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My lenie typu „Z”
CZEGO PRAGNIE BÓG?

Lek

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest podkre lenie roli, jak pełni wizja w cyklu zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• My lenie typu „Z” bierze pod uwag to, czego pragnie dokona Bóg dla swojej chwały na danym
terenie.
• Zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest wypełnianiem Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez
zakładanie ich w taki sposób, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko mieli szans przyj cia
ewangelii dzi ki wiadectwu miejscowego ko cioła.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Posiada wizj wychodzenia z ewangeli do wiata, swego narodu, regionu, miasta, wsi i otoczenia.
• Zdawa sobie spraw , e Bo wol jest, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko mogli usłysze i
zrozumie przesłanie ewangelii oraz przyj Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela.
• Zajmowa si zakładaniem ko ciołów w oparciu o my lenie typu „Z” lub wizj docelow .

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

My lenie typu „Z” przekazuje wizj ostatecznego Bo ego planu dla danego narodu, regionu, miasta, wsi
czy otoczenia. Plan ten polega na tym, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i zrozumieli
ewangeli oraz mieli okazj przyj
Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawc .
Zastanów si , jak mo na w sposób jasny i przyst pny przekaza koncepcj wizji docelowej w Twoim
kontek cie kulturowym.
WPROWADZENIE
Gdyby przywódcy chrze cija scy zadali sobie pytanie: „Jaki jest ostateczny cel Bo ego działania w
dziejach ludzko ci?” lub „Czego pragnie Bóg w miejscu, w którym Mu słu ?”, jak wpłyn łoby to na
sposób ich słu by? Odpowiedzi na te pytania powinny zawiera wizj i okre la zadania ich słu by.
I.

NA CZYM POLEGA MY LENIE TYPU „Z”?

Jaki jest ostateczny cel Bo ego działania? Odpowied brzmi „Z” – ko cowy skutek tego, czego Bóg
pragnie dla ka dego narodu, regionu, miasta, wsi b d otoczenia. Działanie zmierzaj ce do
osi gni cia tego celu oznacza jasne pojmowanie tego, czym jest „Z”. Biblia podaje wyra nie, e
Bo a miło obejmuje swym zasi giem cały wiat (Jana 3:16). W Li cie do Tymoteusza Paweł
podkre lił potrzeb modlitwy za wszystkich ludzi, poniewa „Jest to bowiem rzecz dobra i miła w
oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
poznania prawdy” (1 Tym 2:3-4). Piotr równie wypowiada si na ten temat pisz c: „[Pan] jest
cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubi , ale wszystkich doprowadzi do
nawrócenia” (2 Piotra 3:9).
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Skoro Bóg chce, aby wszyscy ludzie si opami tali, to czy my nie powinni my podziela tego
pragnienia? Czy Bóg mo e si nami posługiwa , by my mobilizowali innych do osi gni cia tego
celu? Co mogłoby si wydarzy , gdyby wszyscy chrze cijanie w danym kraju, regionie, mie cie, wsi
czy cho by najbli szym otoczeniu byli całkowicie przekonani, e Bóg pragnie, aby ka dy Go poznał
i widział chrze cijan yj cych po ród nich tak, jak Jezus? (1 Piotra 2:12)
Mimo to równie wiele fragmentów Pisma wskazuje na fakt, e nie wszyscy zostan zbawieni. Nasz
wszechmocny Bóg wie jedynie, kto b dzie zbawiony. Zadaniem Ko cioła jest zapewnienie ka demu
szansy usłyszenia ewangelii.
Zanim przyst pisz do dalszej lektury, postaw sobie nast puj ce pytania:
• Czego Bóg pragnie dla ____________? (mojego narodu, regionu, miasta, wsi, otoczenia)
Po wi na odpowied jeden akapit.

• Co powy sza odpowied oznacza dla mojej słu by? Czy to, czym si obecnie zajmuj ,
odzwierciedla Bo e pragnienia?
Łatwo zauwa y , w jaki sposób my lenie typu „Z” mo e trafnie okre la wizj i zadania we wszelkiej
słu bie.
II. ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW A DO NASYCENIA
W celu osi gni cia „Z”, musi doj
do nasycenia. Pod poj ciem
„nasycenia” rozumiemy docieranie ko cioła do „wszystkich ludzi”, jak to
podaje 1 List do Tymoteusza i 2 List Piotra. Z listów tych jasno wynika,
e Bóg pragnie, aby ka dy m czyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i
zrozumieli przesłanie Ewangelii oraz mieli okazj uwierzy i okaza
całkowite posłusze stwo wobec Jezusa Chrystusa jako swego Pana i
Zbawiciela. Istotn cz ci chrze cija skiego ycia jest przynale no
do miejscowego ko cioła, gdzie wierzy si w Słowo Bo e i Go naucza.
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia (SCP) ma całkowicie biblijne
podstawy. Jest to wcielanie w ycie Wielkiego Nakazu Misyjnego
poprzez zakładanie ko ciołów w taki sposób, by ka dy m czyzna,
kobieta czy dziecko mieli szans przyj cia ewangelii dzi ki wiadectwu
miejscowego ko cioła. SCP to wizja, strategia i słu ba napełniania
krajów, regionów, miast, wsi i najbli szego otoczenia ko ciołami, które
przedstawi ewangeli ka dej osobie w jej j zyku i wła ciwej danemu
krajowi kulturze.

Zakładanie ko ciołów
a do nasycenia jest
wcieleniem w ycie
Wielkiego Nakazu
Misyjnego poprzez
zakładanie ko ciołów
w taki sposób, by
ka dy m czyzna,
kobieta czy dziecko
mieli szans przej cia
ewangelii dzi ki
wiadectwu
miejscowego
ko cioła.

A. Czy realistyczne jest oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z”?
Poza tym, e Bóg pragnie „Z” bardziej ni my, ekscytuj cy jest fakt, e w Pi mie mamy
wyra n obietnic spełnienia celu „Z”. Obietnica napełnienia wiata poznaniem Boga i Jego
chwał jest wyra ona w ksi dze Izajasza: „kraj si napełni znajomo ci Pana, na kształt wód,
które przepełniaj morze” (Iz. 11:9).
W ksi dze Objawienia apostoł Jan ma wizje nieba, z których dowiadujemy si o ostatecznym
rezultacie Bo ego działania w wiecie, osi gni ciu celu „Z”, do którego zmierza historia
ludzko ci. Jan opisuje tłumy ludzi z ka dego narodu, plemienia, ludu i j zyka oddaj cych Bogu
chwał (Obj. 7:9)! A zatem oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z” jest realistyczne.
B. Co mówi sam Bóg na temat „Z”?
W jednej z najintymniejszych chwil sp dzonych z Ojcem Jezus modlił si o jedno w ród tych,
którzy w Niego wierz : „aby wiat poznał, e Ty Mnie posłał i e Ty ich umiłował tak, jak
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Mnie umiłowałe ” (Jan 17:23b). Jezus pragn ł, eby wiat wiedział, kim jest! Na tym wła nie
polega „Z”! Powtórzył t pro b dwukrotnie (Jan 17:21-23). Spróbujmy to sobie uzmysłowi –
Bóg Syn w rozmowie z Bogiem Ojcem opisuj cy cel „Z”. Jest zatem jasne, e „Z” jest dla Boga
spraw niezmiernie istotn .
C. Jezus nauczał swoich uczniów o planie „Z”
Jezus uczył swoich uczniów my lenia typu „Z” zapewniaj c ich, e „najpierw musi by głoszona
Ewangelia wszystkim narodom” (Mar. 13:10). Obiecał te , e ewangelia b dzie głoszona a do
nasycenia narodów (Mat. 24:14, Łuk. 24:45-47).

III. KILKA NIEZB DNYCH KROKÓW DO OSI GNI CIA „Z”
W celu realizacji „Z” musimy przeby w słu bie etap od „A” do „Y”. Pismo podaje nam kilka zasad
niezb dnych do odbycia etapu z „A” do „Y”, który jest konieczny do efektywnego wykonania „Z”.
Warto zwróci uwag , e wszystkie te kroki maj co wspólnego z „Z”. Zachowuj c stale w pami ci
„Z” mo emy dokonywa strategicznych posuni odbywaj c etap od „A” do „Y”.
D. Modlitwa
Pod wieloma wzgl dami modlitwa stanowi integraln cz
celów na ziemi. Zwró uwag na nast puj ce odno niki:

E.

dostrzegania realizacji Bo ych

•

2 Krn. 7:14 Je li lud Bo y modli si
wykonany.

•

Mat. 9:38 Lud Bo y otrzymał nakaz modlitwy, aby pracownicy mogli wzi
realizacji planu „Z”.

•

1 Tym. 2:1-4 Lud Bo y ma si modli po to, by zaistniały warunki sprzyjaj ce realizacji
planu „Z”. Paweł polecił Tymoteuszowi, by ko cioły modliły si za przywódców w
społecze stwie w celu stworzenia odpowiednich warunków do szerzenia ewangelii.

•

Obj. 5:8-10 „Z” jest skutkiem „modlitw wi tych”.

Miło

tak, jak powinien, plan „Z” na pewno zostanie
udział w

i jedno

Gdy Jezus powiedział: „po tym wszyscy poznaj ”, miał na my li miło mi dzy chrze cijanami
(Jan 13:35). Jasno stwierdził, e plan „Z” wymaga bardzo dobrych relacji mi dzyludzkich. Tylko
w sytuacji, gdy wierz cy b d si darzy wzajemn miło ci , ludzie b d wiedzieli, e nale
oni do Chrystusa. Je li brak nam miło ci, to niewiele pomo e wzrost liczebny – sprawi on
jedynie, e ludzie b d nas postrzega jako kolejny ruch religijny.
Je li wiat ma pozna , e wierz cy s uczniami Chrystusa, musi mi dzy nimi panowa taka
sama jedno jak ta, która ł czy Jezusa z Jego Ojcem. Ilekro Jezus mówi o swojej jedno ci z
Ojcem, zawsze wskazuje na miło i nierozerwaln wi . Modli si o to, by nasza jedno była
odbiciem jedno ci ł cz cej Ojca i Syna i o to, by my pozostawali z Nim w nierozerwalnym
zwi zku (Jan 17:21,23).
F.

Wizja
Jak wynika z zamieszczonych poni ej fragmentów Pisma, „Z” jest zadaniem o zasi gu
globalnym i dotyczy wszystkich ludzi reprezentuj cych wszystkie narodowo ci i zak tki wiata.
My lenie typu „Z” wymaga postrzegania całego wiata Bo ymi oczami.
•

Poniewa Bóg kocha wszystkich ludzi, posłał swego Syna, „aby ka dy, kto w Niego wierzy,
nie zgin ł, ale miał ycie wieczne” (Jan 3:16).

•

Jezus jest ofiar „za grzechy całego wiata” (1Jana 2:2).

•

Duch wi ty „przekona wiat o grzechu” (Jan 16:7-11).

•

Duch wi ty daje chrze cijanom moc do wiadczenia „po kra ce ziemi” (Dz. Ap. 1:8).

•

Jezus nakazuje swoim nast pcom: „id cie wi c i nauczajcie wszystkie narody” (Mat. 28:1820).

•

Jezus zapewnił, e wiele jest osób gotowych Go przyj

: „ niwo...wielkie” (Mat. 9:37).
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G. Ewangelizacja
W celu realizacji planu „Z” ko ciół musi wysyła ewangelistów wsz dzie tam, gdzie jest
niewielu wierz cych lub gdzie nie ma ich wcale. Plan „Z” wymaga dotarcia do osób, które nie
słyszały ewangelii i przekazania im dobrej nowiny o zbawieniu. Paweł ujmuje to nast puj co:
„...Jak e mieli uwierzy w Tego, którego nie słyszeli? Jak e mieli usłysze , gdy im nikt nie
głosił?” (Rzym. 10:14).
Chrze cijanie musz szuka miejsc, do których nie dotarła jeszcze ewangelia i osób, które jej
nie słyszały, w ka dej wsi, mie cie, regionie i kraju. Wraz z rozpowszechnianiem ewangelii i
zakładaniem ko ciołów w tych miejscach i w ród tych ludzi „Ci, którym o Nim nie mówiono,
zobacz Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznaj Go” (Rzym. 15:21).
H. Zakładanie ko ciołów
W celu realizacji planu „Z” wsz dzie musz by ko cioły widoczne
dla
wszystkich.
Za
po rednictwem
ko cioła,
zarówno
niewidzialnego (w sferze duchowej) oraz widzialnego wiat pozna
„wielorak w przejawach m dro
Boga” (Efez. 3:8-11). Ko ciół
jako ciało Chrystusowe jest namacaln
obecno ci
Jezusa
Chrystusa na ziemi. Z chwil gdy Jezus Chrystus zajmuje pierwsze
miejsce w yciu ko cioła, wiat pozna, e jest On panem
wszystkiego (Efez. 1:22-23).

W celu realizacji
planu „Z” wsz dzie
musz by ko cioły
widoczne dla
wszystkich.

Dzi ki krwi przelanej na krzy u ludzie zostali pojednani z Bogiem. Jezus Chrystus w swoim
Ko ciele gromadzi wszystkich, którzy bez Niego nadal byliby oddzieleni murem nieprzyja ni.
Pragn ł on w ród tych ludzi yj cych dot d w nienawi ci „z dwóch rodzajów ludzi stworzy w
sobie jednego nowego człowieka, wprowadzaj c pokój” (Efez. 2:13-16).
Podobnie jak miło i wierno współmał onków jest zauwa ana przez członków wspólnoty, w
której mieszkaj , tak te widoczna jest relacja mi dzy Jezusem a Jego Ko ciołem (Efez. 5:2223).
Członkowie ko cioła s ze sob powi zani tak jak cz ci ciała, z których ka da wykonuje swoje
zadanie. Celem działania ko cioła jest przybli anie innym osoby Jezusa. Gdy tak si dzieje, w
ko ciele ma miejsce wzrost i zbudowanie (Efez. 4:11-13). Dojrzały ko ciół posiada w gronie
swoich członków przedstawicieli ka dego narodu (Obj 5:9-10).
IV. MY LENIE TYPU „Z” OWOCUJE DZIAŁANIEM TYPU „Z”
I.

Dawanie typu „Z”
My lenie typu „Z” wymaga dawania typu „Z”. Paweł przytacza słowa Jezusa napominaj c w
Milecie starszych z ko cioła w Efezie: „Wi cej szcz cia jest w dawaniu ani eli w braniu” (Dz.
Ap. 20:35). Dawanie jest istotn cz ci słu by ko cioła. Paweł podpieraj c si apostolskim
autorytetem zalecał ko ciołowi w Koryncie: „oby cie i w t łask obfitowali” (2 Kor. 8:7).
Ko ciół, który daje, nie tylko odkłada sobie rodki na koncie w niebie, lecz co wi cej Bóg
zaspokaja jego aktualne potrzeby „według bogactwa swego w chwale”. Nasz Pan błogosławi
akt dawania zarówno w niebie, jak i na ziemi, dlatego sam zatroszczy si o finansow stron
przedsi wzi cia, jakiego podejmie si ko ciół d
cy do realizacji planu „Z” (Filip. 4:15-19).

