Równowaga
w usłudze

Przerobiłeś

juz dziewięć

lekcji z tego kursu. Zapoznałeś

Się z wymogai przewodnikami Poznałeś różne środki i techniki, które mają na celu takie kształtowanie
duchowego przewodnika, abyś mógł usługiwać ludziom. Trzymając się tych
zasad, będziesz mógł umiejętnie i przekonywująco
głosić i nauczać Słowa.
Modlę się o to, aby Bóg dopomógł CI w przekazywaniu prawdy tym, którzy
są w potrzebie. Teraz chciałbym przekazać słowa od serca na temat kilku
spraw, które, jak sądzę, są istotne z punktu widzenia usługi Słowem Bozym.
rru, jakie stawia Pismo Święte tym, którzy są przywódcami

Czy widziałeś kiedyś kogoś, kto próbował poruszyć łódź za pomocą
jednego wiosła? Ja tak jakże trudno było mu to uczynić, jak mewielki był
postęp! Być może obserwowałeś tez kiedyś z niepokojem, jak Juczne zwierzę z całym ciężarem
przechylonym
na jeden bok wspina się pod górę'
A moze widziałeś łódź, która wywróciła się, gdyż po jednej jej stronie znajdowało SIę zbyt wiele osób? Tego rodzaju sytuacje uczą nas, jak istotną
sprawą jest równowaga. I o tym właśnie, o potrzebie równowagi, traktuje ta
lekcja.
Głoszenie i nauczanie, to dwa środki, które wybrał Bóg po to, by przekazać Swoją prawdę potrzebującym ludziom. Ucząc się, jak należy je umiejętnie i przekonywująco
stosować, nie zapominaj jednak o tym, iz tylko Bóg
może sprawić, aby twoja praca dala rezultaty Modlę się, abyś dzień po dniu
stawał SIę coraz bardziej zalezny od Niego I coraz bardziej podobny do
Pana Stanie Się to, gdy nauczysz się przebywać w Jego obecności.
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plan lekcji
Potrzeba

równowagi

"Błagam Ciebie ..."

cele lekcji
Gdy ukończysz

tę lekcję, powirueneś

urrueć-

•

Omówić znaczerue, jakre ma zachowanie
nia i nauczania Słowa

•

Przeanalizować, na czym polega tajemnica sukcesu w usłudze głoszenia
I nauczarun
Słowa

•

Nalezycre doceruć znaczenie

wania

I

dojrzewania

pomocy
ciała Chrystusa

równowagi w usłudze

głosze-

Ducha Świętego w dziele budo-

czynności lekcyjne
uwazrue Część 3 (Lekcja 7-10), następnie
wyślij go do Instytutu ICl

Przejrzyj
I

napisz sprawdzian
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słowa kluczowe
fanatyzm
formalizm

treść lekcji
P01RZEBA RÓWNOWAGI
Cel I Przeanalizowanie znaczenia równowagi podczas głoszenia i naucza-

