Znaczenie
nauczanta•

Gdy sieć rybaka dusz została napełniona zbawionymi, czas aby zastanawiać Się nad nauczaniem moralności. Następuje chwila, gdy kaznodzieja
musi nauczać nawróconych, jak mają teraz żyć w tym świecie Nauczanie to
środek, za pomocą którego Kościół stara się wyjaśnić, co znaczy być chrześcijaninem tak w życiu prywatnym, jak i społecznym.
Nauczanie jest więc potrzebne do tego, by zachować rezultaty ewangelizacji. Poprzez nauczanie nowi chrześcijanie poznają swoje zadanie wyrukające z Pisma Świętego i czego mogą spodziewać Się w nowym życiu.
Nauczanie powoduje w nich zmianę; zaczynają wzrastać i dojrzewać duchowo
W odpowiedzi na usługę nauczającą Słowa Bożego stajemy się mocru
w wierze i zdolni najpierw "oprzeć się próbom oszustwa ze strony ludzi
i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu" (Ef 4,14). Stopniowo,
wpatrując się w jasność Chrystusa, wzrastamy na Jego podobieństwo
(2Kor 3,18).
Niech naszym celem będzie poddanie się wezwaniom
aby być przemienianymi
na Jego obraz (Rz 8,29)
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I WYjaśnić trzy bardzo Istotne funkcje nauczania.
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przykłady
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Starego I Nowego Testamentu.

czynności lekcyjne
1. Zapoznaj się raz jeszcze z rozdziałem

Ten rozdział zawiera podstawy

pt. "Usługa nauczająca" - Lekqa 1.
do dalszej nauki na temat usługi naucza-

[ącej.

2. Przeczytaj wstęp, plan I cele lekcji zgodnie z dotychczasową
3. Zapoznaj się ze znaczeniem

kluczowych

praktyką.

słów, które są dla ciebie nowe.
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słowa kluczowe
dojrzałość

uczyć

nawrócony

treść lekcji
DEFINICJA NAUCZANIA
Przyporumasz
sobie zapewne z Lekcji 1 naszą ogólną definicję kaznodziejstwa i nauczania Przedstawihśmy tam, iż te dwa środki, to dwa elementy tej samej słuzby. Dowiedzrelrśmy
się równiez,
IZ istnieje pewna
niezwykle subtelna różnica między nimi. jednakze, po bardzo uwaznym
zapoznaniu się ze stanowiskrem
Słowa Bozego, stwierdziliśmy.
iz w Nowym Testamencie usługa ewangelrzacyjna słuzy połozemu fundamentów
zycia duchowego; nauczanie zaś to budowa konstrukcji zycia chrzęścijaruna. Mówiąc innymi słowy. Nowy Testament wskazuje, IZ celem kaznodziejstwa Jest przede wszystkim nawrócenie grzeszników, podczas gdy celem
nauczania jest prouiadzenie nawróconych llCZIltÓW ku rozuojoun i dojrzałosci duchottej.
Jednakże od tej zasady Istnieją wyjątki I kaznodziejsrwo
rue zawsze
słuzy tylko ewangelrzacji zgubionych (Lekcja 4), zdarza SIę, że I nauczarue
wykracza poza problemy rozwoju duchowego
Istnieją w Nowym Testamencie przypadki nauczarua mającego charakter kazarua. Godny uwagi przykład potwierdzający
to znajdziemy w działalności Pawła, który nauczał
w synagogach (Dz 18,4; 19,8) I w szkole Tyrannosa (Dz 19,9) Kazarue na
Areopagu zostało wygłoszone przez mego w formie rozprawy, było wynikiem dyskusp, jakle prowadził w synagodze I na placu publicznym (Dz
17,16-31).
W Tesaloruce Paweł wstępował do synagogi zydowskiej i przez trzy
rygodnie rozprawiał tam I WIódł dyskusje. Na podstawie Pisma Świętego
WYjaśniał I dowodził, iz jezus, którego głOSI, jest Chrystusem jego nauczame okazało się skuteczne, gdyż wielu uwierzyło I przyłączyło się do mego
(Dz 17,1-4). Głównym celem tego rodzaju nauczania była ewangelizacja.
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Nauczanie Ewangelu, celem pozyskania zgubionych, jest więc także
praktyką wywodzącą się z Pisma ŚWIętego Stanowi także skuteczny środek
do ewangelizacji i z powodzeruem Jest przez wielu praktykowany
Ogólny
jednak wzór KOŚCIoła Nowego Testamentu wskazywał, IZ kaznodziejstwo
ma na celu nawrócenie zgubionych, a nauczanie - czynienie z nich uczniów
Słowo nauczanic ma wiele znaczeń Niektóre z ruch to: "kierowanie
studiowaniem",
"umożhwiarue zdobywania wiedzy lub umiejętności", "powodowarne zmiany" Należy zwrócić uwagę na to, iz nauczanie powinno
przynosić rezultaty Jest to dynanuczna działalność przynosząca w zyciu
zmiany Zastanówmy się nad kilkoma funkcjami, jakie spełnia nauczanie