J.

Strategia „Z”
Wybitny przywódca wielkiego przebudzenia, John Wesley powiedział: „We wszelkim działaniu
zwracaj uwag na koniec”. Stosowanie w praktyce my lenia typu „Z” wywiera ogromny wpływ.
Mimo to, niestety, wiele osób oddanych słu bie Bogu nigdy nie zastanawia si nad skutkiem
ich wysiłków w realizacji Bo ego planu „Z”. W takiej sytuacji łatwo jest popa
w rutyn i
dopu ci do tego, e ominie nas Bo e błogosławie stwo. Postawienie sobie zasadniczego
pytania „Czego pragnie Bóg dla miejsca, w którym Mu słu ymy?” mo e okaza si niezwykle
inspiruj ce dla ludzi słu cych Bogu. Odpowied na to pytanie pobudza wiar i prowadzi do
bardziej intensywnej pracy dla Boga.
Przykład my lenia typu „Z” w Rumunii
Nelu Sofrac, zało yciel ko ciołów w Rumunii, zauwa ył, e Bóg pragn ł mie wi cej ni cztery
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ko cioły, jakie powstały w jego okr gu zwanym Alba Iulia. Mógł poprzesta na tym i tak
znacz cym osi gni ciu, jakim było zało enie, prowadzenie i praca duszpasterska w tych
czterech ko ciołach, jednak my lenie typu „Z” motywowało go do dalszego działania.
Zdawał sobie spraw z tego, e sam nie był w stanie dotrze do całego okr gu, wiedział
jednak, e Bóg pragn ł wypełni Alba Iulia ko ciołami, które głosiłyby ewangeli i nauczałyby
zgodnie z Pismem. Do skutecznego wypełnienia tego zadania trzeba było zało y w Alba Iulia
500 ko ciołów. Nelu rozpocz ł szkolenie pi tnastu młodych ludzi ze swego ko cioła i nowych
zało onych przez siebie placówek. Jego ona Dorina zorganizowała grup modlitewn zło on
z trzech kobiet. Pastor Nelu podzielił si swoj wizj z innymi pastorami, którzy pocz tkowo
niech tnie zareagowali na jego pomysł. W przekonaniu i wierze, e poniewa Bóg pragnie „Z”
dla Alba Iulia, pomo e Nelu doprowadzi dzieło do ko ca, Dorina prowadzi obecnie pi tna cie
kobiecych grup komórkowych modl cych si o nowe ko cioły, podczas gdy jej m
stoi na
czele mi dzywyznaniowego ruchu EVANGALBA z udziałem wielu ko ciołów. Ruch ten si
rozrasta i zakłada nowe ko cioły w okr gu Alba Iulia dzi ki mobilizacji ko ciołów ju
istniej cych do zaanga owania. Ich głównym zadaniem jest modlitwa, szkolenie, ewangelizacja
i zakładanie ko ciołów.
Zgromadzenia w Alba Iulia modl si , jednocz we wspólnej wizji, wzrastaj w miło ci, wysyłaj
ewangelistów i zakładaj ko cioły w swoim okr gu. Powoli rozpoczyna si tam proces dawania
i pomimo i ludzie ci uwa aj si za bardzo ubogich, niektórzy decyduj si na wierne dawanie.
My lenie typu „Z” umo liwiło Nelu działalno na skal ogólnokrajow . Prowadzi on szkolenia
dla zało ycieli ko ciołów i zara a przywódców chrze cija skich w innych cz ciach Rumunii
wizj zakładania ko ciołów a do nasycenia. Spodziewa si , e zostanie wysłany jako
misjonarz mi dzynarodowy poza granice swego kraju.
KONKLUZJA
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest głównym punktem my lenia typu „Z”, gdy pozostałe zadania
w postaci modlitwy, pełnego miło ci zjednoczenia, wizji, ewangelizacji i dawania mog zosta
zrealizowane na całym wiecie jedynie za po rednictwem ko cioła. Z uwagi na fakt, e ko ciół musi
dotrze do wszystkich, sił nap dow my lenia typu „Z” musi by zakładanie ko ciołów a do nasycenia.
Bóg pragnie „Z”, a je li dany ko ciół działa zgodnie z Bo wol , proces zakładania ko ciołów a do
nasycenia ulegnie przyspieszeniu. Napełnienie wszystkich krajów ko ciołami ma na celu przekazanie
wszystkim ludziom przesłania ewangelii.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polega ró nica mi dzy zało ycielem ko ciołów reprezentuj cym my lenie „Z” a innymi
zało ycielami ko ciołów?

•

Czy modlisz si o całe narody, regiony, miasta, wsie czy otoczenie?

•

Czy modlisz si o to, by Bóg posłał na swoje niwo wi cej robotników? Skoro sam Jezus dał takie
polecenie, to czy b dzie konsekwentnie odpowiadał na tak modlitw , je li b dziemy wytrwale si
modli ? Dlaczego robotników jest za mało?

•

Czy chcesz współpracowa i okazywa miło braciom z innych wyzna i o innych przekonaniach w
sprawach pomniejszej wagi w pracy na rzecz planu „Z”? Czy modlitwa Jezusa o jedno zostanie
wysłuchana, czy te modlił si na pró no? Czy staniesz si cz ci odpowiedzi na Jego modlitw ?

•

Czy osoby z zewn trz postrzegaj twój ko ciół jako jeszcze jedno wyznanie lub religi , czy te jako
społeczno ludzi okazuj cych miło ?

•

Czy masz wizj zało enia jednego ko cioła lub zostania członkiem ruchu, który wypełni
ko ciołami głosz cymi ewangeli ?

•

Czy wyró niasz si ofiarno ci pod wzgl dem finansowym? Czy twój ko ciół daje pod tym wzgl dem
dobry przykład? Czy nauczasz na temat dawania? Je li nie, to dlaczego, skoro naucza tego Pismo?

•

Czy akcje ewangelizacyjne w twoim ko ciele maj na celu tylko powi kszenie twego ko cioła, czy
te zakładanie nowych?

wiat

Wizja SCP
Lato 2004

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Metody studium biblii
strona vi

PLAN DZIAŁANIA
•

Zacznij my le o strategii zakładania ko ciołów a do nasycenia, która zawierałaby element
modlitwy, jedno ci i miło ci, wizji, ewangelizacji i zakładania ko ciołów. Zanotuj kilka pocz tkowych
pomysłów i podziel si nimi ze swoim nauczycielem lub prowadz cym ten kurs.

•

Pomy l o swoim otoczeniu, wsi, mie cie, regionie lub kraju. Zastanów si , jak by odpowiedział na
pytanie: „Czego Bóg pragnie dla _________?” Zapisz trzy rzeczy, które wykonasz w ramach
przyczyniania si do realizacji planu „Z” na twoim terenie.
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Wprowadzenie do indukcyjnej
metody studium Biblii
POZWÓLMY BIBLII BY NASZYM
NAUCZYCIELEM

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie indukcyjnej metody studium Biblii oraz wyja nienie, na czym polega
jej wy szo nad innymi metodami studium biblijnego.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie ró nic mi dzy dedukcj a indukcj .
• By przekonanym o tym,
studiowania Słowa.

e metoda indukcyjna jest lepsza ni

„powszechne” podej cie do

• Zna trzy etapy metody indukcyjnej.

Główne punkty

• Dedukcja i indukcja pod wzgl dem logicznym zmierzaj w przeciwnych kierunkach.
• Metoda indukcyjna jest najlepsza w uczeniu si czego nowego ze Słowa.
• Kolejnymi krokami w metodzie indukcyjnej s : obserwacja, interpretacja, zastosowanie.
• Je li metod indukcyjn stosuje si uwa nie i bez po piechu, dostarcza ona solidnej podstawy do
rozumienia Biblii.

Dodatek

1A Jak dotarła do nas Biblia
WPROWADZENIE
Biblia jest najwa niejsz
ksi g , jaka kiedykolwiek powstała. Podaje si
sama za słowa
wszechmocnego, nieograniczonego Boga, przekazane w celu Jego objawienia si ograniczonej
ludzko ci. Biblia stanowi te najwa niejsze narz dzie dla współczesnego zało yciela ko cioła czy
pastora. „ ywe i skuteczne” Słowo Bo e jest zdolne przenikn serca i dusze tych, których próbujemy
pozyska dla Pana. Daje nam moc do ka dego dobrego dzieła, w tym niew tpliwie do słu by
pomna ania liczby ko ciołów w całym kraju. Słu y ono za norm , według której mierzymy i oceniamy
ka d nauk , czyn, tradycj i wszelkie inne ksi ki. Historia, tradycja i ludzki intelekt mog prowadzi na
manowce, ale Biblia pozostaje niezmienn prawd Bo . Jej nauki s zawsze słuszne. Jej
przepowiednie zawsze si sprawdzaj . Jej słowa pomagaj nam pozyska zgubionych oraz stawi czoła
diabłu. Biblia jest niezb dna w naszym chrze cija skim yciu i słu bie.
Poniewa wierzymy, e Bóg dał nam Bibli dla pouczenia nas, powinni my
podchodzi do niej z cał uwag i traktowa z całym nale nym szacunkiem (2
Tym. 2:15). Bo y charakter Pisma wymaga, by my czytali je z nastawieniem
uczenia si z niego zamiast wyci gania z niego tego, co chcemy słysze . Jak
mo emy by pewni, e wła ciwie rozumiemy Słowo? Indukcyjna metoda
studiowania Biblii jest przeznaczona do tego, by pomóc ka demu wierz cemu
– zarówno osobie wieckiej, jak i pastorowi – lepiej zrozumie nauk płyn c
z Bo ego Słowa. W tej lekcji prezentujemy prost i skuteczn metod , której
kolejne etapy b d szczegółowo omówione w kolejnych lekcjach.
I.

INDUKCJA JAKO PRZECIWIE STWO DEDUKCJI
Dedukcja i indukcja to dwa rodzaje logicznego rozumowania. Obydwa

Indukcyjna metoda
studiowania Biblii jest
przeznaczona do
tego, by pomóc
ka demu wierz cemu
– zarówno osobie
wieckiej, jak i
pastorowi – lepiej
zrozumie nauk
płyn c z Bo ego
Słowa.
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zajmuj si sprawami ogólnymi i szczegółowymi. Obie te metody prowadz do jakiego wniosku.
Robi to jednak w zupełnie odmienny sposób. Rozumowanie dedukcyjne przechodzi od ogółu do
szczegółu, indukcyjne natomiast od szczegółu do ogółu. Chrze cijanie posługuj si obydwoma
tymi sposobami do studiowania Biblii, lecz na ogół nie zdaj sobie sprawy z tego, jak ka da z tych
metod wpływa na ich studium i wnioski.
A. Podej cie dedukcyjne
Podej cie dedukcyjne stosuje si w ró nych zawodach. Umiej tno dedukcji jest niezwykle
cenna, dlatego te powstało wiele ksi ek na ten temat. Celem tej lekcji nie jest pomniejszanie
warto ci dedukcji, lecz zasugerowanie, e jest to gorsza metoda studiowania Biblii.
1.

Rozumowanie dedukcyjne
Ogólnie rzecz bior c rozumowanie dedukcyjne przechodzi od ogółu do szczegółu, tzn.
zaczyna si od znanej i powszechnie akceptowanej my li lub przesłanki. To uprzednio
istniej ce rozumienie porównuje si nast pnie do konkretnej sytuacji i wyci ga wniosek.
Podstaw wniosku jest fakt, e ogólna my l jest prawdziwa, a dana sytuacja jest do niej
podobna. Innymi słowy my l ogólna kontroluje lub przynajmniej wywiera silny wpływ na
nasz sposób postrzegania konkretnej sytuacji. Za przykład mog posłu y lady w niegu
– s one na ogół liskie, dlatego podchodz c do ka dego ladu zachowamy ostro no –
nawet je li nigdy nie po lizn li my si na danych ladach. Nasze ogólne do wiadczenie
ze ladami w niegu prowadzi nas do logicznego i rozs dnego wniosku. Ilustracja 1.1
pokazuje kierunek rozumowania dedukcyjnego.
Ilustracja 1.1 Rozumowanie dedukcyjne

Znany
i
Akceptowany
Fakt

Prowadzi do...

Konkretnego
Wniosku

Dedukcja ma pewien istotny słaby punkt. Je li nasze ogólne pojmowanie jest bł dne, to
taki te b dzie nasz wniosek. Załó my np., e Rosjanin słyszy, jak kto mówi o lekarzu. W
Rosji wi kszo
lekarzy to kobiety. Dlatego człowiekowi temu logiczna wydaje si
dedukcja, e ten lekarz jest kobiet . Cz sto jednak b dzie to mylny wniosek. W Rosji
zawód lekarza wykonuj te przecie m czy ni, a w niektórych krajach b dzie to zawód
zdecydowanie m ski. W tym wypadku wpływ naszych wcze niejszych do wiadcze mo e
nas niejednokrotnie prowadzi w złym kierunku. Zakładamy, e znamy odpowied zamiast
szuka innych wskazówek do poprawnej odpowiedzi.
2.

Dedukcyjne studium Biblii
Metod dedukcyjn mo na si posługiwa przy studiowaniu Biblii, cho jej słabe strony
ograniczaj jej po yteczno . Kiedy studiujemy Bibli , wa ne jest, by rozumie to, co
mówi Bóg, a nie nakłada na tekst naszego rozumowania. Bywaj sytuacje, gdy nie
mo emy zrozumie jakiego trudnego wiersza i polegamy na naszym ogólnym rozumieniu
Pisma usiłuj c wydedukowa , co on „prawdopodobnie oznacza”. Powinna to by jednak
ostateczno . Pierwszy krok, jaki nale y wtedy uczyni , to modlitwa, rozwa anie wiersza i
ci głe czytanie go od nowa w celu zrozumienia jego przesłania. Je li si szybko
„poddamy” i zało ymy, e wiersz ten „jest taki jak inne mu podobne”, mo emy powa nie
wypaczy Słowo Bo e. Np. w Nowym Testamencie w dziesi ciu na jedena cie
przypadków u ycia słowa „dro d e” odnosi si ono do grzechu. Byłoby zatem rozs dne i
logiczne zało enie, i ten jedenasty przypadek (Mat. 13:33) równie dotyczy grzechu. Ale
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bł dne. Zbadanie kontekstu tego fragmentu pokazuje, e

„Normalna” metoda
Niestety, dedukcja jest prawdopodobnie najpopularniejsz
metod studiowania Biblii. Skutkiem tego bardzo mało osób
uczy si wiele z Biblii. Poniewa podchodz do Pisma z
zało onym z góry pojmowaniem jego znaczenia, nie s w
stanie dostrzec i uczy si ze szczegółów danego tekstu.
Nauczyciele biblijni cz sto z góry wiedz , co chc
powiedzie , wi c si gaj po Bibli , aby odszuka wiersz,
który zdaje si potwierdza ich rozumowanie. Wtedy Słowo
Bo e słu y raczej popieraniu naszego przesłania ni
przekazywaniu my li, jakie Pan zamierzał przez nie
przekaza .

