Istota
•
nauczania

W naszej poprzedniej
lekcji omawialiśmy dwa powody, dla których
prowadzi się nauczanie. Stwierdziliśmy, iż nauczanie czasów Nowego Testamentu było spełnieniem biblijnego przykazania i w pierwszym rzędzie
skierowane było do wiernych; miało tez na celu doprowadzenie
ich do
dojrzałości duchowej. Teraz zaś zajmiemy się nowotestamentowym
nakazem (Dz 20,28-30), aby nauczać. Zajmiemy Się środkami potrzebnymi do
wykonywania
tej służby, mającymi za zadanie osiągnięcie celów stawianych przez Biblię.
Ktoś porównał znaczenie Biblii do roli mechaników wykonujących przeglądy techniczne autobusów przed wyruszniem w trasę. Ich praca pozwala
wykryć przedwcześnie usterki, a tym samym zapobiec niepotrzebnemu
zepSUCIUlub nadwyrężeniu pojazdów w trakcie użytkowania. Bibha wskazuje,
jak należy postępować, by zadowolić Boga; ostrzega przed niebezpieczeństwami, które mogą zniszczyć nasz związek z Nim ł zachęca do działań,
które pozwolą nam rozwijać się i dojrzewać duchowo. Tak więc służbę
głoszenia i nauczania powmruśmy opierać na Słowie Bozym
Wierzę, IŻ kiedy poznasz kilka drogich kamieni pochodzących
z zasobów Słowa Bożego, zostaniesz wezwany, by wykonywać radośnie i chętnie
słuzbę nauczycielską, i ze będzie tak już zawsze, gdyz Słowo stanowi ruewyczerpane źródło błogosławionych
zasobów.
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plan lekcji
Nakaz nauczania
Prowadzenie stada
Kanmenie stada
Ochrona

stada

cele lekcji
Gdy ukończysz

tę lekcję, powrrueneś

brblijny

nakaz prowadzenia

umleć'
nauczania

•

Poznać

•

Rozumieć

•

WIedzieć, jak przygotować

•

Posługiwać SIę biblijną metodą poznawczą
wanych passusów Pisrna ŚWIętego

doktryny

chrześcrjariskie
materiał

i Ich funkcje.

do lekcji brblijnych.
przy studiowaruu

rozbudo-

czynności lekcyjne
1. Przeczytaj dokładnie 1 I 2 List do Tymoteusza oraz List do Tytusa. Następnie przejrzyj ten materiał i sporządź notatki odnośnie do tematów,
jakie powinny być nauczane, co podkreśla z naciskiem Paweł Te materiały przydadzą ci SIę, gdy będziesz wykonywał usługę nauczycielską
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Zapoznaj się dokładnie ze wstępem, planem i celami lekcji Następnie
przystąp do nauki Po ukończeniu lekcji odpowiedz na pytania sprawdzające I skontroluj je z właściwymi odpowiedzrami.

słowa kluczowe
dyskryminacja
metodycznie
strategia

teologiczny
trylogia

treść lekcji
NAKAZ NAUCZANIA
Cel 1 Poznauie trzech elemeutćui słuzbv, które Paweł zalecał przvuodcom
Kosetola li' Efezie i urvjasniente znaczenia każdego z nich.
Wykonując służbę powrnieneś mieć świadomość, iż twoja Biblia zawiera całe bogactwo Idei, które należy poznać Przypominam sobie, jak kilka
lat temu pewIen młody człowiek zwierzył mi SIę, IZ powinien przenieść się
do innego miejsca, gdyż przez trzy lata nauczał swoich słuchaczy i powiedział Im wszystko, co zawiera Biblia. Znałem l znam też l inne osoby, które
przebywają w jednym miejscu od ponad dwudziestu lat, których działalność duszpasterska
stanowi zawsze świeże wyzwanie; zawsze jest dynamiczna I skuteczna. Jaka Jest róznica między tyrru dwoma przykładarni
wypełniania słuzby?
Istnieją tacy duszpasterze, którzy rzadko przygotowują się lub uczą celem wzbogacenia swej służby nauczycielskie]
Inni zaś są pochłonięci nauką, modlitwą i służeniem innym, toteż wzrastają w swej służbie. Ci pierwsi
szybko spalają się; nie mają w sobie dostatecznej dyscypliny lub motywacji
do nauki, do rozwijania siebie. Przenoszą SIę WIęC do innych miejsc i przez
trzy lata powtarzają to samo Inni natomiast są tak przejęci wzrostem i rozwojem duchowym swoich słuchaczy, iż nie mogą się doczekać kolejnego
spotkania z nimi; stale pragną wypełniać Ich Słowem Bozym. Zdają sobie
sprawę, iz w swej służbie powinni wskazywać im drogę do wzrostu duchowego, pobudzać ich do rozwijania w sobie głębokiego poczucia sprawredltwości, umiejętności odrózniana potrzeb duchowych słuchaczy
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Zwracając Się do starszych Kościola w Efezie (Dz 20,1-35), Paweł wymierua trzy zasadnicze elementy, Jakle powinny być uwzględnione
w kaznodziejstwie i nauczaniu. Wersety 28-30 mówią o szczególnym obowiązku
przywódcy stada, to jest pasterza; obowiązku
ochrony stada przed błędami
doktrynalnymi
Aby to czynić przywódca stada Bozego musi je prousadzić.
karmić I chronić przed niebezpieczeństwami.
1W notatniku wymień trzy elementy usługi Pawła przedstawione
zboru w Efezie. Wyjaśnij Ich znaczenie