Nauczanie czyli przyczynianie
Cel I Poznante dwu pouodou;
dzę na temat Biblu

się do zdobywania
dla letćrvcb

wiedzy

uneriu pounutu

posiadać

wie-

Jednym z Istotnych elementów nauczania Jest "udzrelanie wiadomości,
przekazywanie informacjr" Nauczanie w okresie nowotestamentowym
oparte
było na pismach Starego Testamentu
[tak, wiedza o stworzeniu świata,
o upadku, o ŚWiętości, o naturze grzechu I potrzebie zbawienia i o wielu
Innych sprawach pochodziła właśnie ze Starego Testamentu. Objawienie
Nowego Testamentu obejmowało z kolei przedstawienie problemu ucieleśruerua czyli Słowa, które stało Się crałern Zapis tego znajdziemy w Ewangeliach Nowy Testament zawiera także proroctwa I nauki mówiące o praktycznym zastosowaniu przykazań Bozych W obu Testamentach wszystkie
te fakty Bożego objawrema są dla nas Istotne. Tylko wtedy, gdy jesteśmy
świadorm natury Boga I Jego planów wobec nas, mozemy Mu właściwre
słuzyć i możemy wzrastać duchowo
Istotną zatem funkcją nauczania jest
przekazywarne wiedzy Bibha, jako księga natchniona przez Boga, Jest treścią naszego nauczania.
Łukasz, przedstawiając Teofllowi swoją Ewangelię, tak oto uzasadnił
potrzebę Jej napisania. "Postauounłem unec I Ja zbadać doleładnie wszystko
od pteru szycb chwil i opisać CI po leolet, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej peuntosct nauk, których CI udzielono" (Łk 1,3-4 BT). Łukasz przedstawił Teofilowi fakty Ewangelii, m.m . narodzenie, zycie, śmierć,
zmartwychwstanie I wniebowstąpreme Pana Jezusa Najpierw należy przekazać podstawowe fakty, co jest pierwszym krokiem w edukacji chrześcijanina.
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1 Wymień dwa powody,
temat BibIti.

dla których wierni powinni

posiadać

wiedzę

na

a
b

,

,

Nauczanie daje możliwość

..

zrozumienia

Biblii

Cel 2. Zapoznanie się z przykładarni nauczania
nienie i interpretacje zjaunsle.

ma;qcego na celu urvjas-

Nauczać to znaczy urvjasniać. uuerpretouiać, urvleladać. Jezus w swym
nauczaniu interpretował i wyjaśniał Pisma Nadał nowe znaczenie dawnej
nauce o Prawie (Mt 5,17-20), a między innymi takim tenutom jak zabójstwo
(Mt 5,21-25), cudzołóstwo (Mt 5,27-30), rozwód (Mt 5,31-32), krzywoprzySIęStwO (Mt 5,33-37), odwet I miłość (Mt 5,38-48). Wyjaśniał zasady życia
w sposób nowy I właściwy. Miłosierdzie, modlitwa, post były tematami
również poruszanymi przez Pana (Mt 6,1-34). Jezus swymi naukami wprawiał tłumy w zdumienie, jako że WIedzę zawartą w Piśmie Świętym czynił
praktyczną, odnosił Ją do codziennych
SytU3CJI. Uczył z przekonaniem
i pewnością, co robiło ogromne wrazerue na Jego słuchaczach (Mt 7,28-29).
Czy zwróciłeś kiedyś UW3gę na to, iz nauczanie wymaga czasem od nas
uwolnienia się od dawnych poglądów opartych na błędnym rozurrueruu
Słowa Bożego? Dla przykładu: Jezus uczył Swoich słuchaczy, IŻ równie W1l1nym cudzołóstwa jest każdy, kto poządliwie patrzy na kobietę, gdyż dopuszcza się cudzołóstwa w swoim sercu (Mt 5,27-28). To wyznanie musiało
bardzo szokować obłudnych ludzi, którzy służyli Bogu "swymi wargami",
którzy powstrzymywali
się od pełnienia złych czynów, ale których serca
były daleko od Niego, gdyz łamali ducha Prawa (Mt 15,1-9). Ludzie często
oddają się gestom uwielbienia, podczas gdy ich serca pozostają w sprzeczności z Bogiem. Takie zachowanie nie może podobać się Bogu i należy je
zmienić. Izajasz nauczał tych prawd współczesnych sobie ludzi (Iz 1). N3uczantę takle wyjaśnia przykazania w sposób praktyczny Może nam pomóc w zrozumieniu celów, jakie Bóg stawia przed narru. I moze nam wskazać
kierunek, jaki powinniśmy obrać, aby nasze zycie było zgodne ze wzorcem, który On określił w swym Słowie.
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2 Przeczytaj Łukasza 10,25-37 I odpowiedz na następujące pytania
a Jezus odpowiedział
na pytanie nauczyciela pytaniem (w. 26). "Co Jest
napisane UJ Praune? jak czvtasz?" Czego dowiedzral się nauczyciel z tej
odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie, dotyczące sposobu osiągmęcra życm wiecznego'

b

Gdy nauczyciel (w. 29) zapytał, kto Jest Jego bhźrum, jezus przytoczył
przypowieść o miłosiernym Samarytarunie
Kogo, według tej przypoWieŚCI, mozerny uważać za bliźniego'

w

jezus przekonywał,
IZ 111IłOŚClnie można
ograniczać jedynie do tych, których kochamy lub do tych, którzy nas kochają. jezus interpretował
przykazania
dotyczące rmłowarua Boga i bhźniego w ten sposób, by Jego słuchacze zrozurrueh,
IZ ICh bliźrum Jest każdy,
z kim Się stykają Tym, którzy nie chcieli uznać Sarnarytan lub Greków za
bhźnich, przypowieść
wyjaśniała
biblijne i faktyczne spojrzerue, w jaki sposób nułosierdzre powinne być stosowane do wszystkich potrzebujących
Tak więc jezus, w Swym nauczaniu
dotyczącym przykazań, wykazywał, IZ
jeśli ktoś chce naprawdę kochać Boga, to będzie również kochał swego
bliźniego, będzie okazywał miłość I czyrut dobro każdemu, kto Jest w potrzebię, bez względu na to, kun on Jest
poprzednim