Nauczyciele biblijni
cz sto z góry wiedz ,
co chc powiedzie ,
wi c si gaj po
Bibli , aby odszuka
wiersz, który zdaje si
potwierdza ich
rozumowanie.

B. Podej cie indukcyjne
Metoda indukcyjna pod wieloma wzgl dami jest przeciwie stwem dedukcyjnej. Bada ona
konkretne elementy danej sytuacji, a nast pnie w oparciu o nie próbuje sformułowa ogóln
zasad . Na ogół u ywa si jej wtedy, gdy nie mamy odpowiedniej zasady ogólnej i nie mo emy
posłu y si dedukcj .
1.

Rozumowanie indukcyjne
Dedukcja jest zasadniczo procesem, w którym posługujemy si zdobyt uprzednio wiedz .
Indukcja przeciwnie - polega na uczeniu si . Zakładamy, e nie znamy jeszcze
odpowiedzi i uwa nie ledzimy fakty po to, by próbowa zrozumie ich znaczenie. W
metodzie tej nacisk kładzie si na konkretne szczegóły i fakty w okre lonej sytuacji.
Ilustracja 1.2 pokazuje kierunek metody indukcyjnej.
Ilustracja 1.2 Metoda indukcyjna

Szczegółowe
Fakty

Prowadz do…

Ogólnego
Wniosku

Szczegółowe fakty prowadz do ogólnego wniosku
2.

Indukcyjne studium Biblii
Przy zastosowaniu indukcyjnej metody studiowania Biblii podchodzimy do niej jako
uczniowie. Wyznajemy Bogu i sobie, e nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi.
Naszym celem jest zrozumienie. Podchodzimy z zaanga owaniem do uwa nego badania
tekstu i pozwalamy, by za jego po rednictwem Pan przemawiał do nas. Metoda
dedukcyjna prowadzi na ogół do krótkiego kazania – indukcyjna do duchowego wzrostu.

3.

Lepsza metoda
Metoda indukcyjna przewy sza dedukcyjn , poniewa czyni autorytetem Pismo, a nie
nasze rozumowanie. Jej wy szo
polega te na ł czeniu procesu rozumienia z
zastosowaniem zasad biblijnych do naszego ycia. Zgł biaj c Bibli widzimy, jak Bóg
post pował z lud mi w danej sytuacji, danym czasie i danej kulturze. Naszym zadaniem
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jest zebranie tych faktów i sformułowanie w oparciu o nie biblijnej zasady. Nast pnie
przekładamy t zasad na nasz analogiczn sytuacj po to, by my mogli j zastosowa
w naszym yciu. Proces indukcyjnej metody studiowania Biblii przebiega zatem
nast puj co:
•

Obserwacja faktów w kontek cie biblijnym.

•

Interpretacja, której celem jest odszukanie zasady, jakiej dany fragment naucza.

•

Zastosowanie tej zasady do analogicznych sytuacji w naszym yciu.

II. ETAPY INDUKCYJNEGO STUDIUM BIBLII
Wszystkie trzy etapy indukcyjnej metody studiowania Biblii s wa ne. S one kolejnymi cegiełkami,
które ustawione jedna na drugiej prowadz nas od tekstu biblijnego do wła ciwego zastosowania w
naszym yciu. Zasadniczo te trzy etapy stawiaj trzy ró ne pytania odno nie do tekstu.
• Co mówi tekst? [Obserwacja]
• Co oznacza? [Interpretacja]
• Co powinienem zrobi ? [Zastosowanie]
Wzajemne powi zanie mi dzy tymi etapami pokazuje ilustracja 1.3. Zwró uwag na post p
logiczny, jaki dokonuje si podczas tych trzech etapów, poczynaj c od tekstu biblijnego i ko cz c
na zastosowaniu do naszego chrze cija skiego ycia. Je li etapy te nie przebiegaj we wła ciwej
kolejno ci, skutkiem jest bł d.
Ilustracja 1.3 Trzy etapy

1.Obserwacja 2.Interpretacja 3.Zatosowanie
Co mówi tekst?

Fakty

Co to znaczy?

Zasada

Co powinienem zrobi ?

Zadanie

A. Obserwacja – co mówi tekst?
Pierwszym etapem metody indukcyjnej jest obserwacja. Jest to zarazem etap najwa niejszy –
podobnie jak solidny fundament ma zasadnicze znaczenie dla budowy domu. Na tym etapie
ledzimy tekst, szukaj c ka dego szczegółu, jaki mo emy w nim znale i zapisujemy nasze
spostrze enia. Kluczem do tego etapu jest zadawanie nieko cz cej si serii pyta typu „Kto?
Co? Dlaczego? Gdzie? Kiedy?” itp. Pytania te pomagaj nam si skupi na tym, co mówi Biblia
zamiast na przypisywaniu jej naszych własnych pomysłów. Przygl damy si te uwa nie
kontekstowi danego wiersza, akapitu, rozdziału i ksi gi w celu poznania i zrozumienia sytuacji,
w jakiej powstały. Na tym etapie bardzo istotne jest to, by nie interpretowa ani nie stosowa
tekstu. Najpierw musimy odkry wszystkie informacje – w nast pnym kroku (interpretacja)
zastanowimy si , co dany tekst oznacza.
B. Interpretacja – co to znaczy?
Proces interpretacji składa si z dwóch cz ci. Pierwsza polega na ustaleniu, co dany fragment
miał przekaza pierwotnemu adresatowi. Druga cz
ma za zadanie sformułowa przesłanie
tego fragmentu jako biblijnej zasady, któr mo na zastosowa w innych podobnych sytuacjach.
Jest to trudny etap, wymagaj cy powa nego namysłu i modlitwy oraz prowadzenia Ducha
wi tego. W tym punkcie musimy porówna nasze pojmowanie tamtej sytuacji historycznej,
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geograficznej, politycznej, kulturalnej i religijnej z faktami, które odkryli my na etapie
obserwacji. Wszystkie przeoczone przez nas wtedy fakty b d przeszkod na obecnym etapie.
Teraz jest te pora na porównanie tego tekstu z innymi podobnymi fragmentami w celu
sprawdzenia, czy mog nam one pomóc go zrozumie – musimy przy tym uwa a , by nie
zniekształciły one faktów z czytanego przez nas fragmentu. Je li mimo to sens fragmentu jest
wci
niejasny, by mo e trzeba b dzie wróci do etapu obserwacji i wytrwale poszukiwa
wi cej informacji.
C. Zastosowanie – Co powinienem zrobi ?
Ostatnim etapem metody indukcyjnej jest zastosowanie. W tym punkcie patrzymy na wynik
etapu interpretacji i zastanawiamy si , jak dana zasada mo e odnosi si do naszej sytuacji.
Poniewa uwa nie prze ledzili my oryginalny kontekst i znamy jego szczegóły, mo emy
poszuka podobnych kontekstów w naszych czasach.
Trudno
na tym etapie polega na ustaleniu, jaka współczesna sytuacja jest naprawd
analogiczna do oryginalnej. Mo emy jedynie powiedzie : „tak mówi Pan”, je li potrafimy
wykaza , e takie podobie stwo istnieje. Je li nasza sytuacja jest naprawd taka sama jak ta z
fragmentu biblijnego, to mo emy zakłada , e Pan chce, by my odnie li to przesłanie do
siebie. W tym wypadku wa nym zadaniem jest konkretne i jasne okre lenie „co powinni my
zrobi ”.
III. BUDOWANIE SOLIDNEJ PIRAMIDY
Wa ne jest, by nie pomija
adnego z tych etapów i nie zmienia ich kolejno ci. Nie mo na
wła ciwie ustali znaczenia danego fragmentu, je li si go wcze niej uwa nie nie prze ledziło i
bezowocne jest pytanie, co nale y zrobi bez wiedzy, co dany tekst oznacza. Dlatego do
wła ciwego wykorzystania metody indukcyjnej niesłychanie istotne jest po wi cenie tyle czasu, ile
potrzeba.
A. Przyspieszanie procesu
Najbardziej powszechnym bł dem przy posługiwaniu si metod
Ka dy studiuj cy
indukcyjn jest po wi canie zbyt mało czasu na etap obserwacji. Słowo zawsze
Osoba studiuj ca Bibli rzuca okiem na dany fragment i zakłada, e
znajdzie w nim jak
wie, co on mówi. Takie podej cie niweczy proces uczenia si .
now nauk – o ile
Skutek jest taki, e rozumienie fragmentu jest takie samo, jak było
na pocz tku. Nie pozwolili my Pismu przemawia do nas ani nas po wi ci czas i
uczy . Tego typu postawa wobec Słowa Bo ego sprawia, e nie wysiłek potrzebny do
robimy post pów w pojmowaniu Biblii. Biblia jest ywa i skuteczna. jej zrozumienia.
Nigdy nie jeste my w stanie poj
w pełni gł bi płyn cych z niej
nauk. Ka dy studiuj cy Słowo zawsze znajdzie w nim jak now nauk – o ile po wi ci czas i
wysiłek potrzebny do jej zrozumienia.
Ilustracja 1.4 Dobre i złe fundamenty

Zastosowanie budz ce
zastrze enia
Zało ona z góry
interpretacja
Pobie na
Obserwacja

Powszechna postawa

Wła ciwe
Zastosowanie

Uwa na
Inte rpretacja

Dokładna
obserwacja

Wła ciwa postawa
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Pracownicy chrze cija scy cz sto przyspieszaj ten proces, poniewa chc jak najszybciej
przygotowa innym przesłanie. By mo e wina le y te w ich lenistwie. Tak czy owak skutkiem
słabego przygotowania jest słabe nauczanie nie poparte moc Pana. ałowanie czasu i fatygi
w tym procesie mo na porówna do piramidy po lewej stronie na ilustracji 1.4. Pobie na
obserwacja przechodzi w interpretacj pospieszn lub zało on z góry, opart na tek cie, który
niekoniecznie j potwierdza. W efekcie kazanie czy przesłanie buduje si na takim chwiejnym
fundamencie. To smutne, ale jest to by mo e najbardziej powszechny rodzaj nauczania we
współczesnych ko ciołach.
B. Solidny fundament
Piramida po prawej stronie ilustracji 1.4 pokazuje wła ciwe zastosowanie metody indukcyjnej.
Zwró uwag , e najwi cej miejsca zajmuje w niej obserwacja, nast pnie interpretacja, a na
ko cu zastosowanie. Mimo to zastosowanie jest solidne i odpowiednie, gdy opiera si na
dokładnym badaniu Słowa.
Metod indukcyjn mo na porówna do kopania złota. Najpierw rozbija si tony skał
zawieraj cych złoto na małe kawałki i myje si je (obserwacja). Nast pnie przesiewa si
potłuczon skał w celu znalezienia złotych bryłek (interpretacja). W ko cu bryłki złota topi si i
nadaje im kształt u ytkowej bi uterii lub innych przedmiotów przeznaczonych dla kupuj cych
(zastosowanie). W wyniku tego procesu wytwarza si niewielk ilo
złotego kruszcu w
porównaniu z wag oryginalnej skały. Jednak ostateczny rezultat ma wielk warto . Podobnie
skutek studiowania Słowa przy pomocy metody indukcyjnej wart jest całego koniecznego
wysiłku.
KONKLUZJA
Indukcyjna metoda studiowania Biblii jest lepsza. Prowadzi ona do dokładniejszego rozumienia Biblii i
stymuluje prawdziwy wzrost duchowy oraz proces uczenia si . Jako taka jest najlepsz metod nie tylko
dla pastorów i kaznodziejów, ale równie dla ka dego chrze cijanina. Wszyscy mamy si uczy z Pisma.
Ka dy zało yciel ko cioła powinien nie tylko przyswoi sobie t metod , lecz równie uczy jej
wszystkich wierz cych pozostaj cych pod jego duszpastersk opiek .
Kolejne lekcje podadz wi cej szczegółów odno nie do zastosowania poszczególnych etapów metody
indukcyjnej. B dzie te czas na praktyk i oswojenie si z ka dym z tych etapów. Wło ony trud b dzie w
pełni wynagrodzony nowym rozumieniem Słowa ywego Boga.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jaka jest zasadnicza ró nica pomi dzy dedukcj a indukcj ?

•

Dlaczego metoda indukcyjna jest lepsz metod studiowania Biblii ni dedukcyjna?

•

Jakie s niebezpiecze stwa „powszechnego” podej cia do studiowania Biblii i głoszenia kaza ?

PLAN DZIAŁANIA
•

Nast pnym razem, gdy b dziesz studiował Bibli , zapisz, ile czasu po wi casz na obserwacj ,
interpretacj i zastosowanie. Na podstawie tych wyników oce , czy posługujesz si metod
indukcyjn , dedukcyjn czy po redni .