starszym

PROWADZENIE STADA
Cel 2. Pozuanie cech przvu-odczvcb, ktorvmi pounnien

odznaczać się na-

uczyciel.
Paweł wzywał starszych Kościoła w Efezie, aby czuwali nad sobą I nad
stadem, które Bóg im powierzył Od przywódcy duchowego wymaga Się
WIele I tego musi być świadom nauczyciel. Nauczyciel, pko przywódca,
powinien być duchowy, powinien mieć w sobie dar przekonywarua
ludzi,
powinien mleć jasno określone cele I wiedzieć, jaka jest jego rola w dziele
Bożym. Zajmijmy się niektórymi cechami przywództwa, jakie Paweł wymienia w swych listach do Tymoteusza i Tytusa.
2 Przeczytaj Tytusa 1,7-8, 2,6-7, 11-12; 2Tm 3,10 I Hm 4,16. Paweł jako
nauczyciel wyrniema
pewną bardzo ważną metodę nauczania
Opisz tę
metodę w swym notatniku
Po drugie, nauczyciel
powirue n być człowiekrem zdecydowanym
w działaniu
Gdy niektórzy w Ciele Chrystusa opierają SIę nauce Słowa
i uciekają SIę do nauk sprzecznych z tym, co głOSI Pismo ŚWięte - nauczyciel, jako przywódca, w swojej miłości musi okazać zdecydowanie,
by przeciwstawić się nieprawidłowości.
Innym razem, jeśli zachodzi potrzeba,
powinien zachęcać (2Tm 4,2)
Trzecim obowiązkiem nauczyciela jest stałe uświadamianie
sobie, czego Bóg oczekuje od niego, a także odludzi, którym słuzy. jeśli Bóg oczekuje, aby członkowie KOŚCIoła służyli, jako skuteczru ŚWIadkowie, wówczas
zadaniem Jest nauczanie wiernych w taki sposób, aby z kolei oni stali się
świadkami
i byli zdolni nauczać innych (2Tm 2,2) Bez ogólnego celu
w działalności i odpowiednich celów pośrednich, podporządkowanych
głów-
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nemu celowi, nauczyciel musi liczyć się z ryzykiem, iz jego usługiwarne nie
zaspokoi potrzeb duchowych ludzi, ze wprowadzi ich w błędne koło. Paweł przyporruna Tyrnoteuszowi o jego celu i zadaniu w życiu, o tym, co
zostało Jasno określone w Piśmie ŚWIętym (2Tm 3,14-17)
Być moze zadałeś już sobie pytarue- Co mam czynie, abv mot słuchacze
dzielili ze mnq ów obounqzele, jaki Bóg mi powierzył 1 dazvli do celów, które
stawia Biblia? Jednym ze sposobów
doprowadzenia
ludzi do rozwoju
i dojrzałości duchowe) są lekcje tematyczne Postacie biblijne, ważne miejsca i fakty mogą być wykorzystane do nauczania zasad wiary chrześcijańsklej i do wskazania sposobu codziennego
życia Może to prowadzić do
wzrostu duchowego, a ostateczrue do spelnierua tego, czego Bóg oczekuje
Spójrzmy zatem, w jaki sposób poszczególne aspekty lekcji tematycznych
mogą być skutecznie wykorzystane do prowadzenia stada Bożego
Postact łnblijue. W swoich naukacli mozesz obrać za temat historie różnych postaci biblijnych, których przykład zainteresuje, pouczy I zamspiruje
rwoich słuchaczy. Możesz na przykład, zająć SIę dwiema postaciami. tym co
było wspólne dla ich życia i tym, co było odmienne
Dla przykładu. Jakub
i Ezaw OMo) 25,19-49, 33). Możesz znaleźć cechy wspólne i przeciwne
w 1) Ich latach dzieciństwa, 2) latach dojrzewania, 3) naukach, jakie otrzymywali. Poprzez dokładną analizę tych postaci widzimy, kiedy kazdy z nich
przeżywał swoje wzloty, a kiedy upadki, jakle były najważniejsze zasady
w ich życiu I jak wpływały one na rozwój bądź upadek duchowy. Tam,
gdzie jest to możliwe powinieneś uwzględnić ocenę postaci Starego Testamentu zawartą w Nowym Testamencie. Inne postacie, którymi mógłbyś się
zająć lo: Izaak i Ismael, Dawid i Saul, Maria i Marta
3 (Zakreśl prawidłową od powie d i) Możemy zainspirować naszych słuchaczy, by odkryli i dążyli do celu, jaki Bóg wyznaczył ich życiu za pomocą
lekcji tematycznych poświęconych biblijnym postaciom, ponieważ tego rodzaju lekcje:
a) są dobrze rozplanowane,
w sposób zwięzły przedstawiają istotne wydarzenia, totez nauczenie się ich nie jest rzeczą trudną.
b) oparte są na przykładach ludzi, którzy byli błogosławieństwem
i natchrueniem dla innych: na przykład tych, których życie zadawalało Boga.
c) są tak skonstruowane,
żeby można było w nich omówić dokładnie każdy aspekt danej postaci biblijnej
Tego rodzaju lekcje, jeśli są przekazywane z pełnym zaangażowaniem,
nie tylko uczą co należy, a czego nie należy czyruć w zyciu chrześcijańskim.
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Ustalają rówruez wzór postępowarua,
który podoba się Bogu, słuzy innym
I wskazuje drogę do osrągnięcra duchowej dojrzałoser.