przykładzie

Spójrzmy, w jaki sposób jezus zastosował ten aspekt nauczarua w odniesieniu do owych dwu zniechęconych uczniów udających się do miejscowości o nazwie Emaus. Gdy został ukrzyzowany, stracili OnI wszelką nadzieję,
zwątpru IZ był On Mesjaszem
Gdy szli, zbliżył się do nich, by nauczyć Ich
tego, co powiedziane zostało w Pismach. zaczynając od Mojżesza poprzez
wszystkich proroków,
wyjaśniał
co w Prsmach odnosiło się do Niego
(Łk 24,13-35), Przedstawił niedawne wydarzenia w ŚWietle Pisrna Świętego.
Ustawił je we właściwej
perspektywie I rZUCIłnowe światło na ich znaczerue i doniosłość. Zwróć uwagę na reakcję owych uczniów: "Czv serce me
pałało li' nas, letedv rozmaunal z nami 1 W drodze Pisma nam WYJaśniał?"
(Łk 24,32).
Według Nowego Testamentu UCZnIem chrześcijańskim Jest ten, kto poświęca całe swoje życie innym w Imieniu Pana (Łk 14,26-27,33) Uczeń
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czynił innych takze uczniami Pana. Było to Jego główne zadanie (Mt 28,19)
Iednakze, aby nowo narodzony w Chrystusie wykonywał to zadanie, muSiał rozumieć, czym jest zbawienie, musiał mieć jasne spojrzenie na tę sprawę Musiał zostać nauczony o zbawieniu i dowiedzieć SIę jak Je głosić.
Rozważmy przykład Filipa. Głosił jezusa Etiopczykowi i ten uwierzył
Następnie WYjaśnił mu znaczenie chrztu Gdy znaleźli wodę, ochrzcił go
(Oz 8,36-38) Było to całkowicre zgodne z przykazaruarru jezusa czyńcie
uczniów, ochrzcijcie ich w wodzie i UCZCIeICh słuchać tego wszystkiego,
com wam przykazał (Mt 28,19-20) Ten wzór powtórzył Filip w Samaru
(Oz 8,5-17), Ananiasz w odniesieniu do Saula (Dz 9,5 17-19) I Paweł w Filippi (Oz 16,30-34)
3 Z naszych rozważań
nad nauczaruem, które ma na celu poztroltć zrozumieć Słowo Boze, wynika, IZ
:1) zadaruern nauczyciela jest "coś" więcej ruz przekazywarne
uczniom Jedyrue suchych faktów.
b) chcąc stosować wiedzę, należy ją najpierw zrozumieć
c) rozumiejąc znaczenie faktów Jesteśmy przygotowani, by odnosić je do
naszego własnego życia, do naszych przeżyć.
d) wszystko to, co powyzej.
e) tylko a) i b)
Gdy ludzie przyjęli zbawienie I przyłqczyli się do kościoła w Antiochii,
wysłano tam z jerozolimy Barnabę, by zachęcał Ich i wzmacniał w wierze
W rezultacie Jego działalności
Wiele następnych osób przyjęło Chrystusa,
pko Pana Aby zachować te duchowe plony, Barnabc ściągnął z Tarsu Saula l przez cały rok nauczali wspólrue wielką rzeszę ludzi (Oz 11,19-26) Ma
swoją wymowę fakt, IZ działo Się to w Antrochii, gdzie nastąpiło "połączenie" usługi głoszenia Słowa z usługą nauczania. Tam tez po raz pierwszy
uczniowie, Jako wyznawcy Chrystusa, zostah nazwani "chrześcijanami" Słowo
"chrześcijanie" jest odpowiednikiem
greckiego słowa "chrystusowcy"
Tak
nazywano naśladowców Chrystusa. Wyznawcy Chrystusa nie tylko Jednak
przyjęli jego naukę, lecz rówruez zrozumieli zadania wynikające z faktu, iz
są uczmami. Nowotestamentowy
wzorzec zakładał, ze w miarę Jak ludzie
dostępowali zbawienia, uczono ICh, by następnie, jako uczniowie Pana jezusa, prowadzili chrześcijańskie życie
4 Przeczytaj Ncherruasza 8,1-12 i odpowiedz na następujące pytania
a Ezdrasz czytał Prawo ludziom, którzy byli dostatecznie przygotowani,
by Je zrozumieć (w. 2-3) jak można nazwać ten aspekt nauczania, którym SIę posłuzył?
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b

Lewici pouczali lud, który słuchał Prawa (w. 7-8) Jak można nazwać ten
aspekt nauczania?

c

Jaka była reakcja ludzi, gdy pojęli znaczenie
przed rumi Prawo?

wymogów,

jakle stawia

5 Zakreśl litery stojące przed zdaruarm stanowiącymi przykłady
WEGO nauczania,
opartego na wyjaśnieniu I interpretacjr.
a

PRAWIDŁO-

Dwóch uczniów znających Pisrna Starego Testamentu zostało pouczonych odnośnie do znaczenia śrruerci I zmartwychwstarua Jezusa

b Nauczyciel Jana interesuje się faktami, toteż wykłada szybko, aby przekazać jak największą liczbę faktów.
c W LIście do Hebrajczyków (2,1-4) autor uzasadnia, dlaczego Jest tak
ważne, aby Jego czytelnicy nie zaruedbywah "tak wielkiego zbawienia"
d Paweł, w l LIście Pasterskrrn do Tymoteusza (3,1-7), poucza na temat
wymogów stawianych usługującym Słowem

Powodować zmiany
Cel 3 Zrozumienie, ze celem nauczauta Jest zmiana postaurv

I

postępowania.