nia Słowa.
Chcąc skutecznie wykonywać usługę głoszenia i nauczania Słowa, musisz pamiętać o zachowaniu równowagi. Brak równowagi powoduje stałe
niebezpieczeństwo.
Rozważmy dla przykładu pewną sytuację rodzinną Matka ma dwóch
synów: trzyletniego i trzynastoletniego
Młodszy z jej synów ma dość dobry
apetyt, ale przede wszystkim lubi rzeczy o smaku łagodnym. Starszy zaś
lubi l Je wszystko. Ponieważ matka kocha obu swoich synów, stara się, aby
codziennie menu zawierało potrawy, które by zaspokoiły i pogodziły apetyty ich obu. Obaj synowie muszą przecież rosnąć i rozwijać się.
Jako usługujący nieraz zetkniesz się z podobną sytuacją, OCZYWIście
w sensie duchowym. Jedni bowiem są dziećnu w Chrystusie, drudzy dojrzałyrru chrześcijanami. Będziesz zatem starać się, aby nowo narodzeni w Chrystusie otrzymywali "duchowe i mesfałszowane mleko", a bardziej dojrzali "stały
pokarm" (Hbr 5.11-14). Moze to okazać się trudnym zadaniem. ale jeśli
będziesz szukał pomocy w Bogu, On da ci to wszystko, co jest potrzebne
do zaspokojenia potrzeb wszystkich Jego dzieci.
1 Przypuśćmy, że pewnego niedzielnego
ranka odwiedziłeś kościół, do
którego należy około trzystu osób. Duszpasterz wygłasza wspaniałe ewangeliczne kazanie i dusze obecnych zostają zbawione. W środę wieczorem,
podczas nauczania biblijnego, słyszysz kolejne kazanie, utrzymane w tym
samym duchu, co poprzednie. Orientujesz się, że jest to stały wzór powielany przez tego duszpasterza. Będąc wciąż jeszcze pod wrażeniem mówcy,
mówisz do któregoś z członków kościoła o wielkiej liczbie ludzi, którzy
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przyjmują wiarę w Chrystusa Odpowiedź Jest zastanawiająca: "Istotnie, mamy
wiele, wiele dusz zbawionych, lecz ludzie, jak się zdaje, nie chcą tu dłużej
pozostawać I należeć do niego na stałe. Idą do innych kościołów i dopiero
tam pozostają na stałe". Jak SądZISZ, W czym tkwi problem? Odpowiedź
napisz W notatniku
Gdy ludzie nie otrzymują dostatecznej Ilości pokarmu duchowego, zaczynają wykazywać oznaki głodu duchowego. W tym momencie mogą Się
oni przenieść do innej grupy wierzących lub społeczności, albo stopniowo
popadać w apatię I stawać się biernyrru ofiarami duchowymi. Gdyby wspomruany duszpasterz urozmaicił swoje przesłanie (kaznodziejstwo)
i uwzględruł nauczanie kilku znanych doktryn i glosżerne Słowa w sposób opisowy,
wyjaśniający, wówczas bez wątpienia odniósłby sukces.
Jako duszpasterz staraj się zachować równowagę między głoszeniem
a nauczaruern Słowa. Paweł nakazywał Tyrnoteuszowi: "Do czasu az przyjdę, przykładaj się do czytania, zachecanta, nauki" (lTm 4,13) Jedna z metod urnoźhwiających
zachowanie
równowagi
między kaznodziejstwem
a nauczaniem polega na gloszetrui Slol/la UJ sposób opisourv Kazanie opisowe oparte Jest na rozbudowanym
fragmencie Pisma ŚWiętego, który jest
Interpretowany w powiązaniu z tematem lub główną myślą. Większa część
materiałów wykorzystywana
do tego rodzaju kazań wzięta jest bezpośrednio z Pisma ŚWiętego. Celem Jest wskazanie na znaczenie fragmentu I tego,
w jaki sposób prawda bibluna związana jest z bieżącą sytuacją słuchaczy.
Ten sposób głoszenia równocześnie pozwala na prowadzerue systematycznego nauczania. Wielu usługujących stasuje leaznodztefstuo opisowe.
Przekonasz się także, ze takie podejście do treści nauki, głoszenie lub
nauczanie, będzie Imało pozytywny wpływ na słuchaczy. Dla przykładu'
Przyszedłeś zobaczyć, jak wygląda lekcja w klasie szkoły podstawowej
Zauważasz, że najmłodsi rue są zdolru skupić Się dłużej na jednej rzeczy.
Ieśh nauczyciel pragrue podtrzymać ich zamteresowarue, musi używać obrazowego Języka, róznych pomocy Wizualnych I nie poświęcać zbyt wiele
czasu na jeden temat. Te dzieci są bowiem po prostu poczqtleujqcvmi uczniami. I odmienny przykład gdybyś obserwował Jakąś grupę na uczelni, zauwazyłbyś, jak studenci potrafią skupić się przez dłuzszy czas podczas
półgodzinnego
lub godzinnego wykładu
Z tego rodzaju reakcjami będziesz spotykał Się w swojej pracy duszpasterskiej. Możesz na przykład zauważy Ć, ze nowo nawrócone dzieci 111 Chrystusie wykazują oznaki zmęczenia, braku zainteresowania, gdy przedstawiasz
im materiał dotyczący doktryn. Ta reakcja świadczy przypuszczalnie
o tym,
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IŻ materiał, który im przedstawiasz,
jest Jeszcze zbyt trudny dla nich. Może
tez wskazywać na to, iz powimeneś zrrueruć swe podejście. Być moze będziesz musiał posłużyć SIę bardziej urozmaiconą metodą, polegającą na zaangażowaniu
możliwie
jak największej
IlOŚCI Ich zmysłów
Podczas
prezentowania
cyklu nauk ewangelicznych
możesz tez zauważyć, IZ bardzie] dojrzali słuchacze odczuwają potrzebę otrzymania "mocniejszego"
pokarmu duchowego.
Powinieneś odpowiedzieć na Ich potrzebę I dążyć
do przywrócenia równowagi w całej twojej działalności Gdy uświadomisz
sobie, jak rózne mogą być potrzeby rwoich słuchaczy I gdy posłuchasz
wskazówek Ducha Świętego, będziesz mógł wtedy służyć potrzebom wszystkich twoich słuchaczy

UsłUfł.ująC staraj się zachować równowafł.ę
J

międz'J. fł.łoszeniem i nauczaniem Słowa.