Wazne miejsca. MIasta, wioski, miejsca bitew, cechy geograficzne, wszystko lo moze być przedmiotem mteresujacych studiów Korzystając zarówno
z Nowego, jak i Starego Testamentu rozwijaj cykle lekcyjne o wędrówkach
Izraela; o znaczemu nazw miejsc, gdzie gromadzili Się ludzie; o naturze
i celu Boga i Jego metodzie przewodzenia,
o znaczeniu faktu skąd przybył
Izrael. którędy podrózował
i dokąd był prowadzony
Możesz rówrueż wziąć
pod uwagę miejsca. w których Paweł zakładał kościoły podczas swych podrózy misyjnych, rolę jaką odgrywały w jego strategii dotyczącej działalności
misyjnej I ogromny sukces, jaki przyniosła mu ta działalność. Przestudiuj
w tym celu któryś z listów, jakie napisał do założonych przez siebie kościołów
4 Zakreśl litery stojące przed zdaniami PRAWDZIWYMI.
a WspomnIane w Biblii miejsca mogą być wykorzystane
do nauczania
I zastosowania
prawdy duchowej, poruewaz ich nazwy dość często odzwierciedlają doświadczenia,
które były istotne dla rozwoju duchowego
ludzi Bozych
b Miejsca, w których Paweł posługiwał nie były w istocie sprawą ważną,
ponieważ on po prostu głosił Słowo i nauczał wszędzie tam, gdzie tyłko
miał po temu sposobność
c Studia poświęcone miastom, w których Paweł wykonywał swoje usługiwanie (np Koryntowi) wiele nas nauczą o kulturze I zwyczajach ich
mieszkańców, a takze o tym, w jaki sposób Bóg realizuje Swój cel i wykazuje Swoje przewodnictwo
w rozwoju Kościoła w upadłym społeczeństwie

Spraurv. Wiele spraw, o których mówi Biblia, może ci pomóc, gdy będziesz prowadził swoje stado do tego, by poznało prawdę Bożą i jej doŚWIadczyło. Mozesz posługując się np KSIęgą Hebrajczyków,
jako podręcznikiem, zająć się wyŻSZOŚCIąkapłaństwa Chrystusa nad kapłaństwem
Lewitów w czasach Starego Testamentu. Modlitwy BIblijne, cuda, ślub, rodzina, przypowieści, święta, to tylko niektóre z pozostałych tematów, które
możesz studiować, by móc poprowadzić SWOICh słuchaczy przez głębsze
doświadczenia
duchowe.
I wreszcie, twoje przewodzenie duchowe powinno motywować innych
do naśladowania
ciebie w służeniu Panu. Piotr mówi o jezusie jako największym nauczycielu, który zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego
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śladami OP 2,21). A gorącym pragnieniem Pawła było upodobnienie
się do
Niego (Flp 3,10). Nauczając staraj się, aby wypełniła cię miłość Chrystusa
(niech będzie to twoim celem), a wtedy inni, widząc to, gotowi będą oddać
swoje życie Panu, któremu służysz (I'Tm 4,15-16).
5 Wskaż na biblijne przykłady przewodzenia innymi wstawiając w miejsce
kropek l, a 2 przed tymi. które nie pochodzą z Biblii.
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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o

o
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o

a Skuteczny nauczyciel
nych zasad.

kieruje innymi poprzez

przestrzeganie

b Skuteczny nauczyciel, dzięki swoim czynom i postawie,
innych; stanowi przykład do naśladowania.
c Dobry nauczyciel

doskonale

włas-

inspiruje

rozumie, jaki jest cel jego nauczania.

d Dobry nauczyciel to ten, którego głównym celem Jest tylko to, aby
jego studenci byli zajęci i zainteresowani nauką.
e Mądry nauczyciel jest człowiekiem zdecydowanym, zdolnym do podejmowania decyzji oddziałujących na jego pracę duszpasterską.
f Mądrym nauczycielem jest przede wszystkim ten, kto kieruje się
życzeniami swych uczniów odnośnie do programu nauczania.

KARMIENIE

STADA

Cel 3. Wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem "karmienie stada ",
Celem służby chrześcijańskiej jest także zapewnienie słuchaczom możliwości do nauki i do stosowania prawdy Słowa Bożego po to, aby wzrastali
duchowo i stopniowo dojrzewali w wierze. Jako przywódcy, wykonujemy
określone obowiązki duszpasterskie. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o autorytet Słowa Bożego, celem doprowadzenia
naszych słuchaczy do
dojrzałości duchowej. Sprawą podstawową jest przekazywanie
Słowa Bozego w całej Jego pełni. Jednakże naszym celem nie jest jedynie dążenie do
tego, by ludzie posiadali tylko wiedzę na temat Słowa Bozego, ale chodzi
o to, by za pomocą głoszenia i nauczania Słowa doprowadzić ich do doświadczenia obecności Jezusa Chrystusa, którego rezultatem byłyby dobre
uczynki i bogobojne życie świadczące o wzroście i dojrzałości duchowej.