Nauczanie ma na celu powodowarne
zmian zarówno
postawy, jak
i postępowania. Jest to cel nauczania opaltego na Biblii. W wyniku nauczania przykazań Jezusa zmieniają SIę postawy i poglądy ludzi, a w konsekwencji takze ich sposób życia. Celem ostatecznym nauczania powinien
być rozwój i osiągnięcie dojrzałości. Uczniowie czasów Nowego Testamentu byli nie tylko uczniami, ale i naśladowcami
Przyjmowali nie tylko nauki
swego nauczyciela, ale i naśladowali Jego przykład Jest to zadanie, Jakie
Jezus postawił przed SWYITIIuczniami, gdy przykazał im nauczać (Mt 28,19-20\
Nauczanie

biblijne jest czymś więcej ruz przekazywaniem
faktów I 10SIę uczymy, powinniśmy stosować w codziennym życiu. Prawda powinna być stosowana w praktyce
terpretacją Pisma ŚWIętego. Sprawy, których
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Jezus tak to przedstawił

prawdziwie

U 8,31-.32)

"[eslt bedztecte truać /Ii nauce mOJeJ, bedztecte
I I poznacie prauide, a prawda toas urvzioolt
W ten sposób prawda, która jest znana I praktykowana, przy1/101

mi uczutatn
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''Nauczanie to powodowanie

zmiany"

jednakże tylko zeuiuetrzne przestrzegarue zasad (lub urvleouvttatne tego, co mówi Prawo), to nie wszystko jezus z największym krytycyzmem
odnosił się do faryzeuszów, którzy surowo przestrzegali form I tradycji,
a zaruedbywah wewnętrzną czystość Garul Ich za to, iz nie zyh w społeczności wewnętrznej z Bogiem Nauczał, IŻ ludzie powinni naprawdę przestrzegać tego, co jest dobre, po to, aby podobać Się Bogu, a nie dla pozorów.
Bóg jest zainteresowany
przede wszystkrm osobą, gdyz kocha człowieka.
a następnie JeJ postawą, czyli postępowaniem,
które wyruka z wewnętrznej,
duchowej przerruany.
Pewnego razu, gdy jezus nauczał, podkreślił znaczenie, jakie ma wcielenie w życie tego, co usłyszeh jego słuchacze. Powiedział, IZ CI, którzy
słyszą Słowo i w WYniku tego zmieniają swe postępowanie, zostają porównaru do czlowieka, który buduje dom na skale. Ci, Jak powiedział jezus,
którzy słuchają, a czyny ich są odbiciem wewnętrznej zmiany, mogą przetrwać (Mt 7,24-27)
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wstaw odpowiedmą

cyfrę.

a
b
c
d
e

Mateusza 23,25-28
1)
Mateusza 7,26-27
Jakuba 1,23-24
2)
Mateusza 7,24-25
3)
Jakuba 1,25-26
f Osoba, która dostrzega wartości duchowe tylko po zewnętrznych czynach
g Człowiek, który rue troszczy Się o Innych,
stale mów: o swojej wierze I zawsze "uczy
W13ry"
h Człowiek nie mówiący o swych przymIOtach lub o swojej wierze, ale jego dobre
uczynki

wskazują,

IZ posiada

Przestrzeganie czystości
zewnętrznej
Słuchacz bierny
Uczeń wzorowy

wiarę.

Paweł zachęcał Tymoteusza, by nauczał Słowa, by zył według NIego,
aby Jego dobre postępowarue było przykładem dla wszystkich. Wzywał go,
by zył zgodrue z nauką, którą głosi, po to, by siebie samego zbawić, a takze
tych, którzy go słuchają (lTm 4,11-16) Paweł zywił niezłomne przekonanie, IZ ostatecznym rezultatem nauczania musi być zawsze zrruana naszego
zycia Zwracał uwagę na odpowiedzialność
Żydów, którzy znają Pisrno ŚWIęte
(Rz 2,18-19), Wiedzą czego Bóg wymaga od nich, a pomimo to nie przeserzegają Go Nie wystarczy bowiem tylko znać Pismo ŚWięte i umleć Je
właściwie Interpretować.
Słowo musi nas odrrueruć Innych mozemy nauczać, gdy jesteśmy dla ruch przykładem Wówczas oni mogą stać SIę uczmami
Chrystusa
7 Przypuśćmy, ze ktoś przybył odwiedzić Ciebie I ludzi, którym posługujesz Wkrótce okazuje się, iz posiada prawdziwy talent, by nauczać Innych
Obserwując go dzień po dniu zauważasz jednak, iz nie robi on tego, czego
wymaga od Innych Jaki wpływ ma to spostrzezerne na twój stosunek do
owego nauczyciela? Odpowiedź napisz w notatniku
Służąc Panu musimy czynić to, co On rnówi Zostaliśmy do tego powołani (Łk 6,46) Każdy nauczyciel powiruen regularnie czytać Rzymian 2,2123. Powinien być pewny, iż jego postępowanie Jest zgodne ze wzorem dla
tych, którym przewodzi OTm 3,1-13, 6,11-12; Tt 1,5-9). Nasze czyny mówią
więcej niż nasze słowa A jeśli nasze postępowanie pozostaje w sprzecznośCI z tym, co głosimy i czego nauczamy,
to do ludzi nie dociera nasze nauczarue.
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8 Wypśnij, dlaczego celem nauczania jest zmiana postawy
[ tę odpowiedź napisz w swoim notatniku

l

I

nauczanie

postępowania

UZASADNIENIE POTRZEBY NAUCZANIA

Spełnienie biblijnego nakazu
Cel 4. Poznanie autorytetu,
wego Testamentu.

na którym oparta była usługa Ilauczajqca

No-

Nakaz Jezusa ma podstawowe znaczenie dla nauczania On przykazał
uczniom: "Idźcie więc i nauczajcie uszvstlete narody, udzielając im chrztu
w imie Ojca i Syna. i Ducha Świętego Uczcie je zachowywać wszystko, co
wam przykazałem"
(Mt 28,19-20).
Paweł nakazał Tymoteuszowi,
by ten nauczał "z całą cierpliwoścrą"
(2Tm 4,2). Powiedział również:
"Co usłyszałeś ode mnie za posrednictuem
unelu świadków, przekaż zasługującym
na wiarę ludziom, którzy też będą
zdolni nauczać inuvcb" (2Tm 2,2) Takze w Liście do Kolosan (3.16) nakazywał rrn, by nauczali siebie, a w Liścre do Galaetan (6,6) zachęcał WIernych
z Galacji, by ze swoich dóbr wspierali tego, kto ICh naucza.
Nowy Testament wymienia nauczyciela lub nauczanie w kazdej z trzech
list służb. Paweł tak pisze do Rzymian. "Mamy zaś według udzielonej nam
łaski różne dary /..1 bqdź urzqd nauczvcteiski"
(Rz 12,6-7). W Liście do
Efezjan stwrerdzrł "1011 ustanowił 1.. / innych pasterza/m l nauczycielami"
(4,11). Nauczaniu przyznaje się Istotne znaczenie również I w innym fragmencie Nowego Testamentu.
"I tak ustanounł Bóg najpierw apostołów, po
wtóre proroków, po trzecie nauczycieli" (I Kor 12,28).