2 Zakreśl literę stojącą przed każdym stwierdzeruern PRAWDZIWYM
a Na podstawie wyrrueruonych przykładów i naszej ostatnie] lekcji mozemy stwierdzić, że uczniowie, zwłaszcza początkujący, lepiej przyswajają
sobie matenał, gdy przedstawiamy
im najpIerw pojęcia łatwiejsze do
zrozumienia, gdy uzywamy języka obrazowego I gdy posługujemy Się
środkarru wizualnymi
b

c

Sfera duchowa czlowieka Jest ruczyrn organizm biologiczny, pokarm duchowy powinien być dostosowany do poziomu rozwoju. Nowo nawróceni potrzebują WIęC mleka, podczas gdy pokarm stały właŚCIWYJest dla
dorosłych w wierze
W istocie Jest rzeczą bez znaczenia, jaki pokarm duchowy dajemy naszym słuchaczom, ważnym jest, aby cokolwiek dla ruch działać.

Głoszenie
i nauczanie to środki służące do przekazywania prawdy Niektórzy uważają, iż głoszenie odwołuje Się do uczuć, zaś nauczanie do rozumu To rozróżnienie
Jest sprawą czysto subiektywną,
poruewaz kazdy
z tych środków zawiera w sobie, w mniejszym lub większym stopniu, element drugiego Oba są rówrue ważne. prawda powinna być w pełni zrozu-

Równowaga
miana

l
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głęboko

usłudze
odczuwana
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Paweł, w LIŚCIedo Rzymian, tak o tym pisze:

"Dzięki niech jednak będą Bogu za lo, ze gdy byliście nieuohnleami grzechu,
daltscie z sercaposłuch nakazom tej uaulei, której uas oddano" (6,17). Prawda
oddziałuje na całą Istotę ludzką. Najpierw dociera do rozumu, pobudza
uczucia I ostateczrue wolę Prawda, która porusza twoją istotę, ma większe
prawdopodobieństwo
przetrwania I przyniesienia owocu

3 Prawda, która powoduje

pozytywną zmianę duchową w człowieku jest
a) przede wszystkim sprawą Intelektu - tylko w niewielkim stopniu zostają
poruszone uczucia lub zrruerua się wola.
b) Jest przede wszystkim sprawą uczuć, poniewaz
giem spraw duchowych
c) dociera poprzez
nę woli

intelekt, pobudza

rozum leży poza zasię-

sferę emocjonalną

I powoduje

zmia-

Równowaga w głoszeniu I nauczaniu doprowadza także do równowagi
w ewangehzowaruu
i w kształceniu Niektórzy WIdzą tylko potrzebę ewangehzacji, mm kształcą jedynie swoich uczniów. Oble te rzeczy są konieczne, żadna rue powinna być zaniedbywana
Czasem ktoś uważa, IZ usługa
ewangeliczna Jest Jedyną sprawą, którą należy spełniać i nie zamteresuje go
nauczanie. Inni znów twierdzą, ze ich zadaniem jest czynierue uczniów,
dlatego rue mogą głOSIĆzgubionym Jest rzeczą mozliwą i konieczną, abyśmy czynili jedno i drugie Nakaz Parta, by głOSIĆ Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu (Mk 16,15) jest tak samo waztrym przykazaniem, jak to, by czynić uczniami wszystkie narody CMt 28,19-20) To, co czynimy, musi być
zgodne z tym, czego Bóg od nJS oczekuje, a nie z tym, co nam odpowiada
Równowaga w głoszeniu I nauczaniu wytworzy równowagę w oddawaniu CZCIBogu. Jezus powiedział Samarytance, jakich to czcicieli chce
mieć Jego Ojciec: "Bćg jest duchem, potrzeba unec, by czciciele Jego oddauali Mu cześć li' Duchu Iprau dzte" (J 4, 24) Głoszenie i nauczanie Słowa bez
mocy Ducha prowadzi do formalizmu A gdy nacisk połozony jest na subiektywne odczucia w Duchu i gdy głoszenie Słowa staje się sprawą nieważną,
wtedy dochodzi do fanatyzmu Prawdziwe oddawanie CZCIBogu
polega na ZJc110Wanlu doskonałej równowagi między Słowem i Duchem