Karmienie stada w kategoriach usługi nauczające] ma za zadarue przedstawienie słuchaczom ważnych tematów życia (praktycznych i duchowych,
związków, zachowań itd.) oraz dawanie stałego pokarmu duchowego. Istotnymi tematami są: istota i pochodzenie
Biblii, poglądy dotyczące Boga,
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Chrystusa, Ducha ŚWIętego, człowieka, grzechu, życia duchowego, roli Kościoła, sądu ostatecznego. W nauczaniu powinny być również uwzględnione: własne doświadczenia z zycia w Chrystusie (np. oddawanie czci Bogu
i usługiwanie); idea rodziny chrześcijańskiej i utrzymywanie
harmonii w
domu. Inne tematy, których powinno SIę nauczać to. zadania chrześcijanina
wobec problemów społecznych; jego odpowiedzialność
wobec społeczności, w której żyje i wobec świata. Powinno się dążyć do rozwijania umiejętności przewodzenia
innym w domu chrześcijańskim.
jak zatem widać,
przesłanie nauczania obejmuje wiele dziedzin i porusza każdy aspekt życia.

Jednym ze skutecznych środków, jakie możesz zastosować celem zaspokojenia potrzeb ludzr w zakresie dostarczania pokarmu duchowego, jest
metoda studiowania (przeglądu) Biblii polegająca na studiowaniu określonej części Pisrna Świętego w szerokim tego słowa znaczeniu. I tak przegląd
Biblii może obejmować studiowanie którejś z ksiąg lub rozbudowanego
fragmentu, rozdziału, a takze kilku rozdziałów. Zwróć uwagę na to, w jaki
sposób należy przeprowadzać studia.
Przegląd (studiowanie) rozdziału. Poszczególne rozdziały biblijne poświęcone są często Jednemu tematowi. Niektóre zawierają całość przedmiotu. I tak jan 17 - Modlitwą Arcykapłańską Chrystusa; l Koryntian 13 - Miłość;
l Koryntian 15 - Prawdę o zmartwychwstaniu.
Każdy z tych rozdziałów stanowi doskonały materiał do studiów. jeszcze inna lista rozdziałów, z których może powstać cykl lekcji, obejmuje: Księgę Rodzaju 3 i 22; Księgę
WyjŚcia 12 i 20; Powtórzonego Prawa 32; jozuego l; l KSIęgi Królewskiej 5;
Psalmów 51 i 90 I Izajasza 53. Są to oczywiście rozdziały ze Starego Testamentu, a z Nowego rnożnaby wybrać następujące: Łukasza 15; jana 11 i 15;
Efezjan 2; 2Tymoteusza 2; l jana l i Objawienie 22.
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Niektóre rozdziały można zgrupować I studiować razem Psalmy 22, 23
I 24 tworzą trylogię, której można dać następujące tytuły Psalm 22 - "Zbawiciel", Psalm 23 - "Pasterz", Psalrn 24 - "Król". Rozdziały' S, 6 i 7 Mateusza
mogłyby natomiast zostać wykorzystane do cyklu lekcji pt "Kazanie na
Górze". Rozdziały 2 i 3 Objawienia zawierają zaś nauki Jezusa skierowane
do siedmiu kościołów w AZji
A oto kilka wskazówek dotyczących przygotowania I nauczania 13 rozdziału z l Listu do Koryntian, rozdziału o rrułości Rozdział jest zbudowany
w sposób bardzo przejrzysty I można go larwo podzielić na trzy części.
Prosty zarys rozdziału może wyglądać następująco.
Potęga miłości
II

Cechy miłOŚCI

III

Trwałość miłości

Powinieneś też wziąć pod uwagę Inne fragmenty Pisma Świętego odnoszące SIę do miłości, jak rówruez te przykłady, które przedstawrają jej siłę.
Możesz nauczać rozdziału podczas jednej lekcp lub mozesz rozłożyć go na
trzy lub więcej lekcji, jeśli masz czas I odpowredru materiał.
W trakcie nauczania powinieneś zadawać pytania dotyczące głównego
tematu, jakim Jest miłość. Na przykład Co to Jest miłość? Co ją cechuje? J3k
SIę przejawia to uczucie' Jaki jest jej ZWIązek z mnyrru darami duchowymi?
Jak długo moze trwać? Jakie owoce przynosi? Jeśli w ten sposób podejdziesz do lekcji, z pewnością rue narazisz się na to, iz odbiegruesz od tematu
Mozesz zastanowić SIę nad tym, jak podzielić dalej poszczególne części
rozdziału celem studiów i nauczania. Aby nauczyć tego fragmentu lub Innych, będziesz musiał planować je na długo przed ich przedstawreniern,
by
wiedzieć, ile lekcji będzie ci na to potrzeba. TWOJe doświadczenie w przygotowaniu I nauczaniu rozdziałów biblijnych pomoże ci, gdy będziesz planował cykl lekcji poświęcony którejś Z ksiąg biblijnych.

6 Przeczytaj Jana 17,1-26 Jest to znana Modlitwa Arcykapłańska
Wymień główne tematy zawarte w ruze] wyszczególnionych
wersetów
a

Wersety l-S

b

Wersety 6-19 ..

c

Wersety 20-26

Chrystusa.
zestawach

.
.
..

.
.