9 Usługa nauczająca
a) ówczesnych
b) sprawdzonych
tamentu.
c) przykazaniu

Nowego Testamentu

metodach

opierała się na

przekazu.

środkach nauczania stosowanych
Chrystusa i apostolskim

w czasach Nowego Tes-

nakazie oraz przykładzie.
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Doprowadzenie nawróconych do dojrzałości duchowej
Cel 5. Poznanie roli nauczania w prousadzeniu nouo nauiroconycb do dojrzałosci
Nowo nawróceni są w rodzime Bożej niczym dzieci, I tak Jak wzrastają
dzieci, tak powinni wzrastać nowo nawróceni chrześcijarue
Osiągmęcie
dojrzałości duchowej powinno być celem kazdego, kto wierzy CIP 2,2). To
przez dojrzałych chrześcijan
Bóg zarruerza budować CIało Chrystusowe
(Ef 4,13-16). Jako usługujący wiesz zapewne, że nowo nawróceni nie są od
razu dojrzałymi chrześcuanami.
Wzrastają oni w rezultacie usługi nauczającej I głoszenia Słowa, a takze silnego ZWIązku, jaki utrzymują z Panem
Jezusem
Proces rozwoju duchowego Jest niczym budowanie duchowej świątyni
z róznych kamieni, które w połączemu
stanowić będą rmeszkanie
Boga
w Duchu (Ef 2,19-22, 1P 2,5) Nauczanie to istotny środek mający dopomóc
wiernym, którzy są żywymi karmeruamr,
by wzrastali w Panu
Paweł uznał, iz celem nawróconych
jest osiągmęcie
doskonałości
w Chrystusie I z całą mocą dązyl do tego, by wzrastali w wierze (Kol
1,28-29). Zachęcał nawróconych,
by "stali mOCIlO, doskonali Ul pełnieniu
całe} uolt Bożej" (Kol 4,12). Piotr zaś wzywał wiernych, by wzrastali i dojrzewalt w łasce i poznaniu naszego Pana (2P 3,18) Chrześcijarue pochodzerua zydowskiego
byli zachęcam, by przyjąwszy podstawowe
nauki
o Chrystusie, dązyh do osiągnięcia duchowej dOJrzałOŚCI(Hbr 6,1).
Nauka biblijna ma tu Istotne znaczenie. Zauważ, iż celem duszpasterzy,
w tym nauczycieli, Jest przygotowanie wszystkich WIernych do wykonywania zadań, które przyczyniłyby się do tego, IŻ wzrastaliby w wierze i upodabruali się coraz bardziej do Chrystusa (Ef 4,11-13, 2Kor 3,18, Rz 8,29). Jest
to WZniosła Idea, która lezy w granicach możliwości
kazdego, kto słucha
Słowa i wykonuje je' Nie Jest to oczywiście proces automatyczny. Wzrost
i rozwój duchowy wymagają od kazdego z nas poświęcenia I wytrwałości,
tak jak to było w przypadku Pawła (FIP 3,10-17)
Rozwój chrześcijanina przypomina w duzym stopniu rozwój dziecka
DZIecko w chwili przyjścia na ŚWIat Jest całkowrcie bezbronne. Jego źycie
zalezy całkowicie od czyjejś opieki Po jakimś czasie zaczyna juz samo wykonywać pewne czynności. Później usamodzielnia
się i zdolne jest opiekować się nawet innymi Będąc JUZczłowiekrem całkowicie dojrzałym, przyjmuje
odpowiedzialność
za swoją rodzinę. Podobnie rzecz SIę ma z nowo narodzonymi w Chrystusie. którzy potrzebują troskliwej opieki I usługi Słowa
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i naliczanie

Na początku Ich pozywierne Jest proste OP 2,2) Późruej, gdy ćWICZ~lSię
w swoim życiu duchowym, odnosząc Słowo Boze do codziennego
zycia,
stają się dojrzałymi chrześcijanarru
(Hbr 5,14). I jako dojrzali są JUZodpowredzielni za siebie A jako dojrzali chrześcijanie
przyjmują odpowiedzialność za innych (Ef 4,12) I zauwazmy, iz ICh pokarm zmienił się, ze właściwym
dla nich jest teraz stały pokarm (porównaj lKor 3,2 z Hbr 5,14), a ich troska
o innych Jest dowodem ich dojrzałości Nauczanie Jest Istotnym środkiem,
jaki został dany przez Boga KOŚCiOłOWI,by pomóc dzieciom w Chrystusie
zrozumieć obowiązki. jakie mają pko uczmowie i wymogi, jakie wiążą się
z ich wzrostem i rozwojem duchowym

.....