•

W ramach przygotowa do nast pnej lekcji na temat obserwacji wybierz przykładowy krótki fragment
Pisma (nie wi cej ni jeden akapit). Po wi co najmniej dwie godziny na obserwacj tego fragmentu
z modlitw oraz proszenie Boga, by otworzył ci oczy na to, czego jeszcze nie zauwa yłe . Zanotuj
swoje spostrze enia. Czego si nauczyłe ?
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Jak dotarła do nas Biblia

1A

BIBLIA JEST WIARYGODNA
Biblia cz sto była przedmiotem ataków pomimo jasnego nauczania o swoim boskim pochodzeniu oraz
cudów i spełnionych proroctw dowodz cych jej wiarygodno ci. Jest rzecz zrozumiał , e Szatan nie
zmarnuje adnej okazji, by podwa y nasze najpot niejsze narz dzie. Pragnie on, by pracownicy Pana
pow tpiewali w warto
Biblii, podwa ali jej dokładno , lekcewa yli j lub zaniedbywali. Mimo to
wiadomo pochodzenia i przekazanie nam Pisma przez Boga pomaga nam doceni to wspaniałe
narz dzie i jego kluczow rol w sukcesie naszej słu by.
Napisana przez ponad czterdziestu autorów, w trzech j zykach, na przestrzeni ponad tysi ca czterystu
lat Biblia jest najwi kszym literackim przedsi wzi ciem w historii. Jej zgodno , spójno
i brak
nie cisło ci dowodz , e sam Bóg jest jej głównym autorem. Prowadził On ka dego ludzkiego autora do
tego, by ostateczny wynik był dokładnie taki, jak to sobie zaplanował.
JAK DOTARŁA DO NAS BIBLIA
Pan czuwał i czuwa do tej pory nad tym, by dostarczona nam Biblia była wiarygodna. Proces ten zacz ł
si od autorów oryginalnych i trwa dot d, ilekro otwieramy Jego Słowo. Proces ten składa si z kilku
etapów.
A. Natchnienie
Termin ten oznacza dosłownie Bóg „tchn ł” lub „oddał tchnienie” i potwierdza, e Biblia jest
dziełem ywego Boga (2 Tym. 3:16) i jako taka wymaga odpowiedniej postawy.
Biblia nie jest tylko wytworem ludzkiej my li, lecz Słowem Bo ym, wypowiedzianym ludzkimi
ustami i zapisanym ludzk r k . Wszyscy prorocy i apostołowie twierdzili, e głosz i zapisuj
słowa kogo innego: samego Boga. Nawet Jezus, Bo y Syn, wyznał, e wypowiadał jedynie
słowa dane mu przez jego Ojca. Zgodnie z fragmentem z Drugiego Listu Piotra 1:20-21
„kierowani Duchem wi tym mówili od Boga wi ci ludzie”. Warto zwróci uwag , e to sama
Biblia jest natchniona, nie jej ludzcy pisarze. Ponadto natchnienie dotyczy nie tyle literackiej
jako ci pisma, ile jego boskiego pochodzenia i charakteru.
B. Zachowanie
Od samego pocz tku zdawano sobie spraw z wyj tkowego charakteru Biblii. Wierni zawsze
wykazywali ogromn pieczołowito
w starannym kopiowaniu tekstu biblijnego. Popełniali
niewiele bł dów, a wielka ilo znalezionych r kopisów pozwoliła nam je odszuka i poprawi .
Fragmenty biblijne, gdzie brakuje wystarczaj cych dowodów na stuprocentowe ustalenie
oryginału, s bardzo nieliczne i adne z nich nie zawieraj znacz cych zagadnie lub doktryn.
Bior c pod uwag wielk liczb kopistów, tysi ce lat kopiowania, liczne j zyki, na jakie
kopiowano, szeroki zasi g geograficzny oraz niezliczone próby zniszczenia Biblii zadziwiaj cy
jest fakt, e posiadany przez nas tekst jest tak rzetelny i dokładny. Najwyra niej Bóg pracował
nad tym, by zachowa go na nasz u ytek.
C. Kanonizacja
Termin „kanon” został zapo yczony od greckiego słowa oznaczaj cego zasad lub norm .
Chrze cijanie posługiwali si kanonem od czwartego wieku w celu ustalenia poprawnej listy
ksi g nale cych do Starego b d Nowego Testamentu, według których oceniano wszelkie
inne ksi gi.
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Wielu wczesnych ojców ko cioła i soborów ko cielnych z Bo
pomoc przyczyniło si do
dzieła kanonizacji. Sami badali wiadków ksi g, wiarygodno
autora, zgodno
ksi gi z
innymi uznanymi ksi gami oraz uznanie ksi gi przez ko ciół. Tworzenie si kanonu Starego i
Nowego Testamentu było raczej procesem ni jednorazowym wydarzeniem i odbywało si pod
kontrol Ducha wi tego.
W czasach Jezusa Stary Testament składał si z prawa, proroków i pism. Na pocz tku ery
chrze cija skiej powszechnie uznawano wszystkie 39 ksi g Starego Testamentu. Najstarszy
zachowany spis pochodzi z ok. 170 r. po Chr. Tworzenie kanonu Nowego Testamentu z jego
uznanymi obecnie 27 ksi gami zako czyło si w czwartym wieku. W ko ciele zapanowała
powszechna zgoda co do tego, e Biblia składa si z 66 znanych nam dzi ksi g. Wyj tek w tej
sprawie stanowi Apokryfy.
Apokryfy s odrzucane przez protestantów, lecz przyj te przez ko ciół prawosławny i rzymskokatolicki. Istnieje jednak znacz ca ró nica mi dzy Apokryfami a pozostałymi 66 ksi gami.
Apokryfy nie roszcz sobie pretensji do ksi gi Pisma, zawieraj ewidentne bł dy, a
społeczno
ydowska odmówiła im wł czenia do kanonu. S one jednak napisane w
pobo nym stylu harmonizuj cym z liturgi ko cioła prawosławnego i rzymsko-katolickiego.
W ród Apokryfów znajduje si kilka ksi g, które ko ciół katolicki uznał za pomocne w walce
przeciwko protestantom w czasach reformacji. Mogło to wpłyn
na decyzj soboru w
Trydencie, aby w r. 1548 zaliczy je do kanonu ko cioła rzymsko-katolickiego.
D. Przekład
Bo y ludzie trudzili si nad tym, by ka dy mógł usłysze Słowo w swoim własnym j zyku. Jest
to zadanie na ogromn skal i wci pozostaje aktualne. Współczesne j zyki i kultury cz sto
bardzo si ró ni od tych z czasów biblijnych i podlegaj ci głym zmianom. Tłumacze musz
dobiera najlepsze słowa i wyra enia, aby odda znaczenie j zyków oryginału i by przekład
wci
był zrozumiały dla osób w ka dym wieku i o ka dym stopniu wykształcenia. aden
przekład nie jest doskonały, lecz współczesna nauka, odkrycia nowych r kopisów i wzrost
rozumienia Biblii s pomocne w tym nigdy nieko cz cym si zadaniu. Ci głe porównywanie z
j zykami oryginału jest konieczne do tego, by mie pewno , e dane tłumaczenie wła ciwie
oddaje znaczenie Bo ego Słowa. Bóg posługuje si zdolnymi i wykształconymi lud mi, którzy
polegaj na Jego prowadzeniu i m dro ci w tym aktualnym, istotnym przedsi wzi ciu.
E.

O wiecenie
Je li chrze cijanin czyta, zgł bia i rozwa a Słowo, Duch wi ty odsłania mu jego znaczenie.
Proces o wiecenia te nigdy nie ma ko ca, a przynajmniej tak by powinno. Jest to wspólny
wysiłek. Ludzie nie mog si uczy bez Ducha (1 Kor. 2:11-14; Ps. 119:18), Duch natomiast
nie uczy bez wysiłku ze strony człowieka (2 Tym. 2:15; Ps. 119:97-99; Prz. 2:1-5).
Nauczanie Słowa Bo ego jest szczególnym wyró nieniem (2 Tym. 4:17), ale równie
powa nym i odpowiedzialnym zadaniem (Jak. 3:1). Nie nale y si go podejmowa bez
powa nego, pełnego modlitwy przygotowania. Bóg jednak zaopatrzył nas we wszystko, co
potrzebne do tego, by my mieli wiarygodny tekst we własnym j zyku i umo liwił nam
rozumienie Jego Słowa przy pomocy Ducha. Do nas nale y jedynie decyzja odpowiedniego
traktowania Pisma i wiernego posługiwania si nim do rozwijania przede wszystkim naszego
własnego chrze cija skiego ycia, a nast pnie naszej słu by dla innych. Jak wielkim
przywilejem jest udział w procesie przynoszenia ywego Słowa Bo ego potrzebuj cemu,
gin cemu wiatu!

KONKLUZJA
Bóg czuwał nad przekazem swego Słowa od czasu pierwszego pisma a do chwili, gdy otwieramy je po
to, by szuka wskazówek dla naszego ycia. Kopia, jak trzymamy w r ku, jest wiarygodna i nadaje si
do u ytku zarówno w duchowym wzro cie, jak i w słu bie. Jest to jednak ywa, duchowa ksi ga i mo na
j zrozumie tylko wtedy, gdy podchodzi si do niej z modlitw i szacunkiem pozwalaj c, by Duch wi ty
otwierał nam oczy na zawarte tam prawdy. Dzi kujmy Panu za t wspaniał ksi g -przewodnik.

Lekcja 2: Obserwacja Bo ego Słowa
Lato 2004

Metody studium biblii

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

METODY STUDIUM
BIBLII

LEKCJA

2

strona 12

Obserwacja Bo ego Słowa
CO MÓWI BIBLIA?

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie zało ycielowi ko cioła indukcyjnego sposobu studiowania Biblii w
oparciu o zasad „obserwacji”.

Główne punkty

• Udane studium biblijne powinno by pełne modlitwy.

• Kontekst jest rzecz niesłychanie istotn .
• Jest sze

Po

kluczowych pyta do ka dego fragmentu.

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Potrafi przygotowa pytania do obserwacji z indukcyjnego studium Biblii.
• Pilnie i systematycznie studiowa Słowo Bo e.

Dodatek

2A J zyk Biblii

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Po tej lekcji przewidujemy godzinne wiczenie skupiaj ce si na stosowaniu zasad obserwacji. W lekcji
tej znajduj si przykładowe pytania do obserwacji na podstawie fragmentu z pierwszego rozdziału
Ksi gi Jeremiasza. Nale y podkre la rodzaj zadawanych pyta , poniewa kursanci podczas wicze
b d mieli za zadanie uło y własne pytania.
WPROWADZENIE
Wszyscy chrze cijanie powinni umie studiowa Bibli dla własnego duchowego wzrostu oraz dla
wzrostu osób obj tych ich duchow opiek . Bóg ka demu wierz cemu udzielił Ducha wi tego jako
głównego nauczyciela. Nie zapominajmy o tym, jak wa ne jest nasze poleganie na Duchu Bo ym w
kwestii pouczania nas i uzdalniania do posłusze stwa wobec tej nauki. Z Bo pomoc ka dy wierz cy
mo e rozumie Bibli nawet je li jedyna ksi ka, jak ma do dyspozycji, to wła nie Biblia. Ponadto Bóg
przydzielił niektórym szczególn rol pomagania swemu ludowi w odkrywaniu prawd Pisma i wła ciwym
stosowaniu ich we własnym yciu. Szczególnie wa ne jest, eby zało yciel ko cioła wiedział, jak
pomaga innym w odkrywaniu Bo ej prawdy poprzez studiowanie Biblii.
Jednym z najlepszych sposobów systematycznego odkrywania, rozumienia i
stosowania Bo ej prawdy jest indukcyjna metoda studium Biblii. Prowadzi
ona do tego procesu odkrywania poprzez trzy etapy zwane „obserwacj ”,
„interpretacj ” i „zastosowaniem”. Duch wi ty nas uczy, lecz Bóg oczekuje,
e b dziemy pilnie zgł biali Jego Słowo posługuj c si wszystkimi rodkami,
jakie dał nam do dyspozycji. Nie powinni my nigdy wybiera mi dzy
uwa nym studiowaniem a poleganiem na Duchu wi tym – obie te rzeczy s
wa ne!

Bóg oczekuje, e
b dziemy pilnie
zgł biali Jego Słowo
posługuj c si
wszystkimi rodkami,
jakie dał nam do
dyspozycji.

Lekcja niniejsza skupia si na pierwszym kroku w indukcyjnym studium Biblii, tj. na obserwacji. Jak była
mowa w poprzedniej lekcji, obserwacja przypomina podstaw piramidy. Je li b dzie ona dokładna i
uwa na, to wypływaj ce z niej interpretacja i zastosowanie b d o wiele bardziej odpowiednie. Naszym
celem powinno by dokładne zrozumienie tego, co Bóg chce, by my wiedzieli i czynili. Dlatego
obserwacja stanowi etap krytyczny w tym procesie.
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OBSERWACJA – CO MÓWI TEKST?
Obserwacja zajmuje si szczegółami i faktami postrzeganymi w wybranym fragmencie biblijnym.
Odpowiada ona na pytanie: „Co mówi tekst?” Pokazuje wyra nie ludzi, miejsca, wypadki,
okoliczno ci, przedmioty, czas, wi zi, osobiste opinie, my li itp., które istniały w umy le pisz cego
oraz kontekst, w jakim jest osadzony fragment.
Ilustracja 2.1
Studenci
wieckiej
literatury
klasycznej
Obserwacja
sp dzaj
niezliczone
godziny
usiłuj c
Co mówi tekst?
rozszyfrowa
znaczenie wielkich tekstów
napisanych przez ludzi. W wielu wypadkach
proces ten trwał przez setki lub nawet tysi ce
lat od powstania tych tekstów. Ich rozumienie
bez przerwy si zmienia. Po wi
chwil na
zastanowienie si nad niektórymi wybitnymi
klasykami z twego kraju oraz nad tym, jak
dociekano sensu ich utworów. Je li ten wysiłek
jest uzasadniony, to o ile bardziej powinni my
d y do zrozumienia ywego, skutecznego,
niezgł bionego Słowa Wszechmocnego Boga. Szczytem głupoty jest szybkie przeczytanie
fragmentu biblijnego i zakładanie, e całkowicie go rozumiemy. Zawsze jest co jeszcze do
zrozumienia.

1.

Fakty

A. Przygotowanie do obserwacji
Z uwagi na to, e Biblia jest natchnionym Słowem Bo ym, nie mo emy podchodzi do niej tak,
jak do ka dej innej ksi ki. Istnieje kilka czynników, które maj wpływ na to, czy j rozumiemy,
czy nie.
1.

Wiara
Pismo mówi, e „człowiek zmysłowy” nie mo e poj spraw pochodz cych od Boga (1
Kor. 2:14). Poniewa tylko ci, którzy wyrazili al za swoje grzechy i zaufali Chrystusowi w
sprawie zbawienia, posiadaj Ducha wi tego, niewierz cy nie mo e w pełni zrozumie
Biblii. Nie oznacza to, e tylko wierz cy mog bra udział w studium biblijnym. Oznacza to
jednak, e gdy uczestnicz w nim niewierz cy, s ograniczeni w swoim pojmowaniu. Duch
wi ty pragnie im pokaza prawdy o grzechu, sprawiedliwo ci i s dzie na podstawie
Słowa w celu poprowadzenia ich do zbawienia. Dlatego studium biblijne dla niewierz cych
powinno skupia si na podstawowych prawdach Ewangelii.

2.

Modlitwa
Wła ciwie poprowadzone studium biblijne powinno by
Wła ciwie
wypełnione modlitw . Przed jego rozpocz ciem powinni my poprowadzone
si pomodli i wyzna wszelki grzech czy przeszkod , która
studium biblijne
utrudnia uczenie si ze Słowa. Powinni my te modli si o
powinno by
o wiecenie (Ps. 119:18; Efez. 1:18). W trakcie naszego
studium warto te pomodli si o jasno w sprawach dla nas wypełnione modlitw .
niezrozumiałych. Wreszcie po zako czeniu studium warto si
pomodli o to, jak mamy zastosowa to, czego si nauczyli my do naszego ycia oraz do
ycia innych osób.

3.

Gotowo

do posłusze stwa

W Li cie do Jakuba czytamy, e musimy nie tylko słucha Słowa, lecz tak e by mu
posłusznym (Jak. 1:22-25). Jezus porównał stosowanie Jego słów w praktyce do
budowania domu na skale. Lekcewa enie ich przypomina natomiast budowanie na piasku
(Mat. 7:26). Jezus zdaje si mówi , e podawanie duchowej prawdy tym, którzy nie chc
jej stosowa , jest równie niem dre jak rzucanie pereł przed winie (Mat. 7:6). Bóg bardzo
powa nie traktuje nasz reakcj na Jego Słowo. Im wi cej wiemy, tym surowiej b dziemy
s dzeni.
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Samoocena
Prawd
jest,
e pastor czy zało yciel ko cioła jest
odpowiedzialny za nauczanie Słowa innych. Mamy nakaz
„pasienia owiec” (Jan 21:17). Nie zwalnia to jednak od
stosowania tej zasady do własnego ycia. Ka dy dobry
kucharz próbuje w trakcie gotowania potrawy w celu ustalenia,
czy mo na j ju poda innym. Powinni my zawsze dba
przynajmniej o zastosowanie do nas samych, nawet je li
naszym celem jest nauczanie innych. Jeszcze wi cej korzy ci
przynosi pełny udział w posiłku ni próbowanie go.