.
..
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Jak widzimy, Ewangelia Jana ] 7 dzieh SIę wyraźrue na trzy CZęŚCI,
a każdą z ruch mozna jeszcze rozwmąć.
Każda z tych głównych części
zawiera bowiem bogaty materiał do lematów ubocznych. Nauczając tego
rozdziału,
mozemy głosić o tym, jak ważną rolę spełniała modlitwa w zyciu
naszego Pana Mozemy czerpać silę i natchnierue wiedząc, IZ Najwyższy
Kapłan zawsze modh się za nas (Hbr 7,25)
Przeglqd lestegt btbltjnej. Systematyczne studra nad księgarru bibhjnyrm
mogą przynieść pożytek i błogosławieństwo
twoim słuchaczom Cykl takich
wykładów można rozłozyć na szereg rruesięcy, a nawet rok, w zależności
od tego, jak obszerna Jest dana księga i jak szczegółowe będą lekcje. Przed
rozpoczęciem pierwszej lekcu powirueneś przygotować sobie wstępny plan.
W tym wstępnym etapie istnieje kilka spraw wymagających już rozważania.
Wybierając księgę bibhjną, pko temat wykładów powinieneś wziąć pod
uwagę potrzeby uczmów POWInieneś zastanowić SIę także nad kwestią
matenałów potrzebnych do nauczania Komentarze I konkordancje są bardzo pomocne w przygotowaniu i planowaruu poszczególnych
lekcji.
Przed rozpoczęciem SWOich lekcji, zbierz mozliwie jak najwięcej materiałów, określ główny cel twoich rozwazari Oceniając zebrane materiały,
zdecyduj, de lekcji musisz pOŚWI(;~CIĆ
na zapoznanie
SWOIch słuchaczy
z ternatanu Następnie możesz ustalić termin rozpoczęcia cyklu. Powmieneś
ogłosić go z wyprzedzeniem
przynajrnruej trzy, cztero tygodniowym.
Zachęcaj SWOich słuchaczy, by w okresie przerwy między wykładami czytali
(nawet po kilka razy) daną księgę. Zachęcaj ich jak najmocniej. Przygotowuj Się do kazdej lekcji z odpowiedrum
wyprzedzeniem
po to, byś miał
dostatecznie duzo czasu na zebranie materiałów, przygotowanie ich, a także na przygotowanie
pomocy WIzualnych I na udzielerue odpowiedruch
wskazówek słuchaczom
Jedna z Ewangelu byłaby najlepszym matenałem jako pierwszy cykl
wykładów na temat ksiąg Biblii NIektóre tlurnaczerua Pisrna ŚWIętego zawierają spis tematów poruszanych w poszczególnych
księgach Biblii Są
one jednak ogólne I dlatego będziesz musiał zająć SIę konkretnymi szczegółarru wybranych ksiąg Uwazrue studiując podane tematy i wątki ksiąg, rozwiruesz w pełni zakres tematów, mogąc nauczać każdą z nich w formie
rozważania wersetu po wersecie. Dokonanie dokładnego przeglądu i nauczarue ksiąg brblunych,
to trudne zadanie, Jednakże korzyści, jakie płyną
z tego dla CIebie I słuchaczy potwierdzają, ze WYSIłek jest w pełru uzasadniony
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W Listach Pasterskrch znajdziesz szeroki wybór materiałów do wykładów potrzebnych do rozwoju I wzrostu duchowego. W następnych ćwiczęmach rozważamy rady apostoła Pawła skierowane do duchownych, dotyczące
szeroko pojętej usługi nauczającej Jego szczegółowe wskazówki odnośnie
do treści nauczania wskazują, jak wazne jest to zadanie; jak wielka Jest
odpowiedzialność
za nie
7 Przeczytaj podane
z nimi pytania
a

fragmenty z Pisrna ŚWiętego i odpowiedz

Tytusa 1,1-3. 9 mówią

o tym. iz nakaz Pawła dotyczący

mował . . .... ..
bogobojnego
b

.i

.. ..

na związane

nauczania

,co prowadziło

zyCla. To wszystko oparte Jest na nadziei.

Tytusa 1,2 i 3 mówią

o tym, iz Boża..........

..

zbudowania
c

Tytusa

powierzone

mocnej wiary wśród

1,9 mowi

. . . ...

.....

zycia wieczne-

przez przekazywarne
przekonywać

.....

............

ŚCIśle przestrzegać
i zachęcać innych

zdrowe)

, a także

tych, którzy.

.

..
zdrową

naukę nalezy wykazać

tych. którzy przeciwstawiają SIę nauczanIu

objawionych

prawd i Tytusa 1,10-14 mówią,

uczycieli Jest

. .. ..........

szywi nauczyciele
l

powiruen

,której został nauczony

d Tytusa 1,9 mówi o tym, iż przekazując

w

..

apostołowi Pawłowi, celem

wierzących.

o tym, iż nauczyciel
.. ........

do

..... .. ......

nego była dana przed wiekami. A we właściwym czasie On..
Swoje Słowa przez nauczanie

obej-

pcwinni

. .

nakazach

..... ....

być karceni

na-

. Apostoł uważał, iz fałpo to, by inru mogh wytrwać

i me polegać na
ludzi odwracających

IZ celem fałszywych

.

Się od prawdy.

8 Przeczytaj lTm 2,3-6, 4,10; Tt 2,11, a następnie zakreśl litery stojące przed
prawidłowymi zakończeniami
Te fragmenty wskazują IŻjednym z tematów
nauczania apostoła była/o/:
a) Boza obietnica zbawienia wszystkich ludzi
b) ograniczenie obietnicy do wybranych
c) Chrystusowe
wierzą.

dzieło zbawierua odnoszące

SIę do tych wszystkich,

którzy
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9 Paweł ostrzega (TTm 4,1-7), iz nadejdzie
na PIśmie Świętym zostaną przez niektórych
mi pochodzącymi

czas, gdy zdrowe nauki oparte
odrzucone I zastąpione naukasię filozofią ateistyczną

a) od ludzi wysoko wykształconych,
kierujących
b) od ignorantów opornych na oficjalne nauki.

c) od zwodniczych duchów i demonów dążących do tego, by przekręcać
słowa Ewangelii i powodować odejście wielu ludzi od wiary.