10 (WybIerz najlepszą odpowiedź)
Z naszych rozważań
poświęconych
nauczarun. jako środkowi, który ma doprowadzić nawróconych do dojrzałości duchowej
wynika. lZ istrueje pewna paralela pomiędzy zyciem duchowym a biologicznym, ponieważ.
a) w obu przypadkach, jeśli chce Się osiągnąć dojrzałość,
istocie zyjącej
musi być dostarczony pokarm, który powoduje rozwój
b) w obu przypadkach zycie toczy Się podobnie
Jest czas narodzin, czas
dorastania, czas dojrzałości i czas śrmerci
c) w obu przypadkach sprawą podstawową są wartości ponadczasowe.
Usługa nauczająca ma dwa główna cele l ) nauczanie nowo nawróconych, by stali się dojrzałymi chrześcijanami i 2) nauczarue dojrzałych chrześcijan i przysposobierue ich do skutecznego wykonywania poświęconej służby.
Należy tu Jednak zrobić pewną uwagę o potrzebie zachowania równowagi.
NIe wystarczy, gdy człowiek egzystuje tylko i czyni dobre uczynki Powi-
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nowagę w rozwijaniu się we właściwych kierunkach.
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rów-

Słowo Boze dokładnie przygotowuje nauczyciela do jego usługi, do
nauczania, przekonywania, wyjaśniania, Instruowania. Poslugiwarue SIę Słowem pomaga nauczycielowi,
by mógł przygotować wiernych do kazdej
słuzby Bóg powołał nauczycieh w KOŚCIele, by wykonywali
tę usługę
(2Tm 3,16-17).
11 Zakreśl litery stojące przed zdamami. które stanowią PRAWDZIWE wynawróceni stają SIę dojrzałymi chrześcijanami.

jaśrnerue tego, w jaki sposób

a

b

Nowo nawróceni stają SIę automatycznie
dojrzałymi chrześcijanami, tj
dojrzewają rue podejmując żadnego wysiłku, rue mając żadnego celu
I nie otrzymując zadnych wskazówek.
Nowo narodzeni w Chrystusie otrzymują pokarm duchowy I doskonalą
SIę w swych "duchowych
urmejętnośclach",
stopniowo
rozwijają się
I

c

dojrzewają,

Proces dojrzewania chrześcijanina zalezy od jego pokarmu duchowego
oraz zdolności do przyjęcia odpowiedzialności
za siebie I za Innych.

PRZYKŁADY NAUCZANIA
Przykłady Starego Testamentu
Cel 6 Poznante przvleładou' dotvczacvcb faktów nauczauta
Mojżesz był pierwszym wieikun nauczycielem czasów Starego Testamentu Bóg da! mu polecenie nauczania ludu izraelskiego (SMoj 4,14). MOJzesz polecił z kolei rodzicom nauczanie Prawa swych dZIeCI, codziennie i w
kazdych okolicznościach (SMoJ 6,7) Istotnie, zycie jednostki, życie religijne
i zycie narodu było w Izraelu w całości podporządkowane
Prawu Mojżesza.
Prawo było ostatecznym autorytetem w sprawach dotyczących rytuałów
religijnych, moralności, sprawredhwości
społecznej, zarządzania I poltryki
Kapłani I lewici pomagali w nauczaniu tego Prawa (Ne 8)
Mojżesz nauczał naród Izraelski przykazań Bozych z ogromną cierpliwością i w sposób niezwykle umiejętny
Ponadto w swym nauczaniu wyjaśruał Prawo Boze, wyjaśruał jego znaczenie w odruesieruu do zycra jednostki,
życia społecznego
i źycia narodu Sprawiał, ze ludzie rozumieli błogosła-
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wieristwa płynące z faktu przestrzegania owych praw (5M 7,12-26; 18,1-14)
i konsekwencje
wynikające z niestosowania
się do nich (5M 28,15-68),
a takze warunki potrzebne do odnowy duchowej (5M 30). Lata Jego nauki
przyniosły obfite plony, jako że Izrael przez wiele lat po jego śrruerci wierme służył Bogu (joz 24,31). Wskazuje to na praktyczne rezultaty jego nauczanta. przyniosło ono głębokie zmiany w świadomości i w postępowaniu
narodu izraelskiego.
12 Przeczytaj z KSięgi Sędziów 2,6-15 I odpowiedz na następujące pytanie
Co spowodowało,
iż całe pokolenie wyrosło (w 10) nie znając Pana I tego,
co uczynił dla Izraela?

Wielcy narodowi odnowiciele w późniejszym okresie historii Izraela
koncentrowali się na powrocie do Prawa I tak Samuel, Ezdrasz, Nahemiasz
pomagali ludziom powrócić do Boga, nauczając ich Prawa OSm 12,1-25;
Ezd 7,10, Ne 8,1-8).
13 Zakreśl litery stojące przed zdaniami PRAWDZIWYMI, obrazującynu
kłady nauczania w okresie Starego Testamentu.
a
b

c
d

przy-

Nauczanie w czasach Starego Testamentu wyrosło z podstawowej ludzkiej potrzeby.
Dając Prawo Bóg dał zarazem konkretne wskazówki odnośnie do swych
praw I przykazań, Jego wolą było, aby owe prawa I przykazania były
stale i pilnie nauczane.
Czasy odnowy duchowej w Starym Testamencie były bezpośrednim
rezultatem nauki Prawa Bozego
Kapłam I lewici w Izraelu pomagali w nauczaniu i kształceniu w okresie
starotestamentowym.

Przykłady

z Nowego Testamentu

Cel 7. Poznanie dwu przykładów nauczania na podstawie Nowego Testa-

mentu.
Jezus był wspaniałym nauczycielem. Znamy Go nie tylko jako tego, kto
wykonywał szczególną usługę głoszenia Słowa, do której został namaszczony, ale i jako nauczyciela Słowa, które głosił w Swym namaszczeniu, zostały Wiernie zapisane w Ewangeliach. Wspaniały przykład wykonywania przez

Znaczenie

nauczania

163

Niego tej usługi znajdziemy w Ewangelu Mateusza 5-7 Po wskazaniu, jak
nalezy nauczać, polecił Swym uczniom "nauczać toszvstlete narody przestrzegania nauki Pana fezusa " (Mt 28,19-20)
Kościół Nowego Testamentu zrealizował ten nakaz. Przywódcy Kośeroła nauczali nowo nawróconych i czynili uczniarm wszystkich, którzy przyłączeni zostali do KOŚCIoła Ipodobnie Jak w przypadku kaznodziejstwa, udali
się, by wszędzie nauczać Słowa Nowy Testament zawiera nauczarue wczesnego Kościoła w formie korespondencji
do róznych kościołów i osób.

