

· ... 13 Kaznodzieja, który zawsze oczekuje rezultatów, nie jest realistą

Zanim przejdziesz do LekCJI7 pamiętaj o napisaniu
sprawdzianu do części drugiej i wysłaniu go do leI.



144 Głoszenie i nauczanie

odpowiedzi na pytania nauczające

10 a Zapytajcie tych, którzy mrue spotkali.
b Patrzcie na tych, którzy przyszh do mnre.
c Doświadczajcie mnie dla siebie.

1 aj Co chcę, abv osiqgueło to leazatue?

11 ej Co czynić z obecnym zvciem?

2 a Prawda.
b Prawda.
c Prawda.
d Nieprawda (Jest to na ogół przejaw lenistwa Jezus powiedział, IŻ

Duch Święty przypornru nam wszystkie Jego nauki (J 14,26), ale przede
wszystkim my musimy "wypełniać" naszą pannęć Jego Słowem Za-
chęta Pawła w 2 LiŚCIe do Tymoteusza 2 15 stanowi wyznanie dla
każdego, kogo Bóg powołał do posługiwania).

12 a 1) Tekst.
b 3) Introdukcja.
c 4) Rozwinięcie (część zasadrucza )
d 2) Podstawowa prawda
e 5) Konkluzja.

3 Twoja odpowiedź. Jest dla nas sprawą absolutnie zasadruczą określenie
tego, co BIblia mówi na dany temat. Jest Ona jedynym autorytetem, na
którym mozemy polegać, poruewaz objawia nam, co czuje I myśli Bóg
oraz określa, jak powinniśmy postępować Inaczej Biblia jest regułą Boga,
wedle której powinniśmy postępować.

13 TWOJa odpowiedź. Pięć części powinno być przygotowanych, tak jak
konstrukcja. Tekst Słowa Bozego powinien być podstawą do wygłasza-
nia kazania Następna część to główna prawda, opierająca się na tekście
Słowa Powinna ona jasno I zwięźle określać treść kazania. Introdukcja
powinna przyciągać uwagę l pobudzać zainteresowanie słuchaczy Jest
ona ruczym blok, fundamentem pod budowę. Rozwiruęcie (część zasad-
nicza) to wznoszenie kolejnych podstawowych bloków, w rruarę jak
przytacza się w nim przykłady obrazujące tekst biblijny Tekst ów odno-
si Się do określonych sytuacji i streszcza go. Konkluzja to jak gdyby
kamień szczytowy kazarua, powinna ona pobudzać słuchaczy do dzia-
łania
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4 a Nieprawda
b Prawda

14 c) by mieć pewność, iż wcześniej określony cel zostanie osiągnięty,
a potrzeby zostaną zaspokojone

5 Twoja odpowiedź WIedza, którą posiadasz, ma istotne znaczenie. Gdy
rozmyślasz nad tekstem, Duch Święty pomaga ci czerpać z twego włas-
nego poznania, abyś mógł wyjaśnić prawdę duchową. Właściwe przy-
kłady, podawane w kazaniach, często pochodzą właśnie z posiadanej
wiedzy

15 a Prawda c Prawda.
b Prawda.

c Prawda.

6 a Prawda.
b Prawda.
c Prawda

16 a wykonanie mISJI, usługi, którą otrzymał od Pana Jezusa: danie świa-
dectwa o Ewangelii

b głoszeniu wszystkiego, co Jest potrzebne, by spowodować nawróce-
nie do Boga, wzrost i rozwój duchowy.

c parruętali o celu, aby osiągnąć to, co Bóg pragrue od ich życia du-
chowego

d nagrodę za zwycięstwo, przeznaczoną dla tych, którzy zdołali osiąg-
nąć zarruerzony cel

7 b) jest centrum nauki podanym w skondensowanej formie ...

17 Porównaj swoją odpowiedź z czterema podanymi punktami.
8 a Znaczerue miłości. c Stałość miłości.

b Przymioty miłOŚCI

18 b) w osiągnięciu celu, jaki wyznaczyli swym kazaniom poprzez sku-
teczne ich przekazywanie.

9 a pomaga zastanowić się nad przeszłością.
b często poucza nas, abyśmy z przyszłych możliwości korzystali z WIęk-

szą rozwagą.
c pozwala nam zrozumieć czyjeś cierpienie, jego sens.
d może pogłębić nasz związek z Bogiem.

19 a Prawda. d Prawda.
b Nieprawda. e Nieprawda.
c Prawda. f Prawda.

d Nieprawda.
e Prawda.
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