IIUwaiajcie na samlJch siebie i na cale
stado, w którlJm Duch ŚwiętlJ
ustanowił was biskupamiJJ.
Dz 20J28

10 Dopasuj zdania znajdujące
mentów Pisma Świętego.
....
o

o

o

•••

••

a lTm 2,1-7

1) DZIęki łasce nawet

b 2Tm 3,10-17

zostać zbawieni
2) Modlitwa Jest podstawą

c lTm 5,3-16

...

od

lTm6,1-2

o

o

o

•

e lTm 1,15-16

o

o

o

•

f

....
o

•••

•

o

Tt 2,1-10

g lTm5,17-18
h lTm 3,1-7
o

o

SIę po prawej strome do odpowiedruch

i Tt 3,1-2

najwręksi

grzesztucy

Istnienia społecznej

fragmogą
har-

monit.

3) Przymioty duchowe
4) Zadania Kościoła w zakresie opieki społecznej
5) Szacunek wobec tych, którzy dobrze przewodzą· wykonują biblijny rozkaz
6) Zadania tych, którzy są pod jarzmem, jako mewolnicy
7) Koszty, jakle muszą ponieść ci, którzy pragną
wytrwać w powołaniu, w służbie Bożej
8) Jak każdy chrześcijanin powinien być przydatny
swojej społeczności
9) Obowrązki obywatelskie chrześcijan
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11 Wyjaśnij, co należy rozumieć

pod pojęciem

karmienia

stada.

OCHRONA STADA
Cel 4. Przeaualtzouianie fragmentów Pisma ŚWiętegoprzedstaunajqcvcb nie-

bezpieczeustua duchowe, ua jakie narazone jest stado.
Tak jak pasterz, który trzyma swoje owce we wrogim otoczeniu I musi
liczyć SIę z czyhającym na rue niebezpieczeństwem,
duszpasterz narażony
jest na niebezpieczeństwo
utraty jedności swego stada. Wiele rzeczy moze
spowodować rozłam w grupie, zniszczyć wiarę wśród niektórych I sprawić,
by ci odłączyli się i poszli za pięknie mówiącymi fałszywyrur nauczycielami.
12 Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20,28-30 i zakreśl literę stoją q przed każdym zdaniem PRAWDZIWYM (Te wersety dają wskazówki co do charakteru
niebezpieczeństwa
i co do tego, skąd należy się go spodziewać).
a

b
c

Gdy Paweł ostrzega przed drapieznymi wilkarru, które znajdują się wśród
jego efeskich słuchaczy, ma na myśli niebezpieczenstioo z zeuniqtrz, tj.
takie, które nadejdzie spoza ich społeczności.
Obawy Pawła w tym wypadku są nieuzasadnione
Kościół w Efezie rue
znajduje się w ruebezpieczeństwie, gdyz kieruje nim Duch ŚWięty.
Werset 30 dotyczący tych samych Efezjan. wskazuje, iż z ruch samych
powstaną ludzie głoszący nieprawdę i pociągający za sobą wyznawców,
mówi o niebezpieczettstune ueumetrznvm, tj. problemach wyłaniających
się w obrębie samego kościoła w Efezie

Systematyczne nauczanie zdrowych prawd to sposób na przygotowarue
stada do pełnego życia w Chrystusie i ostrzezenie go przed niebezpieczeristwem, na jakie jest narażone. Przekazywanie ludziom prawd dotyczących
doktryn ma na celu wprowadzanie
ich w prawdy Ewangelii. Celem zaś
nauki o Bogu jest danie odpowiedzi na najbardziej podstawowe
pytanie
o znaczenie I cel w zyciu oraz poznanie dobra I zła. Nauka o człowieku
mówi o tym, czy człowiek może lub nie może pojąć sensu życia I zyć
w przy jaim z Bogiem i służyć Mu. Nauka o zbawieniu odpowiada na pytania dotyczące potrzeby i sposobu odkupienia od błędów i win oraz jak
wzrastać na wyższy poziom duchowy.

Istota nauczania

W wykładach

181

o doktrynach

nalezy w pierwszym

rzędzie kłaść nacisk na
odnosić je do życia
chrześcijańskiego.
Nauczyciel, który przekazuje swoje lekcje w sposób czysto teoretyczny, jest niczym lekarz, który wygłasza pacjentowi wykład na
temat jego zdrowia, a zapomina wypisać mu recepty