14 Wymień dwa przykłady nauczania

nowotestamentowego.

Listy Nowego Testamentu
Cel 8 Pozuanie,

UJ

jaki

sposób ltstv Nowego Testamentu spełntałv funkcję

nauczajqcq.
Przed Swym odejściem Jezus zapowiedział uczniom, ze po Jego odejśCIU Duch ŚWIęty będzie ich nauczał (J 16,12-15) Ponieważ rue mogli od
razu zrozumieć wszystkiego, co rruał Im do powiedzenia,
został zesłany
Duch Święty, by Ich nauczał nadal, by przypominał i wprowadzał w poznanie całej prawdy (J 14,26) Opierając Się na słowach Jezusa apostołowie
kontynuowali nauczanie Doktryny (nauki), jak ta o usprawiedliwieruu,
wymieniona przez Jezusa (Łk 18,14), były WYjaśniane I rozszerzane przez apostołów (Rz 3,21-5,2) Paweł, w swych pismach, stale odwoływał Się do "Słowa
Pana", do objawienia, jakie otrzymał od Pana (IKor 11,23; 1Ts 4,15; Ga
1,11-12) Doktryny, otoczone przez wieki tajemnicą, zostały objawione
i zachowane w Piśmie (Kol 1,26, lKor 4,1; Ef 3,3-5).

15 Przeczytaj jana 16,12 i odpowiedz
napisz w notatniku.
a

WYJaśni}, dlaczego
uczarua Pana

b

Co mówi ten przykład
Się z mego?

na następujące

pytania

UCZnIOWIenie mogh od razu zrozumieć
na temat usługi nauczania?

Odpowiedzi
całego na-

Czego dowiadujemy

164

Głoszenie i nauczanie

Listy Nowego Testamentu wyjaśniają, dlaczego Chrystus umarł, czego
dopełnił Swoją śnitererą i jakie ma ona znaczenie dla całej ludzkości (2Kor
5,18. 2Tm 1,10, Tt 1,2-3, Hbr 2,14). Ich treść jest bez wątpienia adekwatna
do tego, co uczyli apostołowie w kościołach
Listy Nowego Testamentu przedstawiają doktrynę chrześcijańską
Istnieje 21 listów do osób I kościołów, począwszy od Listu do Rzymian az do
ludy Objawienie Jana zostało napisane dla kościołów w AZJi;ma charakter
proroczy LIsty te zawierają całość doktryny nowotestamentowej
przeznaczonej dla wczesnego Kościola I dla współczesnych wiernych Pisma zostały natchnione przez Boga, by stanowiły przewodnik dla Kościoła (2P 1,20-21).
Zostały rówruez dane po to, aby nauczać WIernych życia w Chrystusie, aby
człowiek Bozy był doskonały (2Tm :',16-17)

16 LIsty Nowego Testamentu

mają charakter nauczający, gdyz
a) ogłaszały nową doktrynę, gdy apostołowie
przyjmowali kazdy punkt
doktryny Kościoła na regularnie zwoływanych radach.
b) wyjaśniały znaczenie, jakle ma dla całej ludzkości, dla nawrócenia grzeszruków, dla rozwoju duchowego wiernych, ucieleśruenie
Chrystusa, Jego
zycie, śmierć i zmartwychwstanie
c) zawierały poglądy przywódców Kościoła, mogące w trudnych czasach
służyć lokalnym kościołom, jako wskazówki

pytania kontrolne
1 \'Q naszym nauczaniu powinruśmy przekazywać fakty. o których mówi
Ewangelia. Jest to ten aspekt nauczania, który określamy pko powodowanie u kogoś, by
a) zrozumiał.
c) dowiedział się.

b) zmienił SIę.
2 Aspekt nauczania obejmujący element wyjaśruerua i Interpretacji oraz dotyczący tego, w jaki sposób prawda moze być zastosowana w codziennym
zyciu, ma na celu spowodowarue, by słuchacze:
a) zrozumieli.
c) dowiedzieli się.
b) zmienili się.

3 Aspekt nauczania, w wyniku którego czyjaś postawa i postępowanie
winna ulec przeobrażeruu,
to taki, który ma na celu spowodowanie,
słuchacze:

poby
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c) dowredzieli

SIę

b) zrruenih się.
4 Powód, dla którego Pismo Święte zobowiązuje KOŚCIółdo wykonywarna
słuzby nauczycielskiej opiera SIę na Idei, iz
a) gdy ktoś uwierzył w Chrystusa, powiruen rówruez stać SIę Jego UCZnIem.
b) kazdy musi zajmować się nauczaniem w CIele Chrystusa
c) gloszenie Słowa powoduje Jedynie nawrócenie
wpływu na ICh dalszy rozwój duchowy.
5 Nauczarue Słowa Jest środkiem słuzącym
osiągnięcia dojrzałości duchowej, poruewaz

zgubionych

doprowadzeniu

i nie ma

wiernych

do

a) jest to prosta metoda przekazu, którą mozna stosować zarówno wobec
małych grup ludzi, jak I tłumów
b) kaznodziejstwo
odnosi SIę tylko do elementarnych
spraw związanych
z życiem duchowym i nie moze zatem zapewnić pokarmu dorosłym
chrześcijanom.
c) wszyscy nowo narodzeni w Chrystusie rozpoczynają swe życie duchowe jako niemowlęta l, aby zostali doprowadzeni
do dojrzałości, muszą
otrzymać właściwy pokarm, muszą przejść przez odpowiedrue
etapy
i przeżycia