Powinni my zawsze
dba przynajmniej o
zastosowanie do nas
samych, nawet je li
naszym celem jest
nauczanie innych.

Zgł biaj cy Pismo nigdy nie powinien mie poczucia, e osi gn ł pełne zrozumienie
Słowa – jest to niemo liwe. O wiele lepiej jest by „uczniem”, który wzrasta dzie po dniu
dzi ki studiowaniu Słowa i modlitwie ni udawa „znawc ”. Słu ba nauczania b dzie
bogatsza i bardziej satysfakcjonuj ca, je li nauczyciel podzieli si bogactwem prawdy,
jakiej uczy si codziennie od Pana.
5.

Ch

uczenia si

Podchod do Pisma z otwartym umysłem. Pozwól, by Bóg uczył ci tego, co naprawd
mówi Jego Słowo. Zawsze b d ch tny do prze wietlenia swoich osobistych przekona w
wietle Bo ego Słowa. Nie bój si zmieni swego punktu widzenia, je li pokazuje ci ono
prawd o danej sprawie.
B. Nie ałuj czasu
Jest kilka sprawdzonych zasad rozumienia tego, na czym skupia si dany fragment. Je li
proces ten przebiega zbyt szybko, skutkiem b dzie płytkie zrozumienie tekstu. Wa ne jest
wiczenie cierpliwo ci i determinacji potrzebnej do pracy tak długo, a tekst zostanie
zrozumiany.
Pierwszym krokiem jest kilkakrotne przeczytanie tekstu w celu ogólnego zrozumienia
danego fragmentu. Jest to czasochłonne, lecz bardzo owocne. Mo na wskaza wiele
fragmentów, przy których mo na zapl ta si w szczegóły, dopóki po kilku czytaniach nie
odró ni si głównego tematu. Dobre zrozumienie ogólnej wymowy fragmentu pozwoli ci
zachowa równowag i wła ciwie podzieli czas na ró ne cz ci studium.
C. Spójrz na kontekst
Słowo „kontekst” odnosi si do wierszy otaczaj cych badany fragment. Rozumienie kontekstu
jest jednym z najcenniejszych narz dzi studium biblijnego, a mimo to cz sto bywa
lekcewa one. Patrz c na kontekst próbujemy zrozumie , jaki jest motyw lub temat ksi gi,
rozdziału i akapitu, w obr bie których znajduj si nasze wiersze. ledzenie kontekstu oznacza
badanie.
•

O czym mówi wiersze wcze niejsze i kolejne?

•

Jaki jest temat danego akapitu?

•

Jaki jest temat rozdziału?

•

Jaki jest cel i temat ksi gi?

• Czy fragment ten pochodzi ze Starego czy z Nowego Testamentu i jakie to ma znaczenie?
Za dobry przykład tego, jak wa ny jest kontekst, mo e posłu y
Rozumienie
fragment z Listu do Filipian 4:19, gdzie Paweł obiecuje, e Bóg
kontekstu jest jednym
„zaspokoi ka d
wasz
potrzeb ”. Wielu uwa a to za
bezwarunkow obietnic dotycz c ka dego. Wielu uznaje, e z najcenniejszych
poniewa List do Filipian jest adresowany do wierz cych, narz dzi studium
obietnica ta odnosi si jedynie do chrze cijan. Jednak bardziej biblijnego.
dogł bne zbadanie kontekstu ujawnia, e list ten zawiera
podzi kowanie dla ko cioła w Filippi za dar wysłany przez niego do Pawła za po rednictwem
Epafrodyta. Kontekst rozdziału czwartego skupia uwag wła nie na tym hojnym darze
przekazanym Pawłowi z ich własnego ubóstwa. Kontekst wiersza osiemnastego pokazuje, e
Bogu podoba si ten dar. St d z kontekstu wynika, e wiersz dziewi tnasty jest obietnic dla
tych, którzy zdobyli si na wsparcie finansowe dla misjonarza – zało yciela ko ciołów (Pawła),
głosz cego Ewangeli zgubionym ludziom (w Rzymie, w tamtych czasach).
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W niektórych wydaniach Biblii ka d ksi g poprzedzaj uwagi wyja niaj ce jej tre . Mog
one okaza si pomocne. S te dost pne inne komentarze i ksi ki, które omawiaj tło i
okoliczno ci powstania danej ksi gi biblijnej lub rozdziału. Lepiej jest jednak ograniczy
posługiwanie si tymi ródłami a do etapu interpretacji. Nic nie mo e zast pi samodzielnej
lektury Biblii i jej przemawiania do czytelnika za po rednictwem Ducha wi tego. Na etapie
obserwacji skup si na tym, co ty dostrzegasz w danym fragmencie i kontek cie. Po wi czas
na słuchanie Boga, zanim si gniesz po komentarze ludzkiego autorstwa, nawet je li autorami
s utalentowani nauczyciele czy pisarze.
Badanie kontekstu wymaga przeczytania nieco wi cej ni wybrany
fragmencik – obejmuje ono s siednie wiersze, rozdział czy ksi g .
Cofamy si i patrzymy na dany fragment z pewnej odległo ci, zanim
zrobimy krok do przodu i przyjrzymy si z bliska. My li i uwagi
dotycz ce kontekstu nale y starannie zapisywa . B d one miały
istotne znaczenie na etapie interpretacji.
D. Badanie struktury

Cofamy si i
patrzymy na dany
fragment z pewnej
odległo ci, zanim
zrobimy krok do
przodu.

Je li spojrzeli my na dany fragment z pewnej perspektywy, czas teraz na bli sze przyjrzenie
mu si . Przeczytaj go kilka razy, szukaj c i odnotowuj c nast puj ce szczegóły zwi zane z
jego struktur :

E.

•

Kluczowe słowa – Zapisz słowo lub słowa, które si
wskazuj na temat.

•

Porównania lub przeciwie stwa – Czy co jest takie samo jak co innego, czy te jest to
co zupełnie innego?

•

Rozwijanie my li – Czy jedna my l bazuje na innej? Czy wi
my lami jak ogniwa w ła cuchu?

•

Czasowniki – Czy maj tam miejsce jakie wydarzenia? Czy zawarte jest polecenie, które
musimy wypełni ?

•

Spójniki – Czy co jest wzgl dem czego innego równorz dne? Cz sto spójnik „lecz”
wskazuje na przeciwie stwo, a słowa „podobnie jak”, „tak jak” na porównanie.

•

Ilustracje – Wyobra sobie opisywan rzecz lub czyn.

•

Rodzaj literatury – Dany fragment mo e by opisem historycznym, proroctwem, alegori ,
prawd dydaktyczn b d logiczn , przypowie ci itp. – jest jeszcze wiele innych
mo liwo ci, których pełniejsza lista znajduje si w Dodatku 2A. Ustalenie rodzaju literatury,
do jakiego nale y dany fragment, b dzie miało wpływ na interpretacj w nast pnym etapie,
dlatego warto je teraz starannie odnotowa .

powtarzaj . One wła nie cz sto

si one z jeszcze innymi

Zadawaj pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Dlaczego?
Najlepsz metod odkrywania tre ci i znaczenia danego fragmentu Pisma jest stawianie
kluczowych pyta na jego temat i zapisywanie odpowiedzi. Ilustracja 2.2 przedstawia sze
kluczowych pyta , jakie nale y stawia i na jakie odpowiada . Nie s to oczywi cie jedyne
mo liwe pytania, lecz s one najwa niejsze. Pozostałe s raczej wariantami tych sze ciu
podstawowych.
Najlepiej byłoby zadawa te pytania we wszelkich mo liwych
postaciach (im wi cej, tym lepiej). Przykładowe warianty pokazano
w nast pnej sekcji. Zadaj c pytania uwa nie je zapisuj na kartce
papieru wraz z odpowiedziami na nie. B d ci one potrzebne na
etapie interpretacji.

Je li nie potrafisz
udzieli odpowiedzi
na jakie pytanie,
zapisz je i wró do
niego pó niej.

Je li nie potrafisz udzieli odpowiedzi na jakie pytanie, zapisz je i
wró do niego pó niej. Nie lekcewa tych pyta , gdy mog one by istotne. Módl si raczej w
tej sprawie, rozwa aj je i pro Boga o wskazanie ci odpowiedzi. B d przygotowany na to, e
zajmie to sporo czasu i wysiłku, ale opłaci si , kiedy dzi ki temu uzyskasz lepsze zrozumienie
Pisma. Tylko wtedy b dziesz mógł je z ufno ci zastosowa we własnym yciu i uczy innych
słowami „tak mówi Pan”.
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Ilustracja 2.2 Kluczowe pytania na etapie obserwacji

Kto?

Co?
Gdzie?
Kiedy?
Jak?
Dlaczego?

II. PRZYKŁADOWA OBSERWACJA
Posłu ymy si teraz tymi sze cioma pytaniami do odkrycia Bo ej prawdy zawartej we fragmencie
ze Starego Testamentu opisuj cym młodego człowieka powołanego do słu by Bogu. ledz c ten
fragment wyra nie dostrzegamy, e został on powołany do zaj cia stanowiska zupełnie
odmiennego od swoich współczesnych. Niektórzy z was bez w tpienia mog si uto sami ze
zmaganiami, jakie stały przed tym młodym człowiekiem w zwi zku z odpowiedzi na Bo e
powołanie. Fragment ten znajduje si w pierwszym rozdziale Ksi gi Jeremiasza.
Odszukaj ten fragment w swojej Biblii, módl si o o wiecenie, a nast pnie szukaj odpowiedzi na
nast puj ce pytania. Zanotuj zwłaszcza rodzaj zadawanych pyta . W swoim pó niejszym studium
b dziesz musiał uło y podobne pytania dotycz ce innych studiowanych przez ciebie fragmentów.
Zapisz odpowiedzi obok ka dego pytania.
A. Kto?
•

Komu przypisuje si t cz

•

Kim s osoby wymienione we fragmencie (wiersze 1-2)?

•

Kim s królowie wspomniani w wierszach 2-3?

•

Kim s ludzie, których zwoła Bóg do zniszczenia tej ziemi (wiersz 15)?

•

Wiersze 18-19 wymieniaj głównych przeciwników Jeremiasza. Kim b d ci ludzie?

•

(Inne?)

Pisma (wiersz 1)?

B. Co?
•

Co szczególnego wydarzyło si i zostało opisane na pocz tku wiersza drugiego?

•

Czy mo na wywnioskowa , na czym polegała rola Jeremiasza od wiersza drugiego?

•

Je li tak, to co to była za rola?

•

Co według wiersza drugiego miało miejsce pod koniec rz dów Sedecjasza?

•

Co si przydarzyło Jeremiaszowi w wierszu trzecim?

•

Co powiedział mu Pan (wiersz 5)?

•

Co składa si na cztery konkretne czyny przypisane przez Boga Jemu samemu w wierszu
pi tym?

•

Na czym miała polega rola Jeremiasza opisana w wierszu pi tym?

•

Co wyznaczało granice roli Jeremiasza? Czy ograniczała si ona do narodu izraelskiego,
czy si gała znacznie dalej?

•

Co odpowiedział Jeremiasz w wierszu szóstym?

•

Co odparł na to Bóg w wierszach siódmym i ósmym?

•

Co Bóg nakazuje Jeremiaszowi w wierszach siódmym i ósmym (dwie rzeczy)?
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•

Co według wiersza siódmego mo e wybra Jeremiasz?

•

Co odczuwa Jeremiasz i o jakich jego emocjach mówi Bóg na pocz tku wiersza ósmego?

•

Co ma by głównym powodem braku l ku u Jeremiasza (chodzi o dwie rzeczy)?

•

Co Pan czyni Jeremiaszowi w wierszu dziewi tym?

•

Wiersz dziesi ty opisuje zadanie Jeremiasza. Na czym ono polegało?

•

Na czym polegał post p odnotowany w wierszu dziesi tym?

•

Co Bóg pokazał Jeremiaszowi w wierszach 11-16 (dwie rzeczy)?

•

Co według wiersza dwunastego robi Bóg?

•

Co według wierszy 14-16 ma si sta z Bo ym ludem?

•

Co spowodowało, e Bóg os dza swój lud (wiersz 16)?

•

Co Bóg poleca Jeremiaszowi w wierszu siedemnastym?

•

Co z wydanych wcze niej polece zostało powtórzone?

•

Co głosi nowa obietnica (wiersz 17)?

•

Co zrobi Jeremiaszowi ludzie z wiersza osiemnastego (wiersz 19)?

•

Co Bóg obiecuje Jeremiaszowi odno nie do przyszłych walk (wiersz 19)?

•

(Inne?)

C. Gdzie?
•

Gdzie według wiersza pierwszego rozgrywaj si wydarzenia?

•

Gdzie jest poło one to miejsce?

•

Sk d b d si wywodzi ludy opisane w wierszu pi tnastym?

•

(Inne?)

D. Kiedy?

E.

F.

•

Kiedy rozgrywaj si wydarzenia przedstawione w całej ksi dze?

•

Kiedy Bóg poznał (wybrał) Jeremiasza według wiersza pi tego?

•

Kiedy Bóg przeznaczył Jeremiasza do słu by (wiersz 5)?

•

Kiedy ma miejsce wydarzenie opisane w wierszu osiemnastym?

•

(Inne?)

Dlaczego?
•

Dlaczego Bóg „czuwa” w wierszu dwunastym?

•

Dlaczego Bóg ogłasza wyrok na swój lud (w.16)?

•

(Inne?)

Jak?
•

Jak został opisany Jeremiasz w wierszu pierwszym?

•

Jak przedstawiono jego ojca Chilkiasza?

•

Jak Jeremiasz zwraca si do Boga w wierszu szóstym?

•

Jak Jeremiasz reaguje na słowo Bo e w wierszu szóstym?

• Jak Bóg opisuje Jeremiasza w wierszu osiemnastym?
Wykorzystaj to miejsce na wypisanie wszelkich innych spostrze e , jakie przyszły ci na my l
odno nie do pierwszego rozdziału Ksi gi Jeremiasza:
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PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Co oznacza słowo „kontekst”?

•

Jaki jest zestaw sze ciu kluczowych pyta do danego fragmentu?

•

Kiedy podczas studium biblijnego powinni my si modli ?

PLAN DZIAŁANIA
Je li nie miałe czasu na doko czenie obserwacji pierwszego rozdziału Ksi gi Jeremiasza, zrób to przed
nast pn lekcj . Sprawd , czy mo esz zada inne odpowiednie pytania dotycz ce tego samego
fragmentu. Zachowaj te pytania i odpowiedzi – przydadz ci si do lekcji 4.
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J zyk Biblii

2A

Gdy studiujemy Słowo Bo e, szukamy jego zamierzonego przez autora, dosłownego znaczenia. Chcemy
zrozumie przesłanie, które Pan pragnie nam poprzez nie przekaza . Warto sobie jednak u wiadomi ,
e tak jak w ka dej wielkiej literaturze pisarze biblijni cz sto posługiwali si figurami literackimi, aby
przekaza prawd . Co wi cej, wykorzystywali oni w swoich pismach wiele ró nych gatunków literackich.
Dokładne studiowanie Biblii wymaga wychwycenia tych ró nic i potraktowania ka dego fragmentu
zgodnie ze stylem i gatunkiem literackim, w jakim został napisany.
I.