4 Zakreśl hterę stojącą przed każdym
a

Ostatnie Polecerue

stwierdzeniem

PRAWDZIWYM

Jest przede wszystkim wezwaniem

do ewangehzacji.
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b

Na podstawie poleceń naszego Pana mozemy stwierdzić, IŻ usługiwanie
musi być pełne, tj. musi powodować nowo narodzenie, nowy sposób
życia, tworzyć nowe wartości, nowe zachowania i pobudzać stopniowy
rozwój Innym słowem, usługrwanie powinno zaspokoić wszystkie te
potrzeby.

c

Prawdziwe oddawanie CZCIBogu polega na zachowaniu
dzy Słowem i Duchem

równowagi

mię-

Przeczytaj Z Dziejów Apostolskich 2,42-47. Przekonujemy się, iz element ewangelizacji był Widoczny w społeczności chrześcijańskiej; w wyniku działalności wiernych coraz więcej ludzi dostępowało
zbawienia
Po
drugie zauważamy, iz OWI nawróceni byli poddaru nauce Apostołów i w
ten sposób rozpoczął się proces powoływania uczniów. Trzeci równie IStOtny element życia wczesnego kościoła to jedność wierzących, którzy wspólOle spozywali posiłki, wspólnie modlili się, wspólnie Wielbili Boga I dzielih
swoje dobra doczesne. To wytworzyło wspaniałego ducha wspólnoty . jeśh
te trzy elementy są na równo ważne w grupie twoich słuchaczy, będziesz
oglądał pozytywne rezultaty swych nauk jeśli nie, to twoja grupa będzie
miała pewne braki, wynikające z ruezachowarua niezbędnej równowagi
Niektórzy mają skłonność do koncentrowania
Się tylko na jednym
z tych elementów Jakie więc są tego rezultaty? Grupa, która kładzie nacrsk
na nauczarue, a zaniedbuje sprawę ewangehzacji I bliską społeczność, staje
SIę oschła i intelektualna
Grupa, która kładzie nacisk na bliską społeczność, a zaniedbuje ewangelizację i nauczarue, staje się płytka i ulega łatwo
emocjom I wreszcie w grupie, która "stawia" na ewangelizację, a zaniedbuJe bliską społeczność I nauczanie, Jest wielu Wiernych, którzy są osamotnieni I wygiodmalt duchowo
Inne z kolei grupy koncentrują Się na dwu elementach. I tak, grupa,
która kładzie nacisk na naukę Bibln i bliską społeczność, ale zaniedbuje
sprawę ewangelizacji, staje się mniej żywotna, jakby pozbawiona
zycia
Cechuje ją samozadowolenie
Grupa, która kładzie nacisk na społeczność
i ewangelizację, zaniedbując przy tym nauczanie, dość często poddaje się
fałszywym naukom i drobnym grupom secesyjnym Wreszcie grupa, która
koncentruje się na nauczaniu I ewangehzacji, a zaniedbuje społeczność,
rozwija chrześcijan, którzy znają co prawda Słowo i potrafią Się NIm dzielić.
ale nie są zdolni do tego, by rozwijać trwałe Więzi z innymi wiernymi.
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Głoszenie Ewangelii, nauczanie l trwała społeczność, to elementy niezbędne do wytworzenia duchowej dojrzałości Stosując je we właściwych
proporcjach, możemy liczyć na zdrowy, konsekwentny
rozwój naszych słuchaczy.
Będziesz musiał stale zwracać baczną uwagę na zachowanie równowagi w swoim usługiwaniu. Jeśli kładziesz zbyt duzy nacisk na jedną rzecz,
dzieje się to zawsze ze szkodą dla innej. Unikaj skrajności tak w metodach,
jak i w nauce. Jeśli będziesz czujny, z pewnością zachowasz ową równowagę.

EWANGELIZACJA} NAUCZANIE} SPOŁECZNOŚĆ
Jeśli istnieje równowaf/a międzlJ tumi
trzema elementami}

możesz liczlJć

na pozlJtlJwne rezultatlJ swej
działalności

duszpasterskiej.