6 Które z podanych

starotestamentowych
przykładów nauczania są prawdziwe? Zakreśl literę stojącą przed każdym zdaniem PRAWDZIWYM.
a KleMojżesz przekazywał
Prawo Izraelowi. nigdy w IstOCIe nie naucz Ił ludzi w najgłębszym tego słowa znaczeniu
b Stary Testament mówi o rezultatach, jakle przynosiło nauczanie Mojżesza podając, że Izrael przez wiele lat po Jego śmierci pozostawał wierny
Bogu.
c

Gdy naród izraelski zaniedbywał się w nauczaniu Prawa, to zawsze towarzyszyła temu klęska, hańba I upadek duchowy.

d Izrael miał obietnicę stałej odnowy I odrodzenia religijnego pod warunkiem, że Iudzie będą tylko przestrzegać rytuałów, w których się zaniedbali.
e Gdy czytano Iudziom Prawo. nalezalo takze wyjaśniać go i interpretować, aby mogli Je właściwie zrozumieć
7 Podane w Nowym Testamencie przykłady nauczania stanowią zarazem konkretne prawdy. Zakreśl literę stojącą przed każdym zdaniem PRAWDZIWYM.
a Jezus pozostawił kazdemu ze Swych uczniów swobodę wyboru rruędzy
głoszeniem Ewangelii, a nauczaruern wiernych.
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b

Podczas wykonywania Swej słuzby na zremi Jezus nauczał I był wzorem
nauczyciela dla Swych uczniów. Nakazał ponadto czynić uczniów l zaszczepiać w nich Jego nauki, wskazując tym samym, jak ważną rzeczą jest
usługa nauczania.

c

Oprócz nauczania

Pana, wiele nauk zawierają listy nowotestamentowe

8 W czasach nowotestamentowych
listy spełniały wazną funkcję nauczającą. Zakreśl literę stojącą przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Większość listów Nowego Testamentu miało charakter doktrynalny; pisali je przywódcy Kościoła, którzy tormułowali swoje poglądy w oparciu
o lokalne zwyczaje.
b Szerząc i WYjaśniając nauki Jezusa, Paweł i pozostali apostołowie stale
powoływali się na Słowo Pana, które albo sami usłyszeli, albo otrzymaliprzez objawierue.
c Listy Nowego Testamentu zawierają dodatkowe objawrema Bożej prawdy, które nie były zawarte w naukach Jezusa

odpowiedzi na pytania nauczające
9 c) przykazaniu

Chrystusa I apostolskim

nakazie i przykładzie.

1 Kolejność obojętna
a Aby byli świadomi tego, czego Bóg od nich oczekuje
b Ponieważ rozurmerue Boga opiera SIę na podstawowej
wartej o Nim w Biblii.
10 a) w obu przypadkach,

wiedzy za-

jeśli chce SIę osiągnąć dojrzałość ...

2 a Dowiedział SIę, iż wszystkie przykazania sprowadzają się do miłowania Boga i bliźniego
b Każdego, kto ma potrzebę, powmruśrny uważać za bhżruego I pomóc mu
11 a Nieprawda
b Prawda.
c Prawda
3 d) wszystko to, co powyżej (a, b i c).
12 TWOJa odpowiedź
Nakazy Mojżesza dotyczące nauczania zostały bez
wątpienia zapomniane (np. SMoJ 6,7). Zaniedbano nauczarue w ZYC1U
narodu, w życiu społecznym i w domach. Rezultatem była zupełna klęska duchowa
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4 a Usługa głoszenia
b Usługa naucza ma. wyjaśniah
Prawo w taki sposób, aby słuchacze
moglt pojąć wynikające z Niego implikacje.
c Byli głęboko poruszeni, poruewaz uśwradorruh
sobie, jak daleko byli
od reahzacji Prawa Bozego jednakże, gdy Ich przywódcy wezwali
ICh do opamiętarua się, uczynilt to i wtedy wypełniła Ich wielka
radość

Ha

Nieprawda.
b Prawda

5 a Prawda
b Nieprawda.

c Prawda
d Prawda
c Prawda.
d Prawda

14 Twoja odpowiedź

Nauczanie przez Jezusa jest Jednym z najwazmejszych przykładów nauczania nowotestamentowego
Uczniowie Pańscy
rówrueż nauczali Prsalt listy, w których szerzej wyjaśniali l interpretowali prawdy dane przez jezusa Nauczanie przez Jezusa I listy apostołów są więc dwoma przykładarru nauczania nowotestamentowego.

6 a

1)

b 2)
c 2)
d 3)

e 3)
f 1)

g 2)
h 3)

15 a TWOJa odpowiedź. Ja zapisałem, iz było to bez wątpienia

związane
z mernoznością zrozumterna przez nich głębszej prawdy, poniewaz
nie byli oni jeszcze w pełni dojrzali. Potrzebna Im była pomoc Ducha Świętego, który ich oświecił, dopomógł w pełnym zrozumieniu
l wykonywaruu
przez ruch zadań.
b DOWIadujemy SIę z mego, iż nauczanie nalezy rozpocząć od prostych prawd I stopniowo, w miarę rozwoju duchowego naszych słuchaczy, wyjaśniać sprawy bardziej złożone.

7 Twoja odpowiedź. Większość z nas nie miałaby przekonania
nywanej przez tę osobę usługi nauczającej.

16 b) wyjaśniały znaczenie,

do wyko-

jakie ma dla całej ludzkości..

8 TWOja odpowiedź
Zmiana postawy i postępowania jest konieczna, aby
wykazać, IZ nasze nauczanie jest skuteczne Ta zmiana jest dowodem
na to, iż przekazany materiał został przyswojony. Wówczas przygotowana zostaje droga do dalszego wzrostu I rozwoju duchowego.