RODZAJE FIGUR LITERACKICH W BIBLII
A. Porównanie
Porównanie wyst puje wtedy, gdy porównuje si dwie rzeczy przy u yciu słów „podobnie”, „tak
jak”, „ni ”. Psalm pierwszy porównuje człowieka sprawiedliwego do drzewa zasadzonego nad
płyn c wod . Obaj przynosz owoc i wszystko im si układa pomy lnie.
B. Przypowie
Przypowie
jest to porównanie w formie dłu szej opowie ci. Jezus pomagał uczniom
zrozumie swoje Królestwo opowiadaj c przypowie
o robotnikach, którzy otrzymywali
jednakowe wynagrodzenie pomimo, i jedni pracowali dłu ej ni inni. Zaczyna si ona słowami:
„Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym
rankiem, aby naj robotników do swej winnicy...” (Mat. 20:1).
C. Przeno nia
Przeno nia porównuje dwie rzeczy niepodobne do siebie bez posługiwania si słowami
„podobny”, „tak jak”. W Ksi dze Jeremiasza 1:18 Pan zwrócił si do proroka Jeremiasza: „A oto
Ja czyni ci dzisiaj twierdz warown , kolumn elazn i murem spi owym...”.
D. Alegoria
Alegoria jest dług metafor . W Ksi dze S dziów 9:7-15 Jotam opowiada histori o
bezu ytecznym krzewie cierniowym, który miał panowa nad innymi drzewami przynosz cymi
owoce. Jotam chciał w ten sposób opisa zepsutego przywódc politycznego.
E.

Hiperbola
Hiperbola opisuje co posługuj c si przesadnymi okre leniami, wyolbrzymia pewne zjawiska
po to, by uwypukli jaki pogl d. Kiedy Jezus mówi o człowieku os dzaj cym innych, a nie
dostrzegaj cym belki we własnym oku, mówi o czym , co fizycznie jest niemo liwe. Chodzi mu
jednak o to, e osoba nie wiadoma własnych grzechów nie jest w stanie wła ciwie oceni
cudzych.

F.

Sarkazm
Sarkazm polega na krytykowaniu przy u yciu niezasłu onych lub miesznych wr cz pochwał.
Paweł pi tnuje dum Koryntian pisz c: “Tak wi c ju jeste cie nasyceni, ju opływacie w
bogactwa. Zacz li cie królowa bez nas!” (1Kor 4,8).
Ustalenie, kiedy pisarze biblijni posługiwali si figurami stylistycznymi, a kiedy pisali dosłownie,
jest odpowiedzialnym zadaniem. Byłby to karygodny bł d, gdyby my zlekcewa yli jedno z
Bo ych przykaza uznaj c je za figur stylistyczn . Z drugiej strony twierdzenie, e ka dy
wiersz biblijny nale y interpretowa dosłownie prowadzi do zamieszania. Kiedy Pan nazywał
Jeremiasza “twierdz warown , kolumn elazn i murem spi owym”, to oczywi cie nie mówił
tego dosłownie (Jr 1,18). To samo mo na powiedzie o fragmencie, w którym Pan wyznaczył
Jeremiasza, by „wyrywał i obalał, (...) niszczył i burzył” (Jr 1,10).
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Jak mo na odró ni j zyk dosłowny od figur stylistycznych? Mo na zada kilka prostych pyta
w rodzaju:
•

Czy dany fragment mówi o tym,
przypowie ci (...)” Mt 21,33).

•

Czy dany fragment staje si niedorzeczny lub nie do przyj cia, je li rozumie si go
dosłownie? (“Widz wrz cy kocioł, a powierzchnia jego jest od strony północnej (...) Od
północy rozszaleje si zagłada wszystkich mieszka ców ziemi (...)” Jr 1,13-14).

e jest figur

stylistyczn ? („Posłuchajcie innej

•

Czy dany fragment opisuje Boga, który jest Duchem, tak jakby posiadał On fizyczne ciało i
inne typowo ludzkie cechy? („I wyci gn wszy r k , dotkn ł Pan moich ust (...)” Jr 1,9).
Je li na powy sze pytania mo na odpowiedzie przecz co, to jest wysoce prawdopodobne, e
dany wiersz mo na interpretowa dosłownie.
II. GATUNKI LITERACKIE W BIBLII
A. Opisy historyczne
W Biblii znajduje si wiele opisów historycznych i elementów biografii. Ksi ga S dziów na
przykład opisuje histori Izraela w okresie mi dzy podbojem kraju przez Jozuego a
panowaniem króla Saula. Ksi ga Nehemiasza to dziennik, w którym Nehemiasz opisuje
odbudow murów Jerozolimy. Ewangelie s biografiami Jezusa zawieraj cymi Jego nauki.
Dzieje Apostolskie odnotowuj znacz ce wydarzenia z historii wczesnego Ko cioła.
B. Pouczenia
Cała Biblia pełna jest wytycznych, polece , zasad, przypowie ci, nauk i praktycznych rad.
Wi kszo
III Ksi gi Moj eszowej to szczegółowe zalecenia dla duchownych izraelskich.
Ksi ga Przypowie ci udziela porad na temat pieni dzy, stosunków mi dzyludzkich i pracy.
Listy Pawła do poszczególnych ko ciołów zawieraj mnóstwo doktryn i praktycznych
wskazówek dla chrze cija skiego ycia.
C. Proroctwa
Wi kszo
literatury prorockiej to zapis kaza wygłoszonych pocz tkowo do ludu Bo ego.
Wi ksze ksi gi prorockie takie jak ksi ga Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela to zbiory kaza
obejmuj cych kariery tych proroków. Ksi g tych nie nale y czyta od deski do deski jako
nierozdzielnych cało ci. Kluczem do ich zrozumienia jest odszukanie pocz tku i ko ca
poszczególnych kaza oraz czytanie od jednego kazania do nast pnego. Niemal wszystkie
kazania opisuj jaki okres historyczny, w jakim yli pisarze. Niektóre z nich odnosiły si do
przyszło ci wykraczaj cej poza długo
ycia proroków.
D. Poezja
W poezji biblijnej opisane zostały wszelkie ludzkie emocje. Wiele ksi g biblijnych zawiera
elementy poezji. Psalmy i Pie nad Pie niami s w cało ci poezj , natomiast wiele z ksi g
prorockich w głównej mierze ma charakter poetycki.
E.

Apokalipsa
Niektóre proroctwa reprezentuj szczególny gatunek literacki znany jako apokaliptyczny. Słowo
to oznacza “odsłaniaj cy”, gdy odsłania on wydarzenia, które maj si rozegra w przyszło ci.
Dobrym przykładem tego rodzaju literatury s Ksi ga Daniela i Ksi ga objawienia. Fragmenty
apokaliptyczne maj charakter symboliczny, a zatem je li chce si zinterpretowa ich
przesłanie, trzeba najpierw zrozumie
ich symbolik . Głównym motywem literatury
apokaliptycznej jest powtórne przyj cie Chrystusa oraz Jego ostateczne zwyci stwo nad
Szatanem. Na ogół całe stworzenie bierze udział w nadchodz cych wydarzeniach. (Kompilacja
na podstawie Inch and Bullock, wyd., 1981. Literature and Meaning of Scripture. Baker Book
House.)
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Zastosowanie - warsztat

3

Cel lekcji

Celem tego warsztatu jest stworzenie uczestnikom kursu okazji do praktycznych wicze w zadawaniu i
odpowiadaniu na pytania dotycz ce obserwacji w indukcyjnym studium biblijnym.

Główne punkty

• Zawsze mo na zada wi cej trafnych pyta .

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Potrafi przygotowa pytania do obserwacji w indukcyjnym studium biblijnym.
• Zna doniosło

studiowania fragmentu jako cała grupa.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Istotne jest, by zebra razem wszystkie grupy na pi tnastominutowe porównanie wyników. Powinno to
pokaza , e istnieje wiele pyta , które mogły uj uwadze poszczególnych osób lub nawet małej grupy.
Podkre la to równie warto studiowania Pisma w grupie zamiast oddawanie głosu jednej osobie, aby
wygłosiła małe kazanie na temat własnych spostrze e z danego tekstu.
Przygotuj wi cej papieru i długopisów do u ytku grup. B dziesz te
odnotowanie pyta i odpowiedzi, kiedy grupy zbior si pod koniec tej sesji.

potrzebowa

tablicy na

ELEMENTY WARSZTATU
Fragmentem, jaki wykorzystamy podczas naszego warsztatu b dzie fragment z Dziejów Apostolskich
17,1-10a. Poszczególne elementy tego warsztatu s nast puj ce:
•

Podzielcie si na grupy trzy lub czteroosobowe.

•

Po wi cie 35 minut na zapoznanie si z tym fragmentem, sformułujcie pytania do obserwacji i
zanotujcie odpowiedzi.
Ostatnie pi tna cie minut warsztatu wykorzystajcie na spotkanie z pozostałymi grupami w celu
porównania pyta i odpowiedzi. Sporz d cie zbiorcz list pyta i obserwacji na podstawie list z ka dej
grupy. Nast pnie wybierzcie najlepsze pytanie do ka dej z sze ciu sekcji. Chodzi o pytania, które
okazały si najbardziej pomocne lub najwi cej wniosły i którymi posłu yliby cie si , gdyby cie mieli
poprowadzi innych przez to studium.
ETAPY
Wykorzystaj nast puj ce etapy wymienione w lekcji drugiej:
•

Módl si o jasno

•

Przeczytaj fragment kilka razy.

•

Zbadaj kontekst i zanotuj swoje spostrze enia.

•

Zbadaj struktur i zanotuj wyniki swoich obserwacji.

•

Pomy l o wszystkich mo liwych wariantach sze ciu kluczowych pyta oraz zapisz swoje odpowiedzi.
Nie ka de pytanie b dzie si nadawało do tego fragmentu, wpisz te, które pasuj .

•

Wybierz jedno najlepsze pytanie do ka dej sekcji, które wykorzystałby jako nauczyciel prowadz cy
to studium.

umysłu.
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PRACA W GRUPIE
Wykorzystaj poni sze tabele do zanotowania swoich pyta i odpowiedzi. Je li zajdzie potrzeba, mo esz
u y wi cej papieru.

KONTEKST
Temat wierszy otaczaj cych wybrany fragment
•

Wiersze wcze niejsze –

•

Wiersze nast pne –

•

Akapit / sekcja –

•

Rozdział (17) –

•

Ksi ga (Dzieje) –

•

Nowy Testament –

STRUKTURA
Struktura tego fragmentu oznacza jego gramatyk i rodzaj j zyka.
•

Kluczowe słowa –

•

Porównania lub przeciwstawienia –

•

Rozwijanie my li –

•

Czasowniki –

•

Spójniki –

•

Ilustracje –

•

Gatunek literacki -

KLUCZOWE PYTANIA

Stawiaj pytania we wszystkich mo liwych odmianach sze ciu kluczowych pyta i udzielaj na nie
odpowiedzi.
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Twoje pytania:
Kto?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
[Zakre l pytanie, które uwa asz za najbardziej
pomocne]
Co?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
[Zakre l pytanie, które uwa asz za najbardziej
pomocne]

Twoje odpowiedzi:
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Twoje pytania:
Gdzie?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
[Zakre l pytanie, które uwa asz za najbardziej
pomocne]
Kiedy?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
[Zakre l pytanie, które uwa asz za najbardziej
pomocne]

Twoje odpowiedzi:
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Twoje pytania:
Jak?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
[Zakre l pytanie, które uwa asz za najbardziej
pomocne]
Dlaczego?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
[Zakre l pytanie, które uwa asz za najbardziej
pomocne]

Twoje odpowiedzi:
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Interpretacja Bo ego Słowa
CO TO ZNACZY?

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest podanie zało ycielowi ko ciołów przykładu studiowania Biblii w oparciu o zasad
interpretacji indukcyjnej do studium biblijnego.

Główne punkty

• Istotna rola uwa nej interpretacji.
• Powszechne bł dy interpretacyjne.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna podstawowe zasady interpretacji Pisma.
• Nauczy si pilnie zgł bia Słowo Bo e.

Dodatek

4A Tabele biblijne

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Po tej lekcji zamieszczony jest jednogodzinny warsztat maj cy na celu rozwijanie umiej tno ci
interpretacji danego fragmentu.
WPROWADZENIE
Poza Duchem wi tym i modlitw Biblia jest najwa niejszym narz dziem, jakie ma do swojej dyspozycji
zało yciel ko cioła. ywe i skuteczne Słowo Bo e mo e przenikn
serca i dusze tych, których
pragniemy pozyska dla Bo ego Królestwa. Uzdalnia nas ono do wszelkiego dobrego dzieła, którym z
pewno ci jest te nasza słu ba pomna ania liczby ko ciołów w naszym kraju. Stanowi ono jedyn
norm , według której mierzymy i oceniamy ka d nauk , praktyk czy tradycj Ko cioła. Historia,
tradycja i ludzki intelekt mog prowadzi na manowce, lecz Biblia jest niezmienn i wiarygodn prawd
Bo .
Dlatego wa ne jest, by my wiedzieli, jak “sprawiedliwie dzieli Słowo Prawdy”. Nasz przeciwnik Szatan
nie szcz dzi trudu, by podwa y Bibli i zawart w niej prawd . W ci gu stuleci powstało wiele sporów
na tle niewła ciwego pojmowania biblijnych tre ci. Nikt chyba nie chce by winny przyczyniania si lub
popierania tych fałszywych interpretacji Bo ego Słowa.
I.

INTERPRETACJA – DRUGI ETAP METODY INDUKCYJNEJ
Interpretacja odpowiada na pytanie “Co oznacza dany tekst?” W sesji tej zamieszczamy kilka
wskazówek pomocnych w odkrywaniu tego, co tak naprawd mówi Pismo. Nie jest to wyczerpuj ce
potraktowanie tematu, lecz zaledwie wprowadzenie. Zajmiemy si tu tym samym fragmentem, z
którym mieli my do czynienia w pierwszym rozdziale Ksi gi Jeremiasza oraz zastosujemy te same
zasady w celu lepszego zrozumienia tego tekstu.
W indukcyjnym studium Biblii etap interpretacji nast puje po etapie obserwacji. Wydaje si to
oczywiste, lecz zbyt cz sto studiuj cy Bibli spiesz si do tego etapu bez starannych przygotowa
na etapie obserwacji. Skutkiem tego ich interpretacja nierzadko bywa bł dna, poniewa nie
dysponuj odpowiedni ilo ci faktów, aby wła ciwie zinterpretowa dany fragment.
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Ilustracja 4.1
Etapy obserwacji, interpretacji i zastosowania
mo na porówna do procesu budowy domu.
Co to znaczy?
Obserwacja
przypomina
gromadzenie
materiałów. Interpretacja to etap, na którym
wła ciciel buduje dom z zebranych materiałów.
Zastosowanie natomiast jest etapem, na którym
wła ciciel wprowadza si do domu i mieszka w
nim. Ka dy etap jest równie wa ny i wszystkie s
ze sob wzajemnie powi zane. Je li brakuje
materiałów (obserwacja), nie mo na b dzie
uko czy budowy. Je li budowa nie b dzie
solidna, mieszkanie w tym domu oka e si
niebezpieczne. Je li nikt nie mieszka w domu (zastosowanie), to budowanie go było strat czasu.