5 Najistotmejszy wniosek, jaki mozna wysunąć
Dziejów Apostolskich 2,42-47 jest następujący:

z rozważań

dotyczących

a) program pierwotnego
Kościoła był pełny i prawidłowy, ponieważ zapewniał rozwój duchowy wierzących, przygotowywał do składania przekonywującego świadectwa tym, którzy nie uwierzyli i zapewniał pielęgnowanie trwałych Więzi w społeczności. Te podstawowe elementy zapewniały wzrost i żywotność.
b) program wczesnego Kościola wyrósł z tęsknoty
ciem, w którym mogliby rozwiązywać rnoźliwie
duchowych.

ludzi za lepszym żynajwięcej problemów

c) to, co się wydarzyło, było przede wszystkim spowodowane
lokalnymi
okolicznośerami. a program, który powstał, nie był podstawowym
wzorem postępowania
dla większości chrześcijan.
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Łukasz napisał

Boga i u ludzi"

'Jezus zaś czynił postępy

UJ

madrosa.

Ul

t

naliczanie

latach

t

Ul

łasce

2,52). Jest to prawidłowy przykład zrównoważonego
rozwoju. Ujmując rzecz w kategoriach praktycznych, mozemy stwierdzić, iż
Jezus rozwijał się inteleletualnie, fizycznie, duchowo I społecznie. Gdy zachowamy właściwe proporcje między usługą gloszerua i nauczania Słowa,
przy jednoczesnym rozwoju społeczności, uczmowie będą wzrastać duchowo, będą dawać świadectwo, budować trwałą społeczność, a my będziemy
doznawać odczucia wypelruerua naszych zadań duszpasterskich
Zł

(Łk

Biblia jest dla nas największą
pomocą w utrzymaniu równowagi
w naszej usłudze. Należy ją studiować systematycznie I realizować Jej posłanie
Stosownie do ruej nalezy oceniać swoje nauczanie i z niej uczyć się metod
nauczarua Należy prowadzić notatki, na temat [akrch fragmentów Słowa
głosimy i nauczamy. Przynajmniej raz do roku zaglądajmy do tych notatek
Parniętaj. ze należy studiować i wykonywać służbę całej prawdy Brbhjne]
NIe ograruczaj się tylko do ulubionych tematów' I tak jak lubisz, aby twoje
menu było urozmaicone,
tak twoi słuchacze potrzebują
urozrnaicenia
Słowa, które głOSISZI które nauczasz.
.
Proś Boga, aby ci pomógł w twoich dążeniach do przekazywarna całego Słowa Bozego On pomoze ci zachować odpowiednie proporcje w usłudze głoszenia i nauczania Słowa.
6 Omów znaczenie, jakie ma zachowarue równowagi
nIU Słowa. Odpowiedź
napisz w notatniku

w głoszeniu i naucza-

"BłAGAM CIEBIE... "
Cel 2 Zapoznanie się z cbaraktervstvczuvmi cechami efektvu.nej pracy dusz-

pasterskiej.
Phillips Brooks, którego definicję kaznodziejstwa cytowaliśmy wcześmej, był znanym I uzdolnionym kaznodzieją.
W 'wyniku Jego dzrałalności
tysiące ludzi przyjmowało wiarę w Chrystusa. Niektórzy zastanawiali SIę,
jaka jest przyczyna jego ogromnego sukcesu Jeden z Jego przyjaciół odkrył
tę tajemnicę podczas wspólnej podróży, jaką odbył z mm statkiem przez
ocean. Pewnego razu przyjaciel ten poszukiwał przez kilka godzin wrelkiego kaznodzieję, zaglądał w rózne miejsca I wreszcie powróci! do jego kajuty. Otworzył drzwi l zobaczył Philhpsa Brooksa, który klęczał i z rękoma
wzniesronyrnr ku ruebu powtarzał w modlnwie: "O, Panie dodaj mi siły".
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Zamknął drzwi, widząc tą świętą scenę
jego przyjaciela, skąd się bierze

7 Przeczytaj niżej podane
zane z nimi pytania.

fragmenty

na czym polega

Pisma Świętego i odpowiedz

a Marka 1,35-38 mówi o tym, iz przed
pierw.....

zrozumiał,

I

rozpoczęciem

.

na zwią-

usługi, Jezus naj-

Gdy uczniowie

rzekł, iz musi pójść do sąsiednich rruejscowości, aby.

siła

Go znaleźli, On

.