praudv objaunoue w Słowie Bozym, a Jednocześnie

Podejmując Się nauczania doktryn, możesz skoncentrować
się na studiowaruu doktryny w oparciu o kilka ksiąg lub Jedną księgę, a także
w oparciu o jakiś fragment księgi Mozesz na przykład studiować doktrynę
o powrocie Pana zawartą w 1 I 2 liście do Tesaloniczan
lub doktrynę
o Chrystusie przedstawioną w LIśCIe do Kolosan, doktrynę o Duchu Świętym wyrażoną w Liście do Rzymian (rozdz 8) W tych listach doktryny zostały wyłozone w sposób prosty
Rozpoczynając
studiowarne
doktryn biblijnych, powinieneś zebrać
wszystkie odnoszące Się do nich matenaly, Mozesz szukać w Biblii słów
dotyczących tych doktryn lub korzystać z konkordancji. Wszystkie wyszukane odnośniki biblijne powinieneś poznać i porównać. Powinieneś takze
korzystać z innych materiałów, takich jak na przykład słowniki biblijne
i encyklopedie biblijne. Odnośniki dotyczące doktryn powinny być związane z kontekstem
Jednym z najważniejszych zadań nauczyciela Jest WIęC nauczanie zdro(doktryny)
Przyruesie to pozytywne rezultaty. ludzie zostaną
wzmocnieni w swej wierze I zrozumieją oczekiwania Boga wobec Ich Życia.
Przygotuje ich to również na to, aby umieli przeciwstawić Się niebezpieczeństwom zagrażającym ich ZyCIU duchowemu
zarówno w kościele, jak
i poza nim. Nie nalezy jednak kłaść nacisku na to, iż w oczekiwaniu
na
powrót Pana powinniśmy tylko bronić samych Siebie przed atakami wroga,
lecz przede wszystkim na to, IZ powinniśmy aktywnie spełniać jego ostatnie
polecenie i ŚWiadczyć o jezusie Chrystusie WykonUjąC wolę Pana będziemy zdolni odeprzeć ataki wroga
wej nauki

Głoszenie

182

i

nauczanie

Na naszej drodze z pewnością staniemy w obliczu przecrwności i zostaniemy poddani próbom' Jesteśmy bowiem, pko dobrzy zolmerze jeżusa
Chrystusa, obiektem prześladowań
(2Tm 3,3, 3,10 12; 1P 2,20-25), Takle
doświadczenia
są przywilejem tych, którzy Idą jego śladami, a On powiedział z tryumfem' "Miejcie odwagę. jam zurvciezvł świat" (] 16,33). jezus
mówi tu o pewnych przeciwieństwach:
na ziemi uczniowie będą musieli
przejść przez ciężkie próby, lecz w Nim będą mieli pokój. Gdy jesteśmy
ostrzezeru przed niebezpieczeństwami,
mozemy Się skutecznie przygotować na odparcie ataków z zewnątrz, by dojrzeć i zwalczyć wewnętrzne
bunty, fałszywe doktryny, samolubstwo, to wszystko, co zagraza ludziom,
którym usługujemy.

13 Po przeczytaniu wyszczególnionych
poruzej passusów Pisrna ŚWiętego,
dotyczących fałszywego nauczania lub problemów duchowych, wstaw w
miejsce kropek odpowiednią cyfrę
·

a 1Tmoteusz

·
·
·

b lTmoteusz 1,19-20
c 1Tmoteusz 4,1-7
d 1Tmoteusz 6,3-10

·
e
·
f
·
g
·
h
·
i
·
j
· ., . k
·...l

1,3-7
1)

iebezpieczeńsrwo

wewnętrzne

2) Niebezpieczeństwo
zewnętrzne
3) indywidualne odstępstwo

lTmoteusz 6,20-21
2Tymoteusza 2,14-18; 23-26
2Tymoteusza 3,1-9; 10-13
2Tymoteusza 4,3-5
2Tymoteusza 4,10
2Tymoteusza 4,14-15
Tytusa 1,10-14
Tytusa 3,9-10

W ten oto sposób

zanalizowaliśmy

polecenie Pana, aby nauczać. Odmateriałów do lekcji oraz, ze
Istnieją rózne sposoby przygotowania ich. Gdy nauczamy, pamiętajmy zawsze o naszych cełach. Chcemy przekazywać, inspirować, zachęcać, poprawiać po to, by "człowiek Bozv bvł dobrze przysposobiony do kazdego dobrego
uczvnku" (2 Tm 3,17).

kryliśmy, iż Słowo zawiera całe bogactwo
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pytania kontrolne
PRAWDA - NIEPRAWDA W miejsce kropek wstaw literę P, jeśli stwierdzenie
jest PRAWDZIWE, a N Jeśli NIEPRAWDZIWE.
· ... 1 Polecenie, aby nauczać, należy do obowiązków tych, którzy przewodzą Innym. troszczą Się o zycie duchowe, przyczymają się do
rozwoju duchowego I osiągruęcia dojrzałości duchowej swego stada
· ...

2 Nauczyciel powinien prowadzić swoje lekcje w taki sposób, by zinspirować swoich słuchaczy do naśladowania przykładów biblijnych
bohaterów, gdyz ich zycie podobało Się Bogu.

· ...

3 Nauka chrześcijańska
jest prowadzona
po to, by wyjaśnić, jakie
poglądy przyjmował od czasu do czasu kościół chrześcijański.

· ...

4 Celem prowadzenia
nauczania
nie prawd Ewange liI

· ... 5 Nauczanie
podstawowe

chrześcijańskiego

na temat doktryn biblijnych
pytania nurtujące ludzi

jest przekazywa-

odpowiada

na najbardziej

· ... 6 Nauki, które znajdujemy w 1 I 2 Liście do Tesaloniczan
Pana nie mogą być przedstawione

o przyjściu
w formie 'lekcji tematycznych'.

· ...

7 Gdy zajmujemy SIę siudrarru tematycznymi nad postaciami biblijnyrru, porównujemy Ich ZyCIe I doświadczenia duchowe, mozerny tym
samym wskazać naszym słuchaczom drogę ku właściwemu rozwojowi duchowemu I dojrzałości

· ...

8 Przezycia opisane W Bibln m3H ograniczony
nych wydalzeń

· ...