2.

Interpretacja

Zasady

Maj c na uwadze to porównanie widzimy jasno, e interpretacji nale y
dokonywa bardzo starannie, z modlitw i w sposób przemy lany. Je li
w którym momencie stwierdzisz, e nie masz do faktów, by odczyta
znaczenie danego tekstu, powiniene wróci do etapu obserwacji i
postawi wi cej pyta . Jest to wła ciwie normalne. Rzadko zdarza si ,
e dostrzegamy w tek cie wszystko to, co jest wa ne, podobnie jak
budowniczy, któremu te ko cz si materiały i musi sprowadzi wi cej.

Interpretacji nale y
dokonywa bardzo
starannie, z modlitw
i w sposób
przemy lany.

II. PROCES INTERPRETACJI
Podczas interpretacji danego fragmentu Pisma próbujemy jasno przedstawi oryginaln sytuacj
biblijn i wyrazi przesłanie przekazane przez Boga w tej sytuacji. Wtedy mo emy ostro nie i z
modlitw zało y , e w podobnej sytuacji Bóg przemówiłby w podobny sposób – tak mo na
sformułowa ogóln biblijn zasad .
Ilustracja 4.2 Posługiwanie si indukcj do odkrycia zasady biblijnej

Bóg przekazał
to przesłanie

Ponadczsowej
zasady
biblijnej

Indukcja
prowadzi do
sformułowania maj cej
zastosowanie

Tym
ludziom
w tej
sytuacji

współcze nie

Dlatego na proces interpretacji składa si :
• Zrozumienie oryginalnej biblijnej sytuacji i ludzi
• Rozpoznanie przesłania przekazanego tamtym ludziom w tamtych czasach
• Sformułowanie zasady streszczaj cej te fakty, która ma zastosowanie do podobnej sytuacji w
ka dej epoce – szczególnie współczesnej.
Zasada wynikaj ca z interpretacji mo e by ostrze eniem, obietnic , wyzwaniem itp. Wa ne jest, by
zrozumie oryginaln sytuacj na tyle wyra nie, by mo na było z przekonaniem powiedzie “tak
mówi Pan”, kiedy zastosuje si t zasad w yciu własnym i innych.
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A. Przesiej fakty z obserwacji i odszukaj kluczowe
Interpretacja jest raczej sztuk ni nauk . Oznacza to, e jest to co wi cej ni przestrzeganie
pewnych zasad, jakkolwiek zasady i wytyczne istniej . Praktyka, modlitwa i wyczulenie na
prowadzenie Ducha wi tego s konieczne do rozwijania umiej tno ci przesiewania wszelkich
faktów zgromadzonych na etapie obserwacji, wyboru najwa niejszych i zrozumienia głównego
przesłania tekstu.
B. Ustal, do czego zmierza autor
Ilekro mówimy o autorze danego fragmentu, mamy na my li zarówno ludzkiego autora, jak i
Boga, który dał mu natchnienie do pisania. Z wyj tkiem kilku proroctw, których ludzki autor nie
rozumiał, przesłanie pisz cego człowieka i przesłanie Boga s takie same.
W niektórych wypadkach to, do czego zmierza autor, jest wyra nie powiedziane w tek cie. Na
ogół jednak konieczne jest szukanie wskazówek i dokonywanie kluczowych obserwacji.
Zazwyczaj kontekst jest najwa niejsz wskazówk tematu lub głównego przesłania.
Powtarzaj ce si słowo lub okre lenie te stanowi cenne wskazówki. Ka dy fragment jest
inny, lecz ty zawsze b dziesz próbował zdoby nast puj ce informacje:
•

Na jaki temat pisze autor?

• Co na ten temat mówi?
Idealnym rozwi zaniem byłoby podsumowanie tych dwóch rzeczy w
jednym krótkim zdaniu. Mo e b dzie to wymagało kilku prób zanim cel
zostanie osi gni ty. Posługuj c si ponownie analogi do budowy
domu, przypomina to solidne budowanie fundamentów. Pełniejszy opis
przesłania danego fragmentu zostanie zbudowany na tym fragmencie,
podobnie jak zastosowanie.
C. Ustal bieg my li w tek cie

Idealnym
rozwi zaniem byłoby
streszczenie
przesłania danego
fragmentu w jednym
krótkim zdaniu.

Po ustaleniu głównej my li autora kolejnym krokiem jest opisanie, jak rozwija j w tek cie.
Jakim stylem si posługuje? Dlaczego? Jak obrał metod b d logik ? Dlaczego wybrał taki
sposób jej przedstawienia? Warto odnotowa zarówno tre danego fragmentu, jak i wyra on
w nim postaw czy emocje. Teksty mog wyra a zach t , sarkazm, gniew, konfrontacj ,
uspokojenie, pro b , wyzwanie itp.
III. PODSTAWOWE ZASADY INTERPRETACJI
Jakkolwiek interpretacja jest w zasadzie sztuk , któr rozwija si poprzez praktyk , jest kilka
podstawowych zasad, jakie nale y przestrzega . Podane ni ej zasady zakładaj , e Biblia jest
natchnionym Słowem Bo ym i e Bóg chce, by my je czytali i rozumieli. Nie wszyscy zgadzaj si z
tymi zało eniami, dlatego s one przedmiotem sporów religijnych w wiecie oraz przyczyn
powstania wielu sekt.
A. Ogólne zasady interpretacji biblijnej
1.

Biblia jest niepodwa alnym Słowem Bo ym.

2.

Biblia najlepiej interpretuje sam siebie, odzwierciedlaj c Bo y charakter.

3.

Zbawcza wiara oraz Duch wi ty s niezb dne do rozumienia Pisma.

4.

Wydarzenia historyczne, czyny, postawy, osobiste do wiadczenia nale y interpretowa w
wietle Pisma, a nie Pismo w ich wietle.

5.

Głównym celem Biblii nie jest powi kszenie zasobu naszej wiedzy, lecz zmiana naszego
ycia.

6.

Ka dy chrze cijanin ma prawo, obowi zek i przywilej badania i interpretacji Słowa
Bo ego z pomoc Ducha wi tego.

B. Gramatyczne, historyczne i teologiczne zasady interpretacji biblijnej
1.

Słowa nale y interpretowa zgodnie z ich znaczeniem w kontek cie historycznokulturowym autora. Zawsze warto pomy le o tym, jak oryginalni odbiorcy rozumieli i
reagowali na to przesłanie.
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2.

Wa ne jest, by rozumie gramatyk
zawartych w nim prawd teologicznych.

zrozumienia

3.

Figury stylistyczne maj na ogół jeden cel. Nie próbuj wyczyta zbyt wielu rzeczy z tego
wła nie fragmentu. (Porównaj Dodatek 2A “J zyk Biblii”, gdzie znajduje si opis ró nych
figur stylistycznych.)

4.

Nie b d bardziej o wiecony w danej kwestii od samego Pisma. Nie dodawaj własnych
pogl dów lub tradycji ko cielnej do tekstu biblijnego, poniewa ty sam lub inni mogliby
doj do wniosku, e my li te s czysto biblijne.

C. Powszechne bł dy interpretacyjne
ródłem trzech powszechnych bł dów w interpretacji jest zapominanie o kluczowych
atrybutach Pisma.
1.

Trampolina
Bł d ten przypomina trampolin , jaka posługuj si gimnastycy usiłuj c wy ej skoczy .
Trampolina nie ma zasadniczego znaczenia dla ich wyczynu – pomaga im tylko wzbi si
w gór . Bł d tego typu ma miejsce wówczas, gdy interpretator wie ju , co chce powiedzie
i nie jest zbyt zainteresowany odkrywaniem znaczenia tekstu. Rzuca okiem na dany
fragment i “skacze” z tego miejsca na jaki inny temat czy nauk , któr tak naprawd chce
omówi . To obra a Pana, który napisał Słowo po to, by przekaza nam prawd .

2.

Alegoria
Metoda jest równie
bardzo popularna, ale równie Nie powinni my
niedopuszczalna. Polega ona na lekcewa eniu jasnego doszukiwa si
znaczenia Pisma i próbie doszukania si w nim jakiego
“ukrytych znacze ”,
ukrytego przesłania. Istnieje kilka fragmentów bardzo trudnych
kiedy s one
do zrozumienia, wi kszo
tekstu jednak ma sens, je li
przyjrzymy si uwa nie słowom i gramatyce. Nie powinni my przedstawione w
doszukiwa
si
“ukrytych znacze ”, kiedy s
one sposób wyra ny.
przedstawione w sposób wyra ny. Nawet przy trudnym
fragmencie lepiej jest przyzna , e go nie rozumiemy ni wymy la znaczenie, które
trudno uzasadni .

3.

Lekcewa enie objawienia progresywnego
Zrozumienie fragmentu jest niemo liwe, je li zapominamy o progresywnym charakterze
Pisma. Bóg niekiedy zmienia sposób traktowania ludzi. Na przykład w Starym
Testamencie domagał si wielu ofiar ze zwierz t. Miały one jednak charakter przej ciowy.
Gdy doskonały Baranek Bo y zmarł na Kalwarii, spełnił starotestamentowe
wymagania (Hbr 9,12). W Nowym Testamencie nie da si ju adnej ofiary. Gdyby dzi
kto chciał zło y baranka w ofierze za swoje grzechy, byłaby to obraza dla Chrystusa.
Dlatego interpretacji nale y dokonywa ostro nie, maj c na uwadze szerszy zasi g nauk
biblijnych.

D. Posługuj si „pomocami”, ale w sposób ostro ny
Istnieje wiele narz dzi i pomocy przydatnych w procesie interpretacji. Zalicza si tu
komentarze, podr czniki biblijne, przypisy, paralelne odno niki, słowniki, atlasy i wiele innych
ksi ek. Mimo i s one po yteczne, nie powinny zast powa osobistego wysiłku zrozumienia
danego fragmentu. S przeznaczone do tego, by pomaga , nie wykona prac za ciebie.
Posługuj si nimi w razie potrzeby, kiedy chcesz zrozumie to, co dla ciebie niejasne. Uwa aj
zwłaszcza na paralelne odno niki biblijne. Cz sto odnosz si one do innego wiersza, który
zawiera to samo słowo lub wyra enie, nie musi jednak mie nic wspólnego z tematem
wybranego tekstu.
IV. PRZYKŁADOWA INTERPRETACJA
Wró do swoich notatek dotycz cych pierwszego rozdziału Ksi gi Jeremiasza i je li czas pozwoli
dokonaj interpretacji zgodnie z podanym ni ej schematem.
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A. Przesiej informacje w poszukiwaniu kluczowych faktów
Przygl daj c si obserwacjom poczynionym na temat pierwszego rozdziału Ksi gi Jeremiasza
wydaje mi si , e najwa niejsze z nich to: (Wymie )

B. Podaj główny temat
Tematem rozdziału jest:

Jeremiasz wypowiada si na ten temat nast puj co:

Główny temat uwzgl dniaj cy dwie powy sze my li mo na uj

nast puj co:

C. Opisz przebieg my li
Jeremiasz rozwija główn my l fragmentu przez:

D. Niektóre pytania dotycz ce znaczenia
Podczas pracy nad powy szymi zagadnieniami pomocne mog si okaza podane ni ej
pytania o znaczenie tekstu. By mo e wymy lisz inne dobre lub nawet lepsze pytania.
Poni sze maj ci pomóc przej przez ten etap.
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Wiersz 5
•

Co to znaczy, e Pan „znał” Jeremiasza?

•

Co znaczy by „po wi conym”?

• Co sugeruje to zdanie „(...) nim przyszedłe na wiat, po wi ciłem ci (...)”?
Wiersz 6
•

Dlaczego Jeremiasz mógł uwa a si za „młodzie ca”?

• Dlaczego twoim zdaniem Jeremiasz tak wła nie odpowiedział?
Wiersz 7
•

Jak opisałby Bo e powołanie na podstawie tego, co widzisz w tym wierszu?

• Co twoja odpowied na powy sze pytanie mówi o Bogu i Jego naturze?
Wiersz 8
•

Co Pan mówi o reakcji ludzi na przyszł słu b Jeremiasza?

• Co motywuje Jeremiasza do przeciwstawienia si opozycji?
Wiersz 9
• Jak Pan „wło ył” swoje słowa w usta Jeremiasza?
Wiersz 10
•

Co twoim zdaniem oznaczaj wyra enia „by wyrywał i obalał, by niszczył i burzył, by
budował i sadził”?

•

Co mo esz powiedzie o cechach charakteru Jeremiasza, które umo liwi mu wykonanie
Bo ego planu?
Wiersz 12
•

Jak zasad odnajdujesz w tym wierszu odno nie do Bo ego zaanga owania w słu b
tych, których sam powołał?
Wiersz 16
•

Jak stron Bo ego charakteru ukazuje ten wiersz, nawet gdy przychodzi do s du Jego
własnego ludu?

• Czy Bóg miał prawo post pi z tymi lud mi tak, jak zaplanował? Dlaczego?
Wiersz 17
•

Co mogło stanowi cz

przygotowa Jeremiasza?

• Dlaczego twoim zdaniem Pan powtórzył to, co ju powiedział wcze niej (wiersz 8)?
Wiersz 18
•

Jaki jest sens i znaczenie okre le „twierdza warowna, kolumna elazna i mur spi owy”?

•

Dlaczego ludzie z wiersza osiemnastego b d przeciwni Jeremiaszowi i jego przesłaniu?

• Jak współcze nie Bóg umacnia i przygotowuje swój lud do reprezentowania go?
Wiersz 19
•
E.

Co pokazuje ten wiersz, je li chodzi o Bo y charakter i wierno
powołuje?

wobec tych, których Bóg

Zasada biblijna
Ostatnim krokiem w procesie interpretacji jest próba ustalenia znaczenia fragmentu jako
zwi złej zasady biblijnej. Powinna ona wykazywa bardzo du e podobie stwo do “Głównego
tematu” w zamieszczonej powy ej sekcji IV.B. Jednak e główny temat w tej sekcji odnosił si
do konkretnego kontekstu pierwszego rozdziału Ksi gi Jeremiasza, ponad 2500 lat temu.
Zasada, jak chcesz teraz sformułowa , powinna by aktualna w ka dej epoce, zwłaszcza
współczesnej.
Zasada mo e by sformułowana mniej wi cej tak: “W tego rodzaju sytuacji powinni my...” lub
“Gdy takie wydarzenie ma miejsce, Bóg...” Oczywi cie dokładne słownictwo zasady dla danego
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fragmentu b dzie si ró niło. Tak e zasada powinna by mo liwie jak najbardziej konkretna.
Proces ten nie jest łatwy, ale bardzo wa ny. I z Bo pomoc jest on mo liwy.
Na podstawie mojego studium pierwszego rozdziału Ksi gi Jeremiasza sformułowałem
nast puj c ponadczasow zasad biblijn : (zanotuj)

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polegaj trzy powszechne bł dy interpretacyjne?