,

poniewaz
b Łukasza 5,16 i 9,18 mówią,

IŻ

Jezus

.

oddalał się od tłumów i udawał do miejsc odosobnionych

c

Łukasza 9,28-36 mówi o tym, ze Jezus przemienił

.
po to, by móc

Się, gdy

d Łukasza 6,12-16 wskazuje, ze zanim Jezus wybrał Dwunastu.

e Marka 9,29 mówi o tym,

IZ

pewne walki duchowe

...........................................
f

KSięga DZlejÓW Apostolskich

wymagają

, przez które mozna osiągnąć zwycięstwo.
6,4 mówi o tym, iż Apostołowie

lutne pierwszeństwo.
g Efezjan 6,18 nakazuje wiernym,

.

by

i

dali abso-

.

.

Przy usługiwaniu ani talent, ani wykształcenie me zastąpią siły duchowej Bez mej głoszenie Słowa jest słabym kazaniem, a nauczanie słabym
wykładem
Usługiwanie, pozbawione ożywiającej Siły Ducha, jest martwe
(2Kor 3,6) Nie zadowalaj się więc wygłaszaniem słabych kazań i wykładów. Czekaj w modhtwie na Boga, az przeszyje cię Jego Słowo, czekaj
aż będziesz mógł mówić Słowo, jak wyrocznie Boze. Parniętaj w swoim
usługiwarun o słowach Pawła:
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"Tak tez i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszczeć słowem i mqdrosciq głosić wam świadectwo Boże. Postanounłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, Jak tylko
Jezusa Chrystusa, i to ukrzvżouianego. I stanqłern przed wami w słabości i bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie
nauki nie miały nic z uwodzących przeleonvuiatuem słów mądrości,
lecz były ukazyusaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się
me na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej"
(LKor 2,1-5).

Gdy przekazujesz Słowo Boże, mając za sobą moc Ducha, postępujesz
zgodnie ze wzorem usługiwania zawartym w Nowym Testamencie. Czekaj
przed Bogiem, aż napełni cię mocą Ducha Świętego, tak jak napełnił wiernych Nowego Testamentu CDz 2,1-4). Namaszczenie do usługi przychodzi
tylko od Boga i nie ma żadnych wyjątków od tej reguły. LudZI może tylko
poruszyć nauka poparta mocą Ducha. Parniętaj. ludzie szukają lepszych
metod, ale Bóg szuka lepszych ludzi. Chce, aby Jego naukę głosili ci, którzy
w pełni polegają na Nim i ci, których namaścił, muszą być płomiennego
ducha, pełniąc służbę Panu (Rz 12,11).
8 Usługiwanie przynosi znaczące owoce duchowe, gdy
a) usługujący opiera je na własnym duchowym doświadczemu
i dlatego
ani talent ani wykształcenie nie są potrzebne w usługiwaniu.
b) usługujący całkowicie oddaje się Bogu i w pełni polega na Nim.
c) zależne jest od tego, co jest się zdolnym ofiarować Bogu: im więcej ktoś
moze ofiarować na początek Bogu, tym więcej moze dla nIego uczynić
Bóg.
Pewien chrześcijanin napisał do amerykańskiej misji: "Przyślijcie nam
ludzi z gorącym sercem, aby opowiedzieli
nam o miłości Bożej". Obok
mocy Ducha potrzebujesz tez płomiennego serca, by głosić i nauczać Ewangelii. Nauki, które przekazał Jezus dwóm uczniom, udającym się do Emaus
pokazują, jak można wzbudzić entuzjazm CŁk24,23-35). Jezus przyłączył się
do nich i nie został od razu rozpoznany przez nich. Wysłuchał ich opowieści o ukrzyżowaniu i o pustym grobie. Następnie, poczynając od Mojżesza,
poprzez wszystkich proroków, wyjaśnił Im to, co odnosiło się do Niego we
wszystkich Pismach. Potem, gdy modlił się i łamał chleb, rozpoznali Go,
a On zniknął wówczas z ich oczu. Wtedy powiedzieli do siebie. "Czy serce

nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?" (w. 32). TWOJe serce będzie również pałało w tobie, gdy On przemówi do ciebie, gdy objawi ci prawdę Słowa. Musisz dążyć do tego! Modląc się
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czekaj, az Bóg przemówi
do ciebie. Jego słowa rozpalą ogren w twoim
sercu I gdy przystąpisz do służby, nikt nie będzie rruał wątpliwości skąd
pochodzi twoja siła. Twoi słuchacze będą czuli, że przebywałeś z Jezusem
i odpowiedzą na naukę, którą twój Pan dał ci dla nich.
Kilka lat temu pewien usługujący zaczął mniej polegać na Bogu, a bardziej na swoim talencie, swoich urruejętnościach
i swoim wykształceniu.
W miarę Jak coraz mniej czasu spędzał na kolanach, stawał się coraz oschlejszy
w swoim usługrwaniu Widząc konieczność zmiany, niektórzy z jego starszych braci umieścili przed mównicą napis, który, byli pewni, IŻ zauważy.
Ów napis wyraźnie podkreślał problem'
"Pauie, chcemy ujrzeć [ezusa"
(J 12,21). Gdy to przeczytał, ogarnęła go skrucha. Udając się do swego
domu postanowił, IZ będzie modlił SIę tak długo, az odzyska moc Bożą
w swoim życiu. Gdy wyszedł ze swojego pokoju, stał się człowiekiem pomazanym mocą z wysokości. Postanowił, że już nigdy nie ośmieli się wejść
na mównicę ufając jedynie swoim urruejętnościom,
Jak można było przypuszczać, odzyskał to, co kiedyś posiadał: ogień, pasję i dar przekonywarua A wdzięczni mu bracia umieścili w miejsce starego napisu nowy'
"Uradouialt się zatem ucznioune ujrzawszy Paua" (J 20,20).

GdlJ pełnisz służbę Panu, ani talent}
ani wlJkształcenie nie zastqpia
sillJ duchowej w twoim ŻlJciu.
Moim gorącym pragnieniem jest, abyś głosił Słowo I nauczał Go z siłą
i zaangażowaniem
I modlę się o to. Modlę się rówrueż
o to, abyś zawsze
pojmował swoje usługiwanie pko dar Bozy l żebyś zawsze pamiętał o słowach, którymi po raz pierwszy odpowiedziałeś
na wezwanie Zbawiciela:
"Oto jestem. Poślij mnie!".

9 Zakreśl literę stojącą przed każdym
a

PRAWIDŁOWYM stwierdzeniem.

Ten, kto naprawdę pragnie służyć Panu i Jego ludowi, będzie stopniowo Unikał kontaktu z ludźmi.
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Im bardziej ktoś troszczy się o ludzi, tym bardziej oddaje SIę modlitwie
i orędowaniu za nich
Osobę prawdziwie uduchowioną cechuje słabość i bojaźliwość.
Gdy ktoś me polega na swoich naturalnych zdolnościach do wykonywania usługi duchowej, gdy Wie, IZ mówi w irmeruu Boga i ze został
przez NIego namaszczony, to będzie posługiwał w sposób zdecydowany, będzie mial siłę I autorytet, co sprawi, iż ludzie będą go słuchać.

••
•••
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-

II

~

Równowaga w usłudze

221

pytania kontrolne
PRAWDA - NIEPRAWDA W miejsce kropek wstaw P, jeśli stwierdzerue
PRAWIDŁOWE, a N jeśh Jest NIEPRAWDZIWE,

jest

· ...

1 Potrzeba równowagi w głoszeniu I nauczaniu Słowa została dopiero niedawno wzięta pod uwagę I nie wynika z biblijnych nakazów
ani nie przejawiała się w praktyce pierwszych chrześcijan,

· ...

2 Głoszenie I nauczanie Słowa to dwa sposoby przekazywarna prawdy, stąd tez Ole możemy powiedzieć, iż któryś z nich jest ważniejszy
od drugiego,

· ...

3 Przyjęto ogólnie, IZ kaznodziejstwo
uczarue zaś do intelektu

· ...

4 Bez względu na to, z jakiego sposobu przekazywarna prawdy Się
korzysta, cel pozostaje mezrruenny- oddziałuje na całą osobowość
czlowieka, Jego intelekt, uczucia I wolę

· ...

5 Niektórzy uważają, IZ głoszenie Słowa słuzy między innymi nawróceruu zgubionych, nauczanie zaś kształceniu uczniów

· ...

6 Ostatnie Polecenie dotyczy przede wszystkim nawrócerua zgubionych, Nakaz czynrema nawróconych
uczniami znajdujemy w innych fragmentach Biblii

· ...

7 Jest rzeczą Istotniejszą, by kłaść nacisk na Ducha I nie podkreślać wagi wzajemnego uzupełniania się działania Słowa i Ducha,

· ...