9 Materiał do studiów biblijnych, jak chociazby przedstawiony w mniejszej lekcu, pochodzi Z3ZWYCZ3jz tak wielu ksiąg, poniewaz tenuty biblijne są 03 ogół niezwykle obszerne, ze trudno je rozpracować

zakres I dotyczą bada-

· ... 10 Dokonując przeglądu ksiąg biblijnych powinniśmy
nia i poruszać zagadruerua wyrukujące z Ich treści.

stawiać

pyta-

· ... 11 Jeśli Z31111erZaSZ
przeprowadzić
przegląd całej księgi biblunej, wystarczy, abyś zaplanował tylko z odpowiednim
wyprzedzeniem,
jak
należy przygotować się do tego i jakie należy zebrać materiały.
· ... 12 W Listach pasterskich mozemy doszukiwać SIę Wielu
ceń dotyczących nauczania, ponieważ apostoł Paweł
trzeby duchowe stada W SWOich listach przedstawiał
nauczyciele powmru zapewnić ludziom pełną opiekę

cennych zaleodczuwał pow jaki sposób
duchową
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· ... 13 Jednym ze środków zapewniającym

ochronę stada jest przekazywanie zdrowe) nauki, poruewaz zdrowa, czysta nauka dale trwałe podstawy do rozwoju naszego zycia duchowego

· ... 14 LIsty pasterskie
stają się podatni

· ... 15

mówią o tym IŻ, odrzucając zdrową naukę, ludzie
na fałszywe doktryny pochodzące od demonów.

W lekcjach

na temat doktryn należy podkreślać
a rue ma znaczenia fakt, ze są one objawionymi

ich zastosowarue,
prawdami

odpowiedzi na pytania nauczajace
7 a
b
c
d

szerzenie wiary, poznanie prawdy, zycia wiecznego
obietnica, objawił.
nauki Ewangelii, nauki, przeciwstawiają SIę Jej
błąd, nędzny zysk, zdrowej WIerze, żydowskich baśniach.

1 Kolejność dowolna. Prozmdzell1e(klerow3nle) jest niezbędnym elementem w usługiwaniu, wskazuje ludziom właściwy kierunek duchowy.
Drugim elementem Jest karmienie, dawanie ludziom stosownego pokarmu, co prowadzi do wzrostu I dojrzałości duchowej Trzeci element
ochrona przygotowanie
ludzi do tego, by odrózniali prawdę od fałszu
8 a) Boża obietruca
c) Chrystusowe
rzy wierzą

zbawienia

wszystkich

dzieło zbawienia

ludzr.

odnoszące

SIę do tych wszystkich, któ-

2 Twoja odpowiedź
Dawanie przykładu innym jest jednym z naj istotniejszych sposobów nauczania. To, co jest stosowane w praktyce przez
nauczyciela odnosi się zwłaszcza do tych, którzy go słuchają Przekazywarne nauk poparte stosowaruern Ich w praktyce skutecznie przemawia do tych, którzy słuchają i widzą
9 c) od zwodruczych

duchów

I demonów

3 b) oparte są na przykładach ludzr, którzy byli błogosławieństwem
i natchmeruem dla innych, na przykładach tych, których zycre zadowalało Boga.
10 a 2) Modlitwa Jest podstawą Istnienia społecznej harrnonir.
b 7) Koszty, Jakie muszą porueść ci, którzy pragną wytrwać w powołaniu w służbie Bozej.

Istota naliczania

c
d
e
f
g
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4) Zadania

Kościoła w zakresie opieki społecznej
6) Zadania tych, którzy są pod jarzmem, Jako mewolnicy.
l) Dzięki łasce nawet najwięksi grzesznIcy mogą zostać zbawieni.
8) Jak każdy chrześcnarun powinien być przydatny swojej społeczności.
5) Szacunek wobec tych, którzy dobrze przewodzą' wykonują biblijny rozkaz.
h 3) Przyrruoty duchowe.
9) Obowiązki obywatelskie chrześcijan

4 a Prawda
b NIeprawda
(jak można Się dowiedzieć
z DZIeJów Apostolskich
16,6-10 Paweł był prowadzony
przez Ducha ŚWiętego. Usługiwał
w miejscach, które stanowiły ważne centra strategiczne, skąd Ewangelia mogła docierać do dalszych obszarów)
c Prawda
11 Twoja odpowiedź
Oznacza to, iz owce powinny otrzymywać taki pokarm duchowy, by mogły prawidłowo SIę rozwrjać. Zapewnienie
po
karmu duchowego wszystkim owcom Jest właśnie tym, co rozumiemy
pod pojęciem "karrnierue stada"
d 2) Niewłaściwy.
e 1) Właściwy.
f 2) Niewłaściwy

5 a 2) Niewłaściwy
b 1) WłaśCIWY.
c 1) Właściwy.

12 a Prawda
b Nieprawda Duch Święty namaszcza ludzi do tego, by byli przewodnikarru, lecz jeśli zaniedbują swoje obowiązki, stają się mniej efektywni. Duch kieruje czyimś życiem w różnoraki sposób Niesłucharue Go uruernozhwia realizację woli Pana. Stąd tez wymogi stawiane
przewodnikom
są tak surowe Bóg szuka tych, którzy by skutecznie
prowadzrh do NIego (Ezechiel 22,30)
c Prawda.

6 a Modlitwa o dzieło Pana
b Modlitwa za UCZnIÓW
c Modlitwa za wszystkich wierzących.
Hal)
b
c
d
e
f

g 2)
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hl)
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j 2)
k l)
l l)