8 Usługujący powinien raczej oceniać swoje metody
miarą rezultatów, jakie przynosi jego usługiwanie,
uwagę na jakikolwiek szczególny wzór

· ...

9 W swojej działalności usługujący
karm duchowy, który ofiarowuje

odwołuje

się do emocji,

na-

i swoją naukę
a nie zwracać

winien starać Się urozmaicać
ludziom, którym słuzy.

po-

· .. 10 Sukces usługi głoszenia i nauczania Słowa zalezy od metod i umiejętności, czarującej osobowości i rueprzecrętnej inteligencji.
· ... 11 Cechą wspólną dla wielkich nauczycieli i kaznodziei wszystkich
czasów jest to, iz zrozumieli oni skąd pochodzi źródło ich siły I stale
trwali w modlitwie, by utrzymać te WięZI, bez których nie mogliby
skutecznie wykonywać swoich zadań duchowych.
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· ... 12 Jedną z najbardziej rzucających się w oczy cech tych, którzy głoszą
i nauczają Słowa, będąc pomazanymi przez Ducha, jest ich płomienny entuzjazm.

· ... 13 Duch ŚWIęty powinien

kierować usługującym, gdy przygotowuje
on i wybiera materiały do lekcji I kazań, namaszczać go, gdy usługuje i poruszać serca słuchaczy, jeśli mają zostać zrealizowane cele
duchowe.

· ... 14 Zgodnie z tym, co
nauczać, ponieważ
ne Tak więc każda

mówi Biblia, ten kto głosi Słowo, nie powinien

dar nauczania i głoszenia Słowa są bardzo rózz tych posług wymaga dwu róznych osób.

· ... 15 Chociaż nauczanie

i głoszenie to dwa rózne sposoby przekazywania prawdy, różnica nie jest aż tak WIelka, ażeby jedna i ta sama
osoba nie mogła zarówno głOSIĆ nauk ewangelizacyjnych
celem
nawrócenia
zgubionych
jak i udzielać
nauk celem kształcenia
uczniów.

Parmętaj o sprawdzeniu

i wysłaniu sprawdzianu

do Instytutu ICI.

odpowiedzi na pytania nauczające
5 a) program pierwotnego

kościola był pełny i prawidłowy ..

1 Twoja odpowiedź. Jest tu sprawą OCZYWIStą,że kościół ten nastawił się
na ewangelizację i ze brak w nim niezbędnej równowagi między ewangelizacją a zapewnieniem warunków do wzrostu i rozwoju duchowego
6 Twoja odpowiedź. Równowaga w te) działalności jest niezwykle wazna.
Pomaga w ewangelizacji i wzroście kościoła, jak również kształtuje

Roumouiaga

li!

usłudze

223

uczniów i zaspokaja potrzeby dojrzałych chrześcijan. Owe różne potrzeby będą miały wpływ na nauczanie, metody oraz tematy. Równowaga uchroni nas od stagnacji duchowej i fanatyzmu Nastąpi to takze
wówczas, gdy w uwielbrantu
Boga, w oddawaniu Mu czci, będziesz
w równym stopniu kierował Się Słowem co Duchem. Krótko mówiąc:
równowaga pomaga nam doprowadzić innych do Chrystusa, zapewnia
lm pokarm duchowy i społeczność a także wpływ na ogólny rozwój
duchowy, który prowadzi do dojrzałości duchowej.
2 a Prawda
b Prawda.
c Nieprawda. (jako duszpasterze jesteśmy odpowiedzialni
za to, by
nakarmić nasze jagnięta I owce Musimy zatem robić możliwie wszystko, by zapewnić naszemu stadu właściwą opieką duchową).
7 a modlił SIę, nauczać,
b regularnie,

na to przyszedł

często lub jak to rrual w zwyczaju, modlić się.

c modlił się.
d całą noc spędził na modlitwie
e modlitwy
f

modlitwie

lub postu i modlitwy.
I

głoszeniu

Słowa

g stale modlili się w Duchu
3 c) dociera poprzez
zmianę woli.
8 b) usługujący

intelekt,

całkowicie

pobudza

b Prawda.
c Prawda.
9 a Nieprawda.
b Prawda
d Prawda

powoduje

oddaje SIę Bogu I w pełni polega na Nim.

4 a Nieprawda

c Nieprawda

sferę emocjonalną

(patrz: 2Tm 1,7)