•

Na jakie pytanie odpowiada interpretacja?

PLAN DZIAŁANIA
•

Odpowiedz na wszystkie pytania w tej lekcji, na które nie zd

•

Rozpocznij proces interpretacji w oparciu o fragment z Dziejów Apostolskich 17,1-10.

yłe jeszcze odpowiedzie .
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Tabele biblijne

4A

Na nast pnych stronach znajduj si dwa wykresy, które mog by pomocne:
•

Ilustracja 4A. 1 przedstawia wielki obraz odwiecznego Bo ego planu w Starym i Nowym
Testamencie.

•

Ilustracja 4A. 2 przedstawia historyczne okresy biblijne.

Zamieszczona ni ej tabela ma na celu przedstawienie PEŁNEGO OBRAZU Biblii i ukazanie, e oba Testamenty, Stary i Nowy, ł cz
si w wyra aniu odwiecznego Bo ego celu. Poczynaj c od I Ksi gi Moj eszowej Bóg stworzył człowieka (m czyzn i kobiet ) po to,
by mieli z Nim wi . Grzech człowieka sprawił, e wi ta została zerwana. Relacja z próby odbudowania tej wi zi zaczyna si w
trzecim rozdziale Ksi gi Moj eszowej (1M 3,15), a ko czy w dwudziestym drugim rozdziale Ksi gi Objawienia. W zasadzie Biblia jest
przede wszystkim histori Bo ego planu odkupienia.
ST

Obietnica Odkupiciela
1M 3,15,21

Obietnica powtórzona
Abrahamowi
1M 12

System ofiarny
zapocz tkowany przez
prawo Moj esza/
Odkupienie przez krew
2M

Naród wybrany, który ma
wiadczy o Nim na całym
wiecie

- Człowiek (m czyzna i
kobieta) stworzeni na
OBRAZ Bo y 1,27
- po to, by mie wi z
Bogiem 3,8
- po to, by mie wi ze
sob nawzajem 2,24
- by si rozmna a 1,28
- by uczyni sobie ziemi
poddan 1,28
- by przyjmowa Bo e
błogosławie stwo 1,28

- Obraz zniekształcony
- Wi z Bogiem zerwana
- Ból i cierpienie
- Próba wzajemnej
dominacji
- Wszystko pod
przekle stwem

- Potomstwo kobiety
zmia d y pi t w a.
- Bóg sporz dził dla nich
odzienie ze skór.

- B d ci błogosławił
-Przez ciebie b d
otrzymywały
błogosławie stwo ludy
całej ziemi
- Bóg wybrał jeden naród,
aby stał si jego ludem i
głosił Go po całej ziemi.

- Jz 2,8-14; 4,24
- Iz 53,7
- IIM 12,13 baranek ofiarny - 2Sm 7,25-26
- 1Kr 8,41-43
za grzechy
(obraz baranka Bo ego, - Iz 43,10-12; 54,5; 55,4, 5;
59,20; 60,16
który we mie na siebie
- Dn 7,13-14
grzechy wiata)
- Zch 13,1
- IIIM
- (oraz wiele, wiele innych)

Dzieje:
Ludzie odkupieni kształtowani na obraz Chrystusa:
Historia odkupienia
“Jak powinni my y ?”
zaniesiona na kra ce ziemi

Objawienie:
ostateczne odkupienie

- J 1,29

- Jerozolima 2 i 6,7
- Rz 3,24; Rz 4,22-25; Rz 6,11-14
- Judea i Samaria 6,8- 9,31 - Rz 8,29
- Palestyna i Syria 9,32- 2Kor 3,18
12,24
- Ef 4,21-33
- Wschodnia cz
wiata - Kl 1,15-22
rzymskiego 12,25-19,20 - 1P 5,1, 10
- Do Rzymu 19,21-25,31 - 1Ts 2,19
- Jd 24,25

(Stworzenie) Nowego
Nieba i Nowej Ziemi (21,1)
- Wszystko uczynione
nowym (21,5)
Jego słudzy b d z Nim
królowa (22,5)
Błogosławieni, którzy
płucz swe szaty (22,14)

- Mt 1,21
- J 3,16, 17
- Łk 4,18, 19
- Łk 19,10
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Jezus:
Ewangelie:
Baranek Bo y, który bierze Przyj cie Jezusa
na siebie grzechy wiata Odkupiciela
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NT

Stworzenie
1M 1,2

Lato 2004

Tabela 4A.1: Historia odkupienia wiata w Starym (ST) i Nowym Testamencie (NT)

Lato 2004

Ilustracja 4A.2 Chronologia biblijna
Poni szy wykres pokazuje histori Biblii podzielon na okresy. Wypisano tu kluczowe postaci z danego okresu
Adam

Noe
Potop

Stworzenie

2000 pne. 1500 pne.

Historia pocz tków wiata
Przed potopem

1000 pne.

Jezus Chrystus

Ezdrasz
500 pne.

4 pne.

Naród

Królestwo

Ponad 38 ksi g: 1 Moj . 12 -

Moj esz do czasów Dawida
Wyzwolenie z Egiptu
2M 5-14
Prawo nadane Izraelowi
5M 5, 6
Walka o ziemi
Jz 1-6
2Sm 7
Obietnice dane królowi
Dawidowi

1 M 12:1-3
1 M 22
1 M 37-50
2 M 14

Dawid do czasów Ezdrasza
(1000-500 pne.)
2Ch 3-7
Budowa Bo ej
wi tynikrólestwa
Podział
1Ki 12,17
70 lat wygnania Judy
2Kr 24-25; Jr
Ezd 1-10
Powrót Ezdrasza do
kraju

25; Tr 1-5

Jan
100

Historia
Jezusa
jako
Mesjasz
a

Pozostali

Malachiasza

Historia wczesnego Ko cioła
W Jerozolimie

4 Ewangelie

W całej Judei a po kra ce Ziemi
Samarii

Dzieje Apostolskie – Ksiega Objawienia

ycie Chrystusa (4 przed Chr-33)
po Chr.)i
Mt 1-3; Łk 2-3; J 1
Jego narodziny
chrzest
Jego misja
Mt 1:21; Łk 15, 19:10
JegoPrzesłania
Mt 5-7’ 24-25;
J 14-17
Jego cuda
Mt 8-9; Łk 7; J 6,11
Jego odrzucenie
Łk 4; Mt 12; J 10-12
Mt 26-27; J 18-19
Jego mier I
pogrzeb
Jego
J 20
zmartwychwstanie Mt 28;
Łk 24; J 20-21; Dz 1, 9;
Jego pojawienia
si
1 Kor
Jego wniebowst pienie 15
Łk 24; Dz 1

Ezdrasz do czasów Chrystusa
Powrót Nechemiasza
Nh 1-13
Ostatni prorok na 400 lat Ml 1-4
lat
Zapowiedzi przyj cia Mesjasza Iz 9:2-7; 53; Ps 22
Mk 1; Łk1
Pojawienie si Jana
Chrzciciela

Historia wczesnego Ko cioła
J 14:16-21; Dz 2
Zesłanie Ducha
wiJerozolimy
tego
Do
(Piotr)
Dz 3-7
Do Judei & Samarii
Dz 8-12
Do wiata
(Paweł) Dz 13-28
poga skiego

Dodatek 4A: Tabele biblijne

Stworzenie do czasów Abrahama
przed 2000 pne.
1 M 1-2
Stworzen
ieródło grzechu
1 M 3; Rz 1-5
1 M 6-9
S d pod postaci
potopu
Wie
a Babel
1 M 11

Paweł
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1M 1 - 11

Kraj

Piotr

33

Historia królestwa Izraela

Po potopie

Abraham do czasów Moj esza
Bóg (2000-1500
powołuje pne.)
Abrahama
Bóg
do wiadcza
Abrahama
Wierno Józefa
Narodziny i powołanie
Moj esza

Dawid

Moj esz

Abraham

Przyszła nadzieja Ko cioła
Powrót Chrystusa Mt 24; J14; 1Ts 4:13-18; Obj 19
Nasza Nadzieja
2 Kor 5; Rz 8; Obj 21-22
1Kor 15
Nasze Nowe
Ciała
Tt 2-3
Nasz obecny
Obowi zek
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Interpretacja - warsztat

5

LEKCJA

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest stworzenie uczestnikom kursu mo liwo ci zastosowania w praktyce interpretacji
metod indukcyjnego studium biblijnego.

Główne punkty

• Celem interpretacji jest zrozumienie my li autora.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zacz

stosowa zasady interpretacji.

• Lepiej rozumie znaczenie fragmentu z Dziejów Apostolskich 17,1-10a.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Warsztat: Podziel uczniów na małe grupy 3-4 osobowe. Wszystkie grupy maj pracowa nad tym
samym fragmentem zalecanym pod koniec pierwszej godziny. Pod koniec warsztatu daj grupom
pi tna cie minut czasu na wspólne omówienie znaczenia danego fragmentu.
PLAN WARSZTATU
Fragmentem, jakim b dziemy si posługiwali w trakcie naszego warsztatu jest fragment z Dziejów
Apostolskich 17,1-10a. Warsztat b dzie przebiegał nast puj co:
•

Podzielimy si na grupy 3-4 osobowe.

•

Mamy 35 minut na zapoznanie si z tre ci
interpretacji przedstawionych w lekcji 4.

•

Przez ostatnie pi tna cie minut warsztatu ponownie podzielimy si na grupy i powiemy, jak
rozumiemy ten fragment oraz wybierzemy kluczowe pytania “interpretacyjne”.

fragmentu i opracowanie poszczególnych etapów

PRACA W GRUPACH
Po zako czeniu lekcji 3 ka dy uczestnik kursu powinien zna fragment z Dziejów Apostolskich 17,1-10a.
Trzeba b dzie wróci do tamtej lekcji w celu przeprowadzenia tej. By mo e konieczne oka e si
poczynienie dodatkowych obserwacji, je li wyłoni si pytania, na które nie potraficie odpowiedzie .
Wykorzystaj ten sam proces, jakim posługiwałe
Jeremiasza w lekcji 4.

si

przy interpretacji pierwszego rozdziału Ksi gi

A. Dokonaj „przesiewu” obserwacji w celu odszukania kluczowych faktów
Z moich obserwacji na temat Dziejów Apostolskich 17,1-10a wynika,
(wymie ):
Kontekst fragmentu:

Pierwotny odbiorca:
Pierwotne okoliczno ci:

e najwa niejsze s
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Inne fakty i obserwacje:

B. Ustal główny temat
Tematem tego fragmentu jest:

Oto, co Łukasz mówi na ten temat:

Główny temat obejmuj cy dwie powy sze my li mo na stre ci słowami:

C. Opisz bieg my li
Łukasz rozwija główn my l fragmentu przez:

D. Pytania typu „co to znaczy”
W trakcie pracy grupowej nad tym fragmentem zanotujcie poni sze kluczowe pytania na temat
jego znaczenia, pytania, które pomogły wam lepiej zrozumie , co oznaczaj te wiersze.
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[Zakre l dwa najbardziej pomocne pytania, którymi posłu yłby si w prowadzeniu grupowego
studium tego fragmentu.]
E.

Sformułuj zasad biblijn
Ponadczasowa zasada, jak mo na sformułowa w oparciu o ten fragment, brzmi:

PODSUMOWANIE
Wykorzystaj zostawione ni ej miejsce na notatki podczas wspólnego omawiania przez grupy ich
rozumienia tego fragmentu. Zwró uwag na podobie stwa i ró nice w rozumowaniu twoim i innych
grup. Spróbujcie doj do porozumienia w ustaleniu znaczenia tego fragmentu.

Spo ród wybranych przez wszystkie grupy pyta pomocnych przy interpretacji wybierz dwa najlepsze do
studium w grupie i zapisz je poni ej.
1.
2.
BIBLIOGRAFIA
Hendricks, Howard G., and William Hendricks. Living By the Book. Chicago, IL: Moody Press, 1991.
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Stosowanie Bo ego Słowa
CO POWINIENEM ZROBI ?

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie zało ycielowi ko ciołów modelu „zastosowania” metod
indukcyjnego studium biblijnego.

Główne punkty

• Powinni my by posłuszni zasadom biblijnym, jakich si
wiczenie jest bezu yteczne.

uczymy, gdy

w przeciwnym wypadku

• Aby zastosowanie było wła ciwe, nasza sytuacja musi odpowiada kontekstowi biblijnemu.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , jak stosowa zasady, jakich si nauczył z Pisma.
• Wiedzie , jak przygotowa pytania do etapu zastosowania w indukcyjnym studium Biblii.
• Zacz

stosowa zasady zastosowania przedstawione w niniejszej lekcji.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

W lekcji tej główny akcent kładzie si na praktycznym zastosowaniu, które ka dy mo e wykorzysta w
swoim yciu i słu bie. Uczestników kursu nale y zach ca do tego, by zastosowali te zasady we
własnym yciu.
WPROWADZENIE
Z jakiego powodu najtrudniejsz cz ci chrze cija skiego ycia jest stosowanie prawd biblijnych w
codziennym yciu. Skutkiem studiowania Biblii mo e by powi kszenie naszej wiedzy i naszej wiary.
Mimo to jednak je li nie zrozumiemy, jak zastosowa w praktyce to, czego si dowiedzieli my,
studiowanie nie przyniesie nam wielkich korzy ci. Na poprzednich lekcjach zebrali my materiały
(obserwacja) i zbudowali my z nich zasad biblijn (interpretacja). Teraz jest czas na ycie w prawdzie
(zastosowanie). Kluczowym pytaniem stawianym przy zastosowaniu jest “co powinienem zrobi ?”
Gdy ustalimy, co powinni my zrobi , wci
pozostaje
kwestia posłusze stwa naukom biblijnym. Jezus
nauczał, e Jego uczniowie powinni uczy innych
“zachowywa wszystko, co wam przykazałem” (Mt
28,20). Apostoł Paweł mówi o zastosowaniu tego, czego
si w ten sposób nauczył: „B d cie na ladowcami
moimi, tak jak ja jestem na ladowc Chrystusa” (1Kor
11,1). Apostoł Jan pisze: „Po tym za poznajemy, e Go
znamy, je eli zachowujemy Jego przykazania” (1J 2,3).
Musimy
te
szuka
praktycznych
sposobów
zastosowania prawd, jakie poznajemy zgł biaj c Bibli .
Apostoł Jakub mówi: „wiara, je li nie byłaby poł czona z
uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,17).

Ilustracja 6.1

3.Zastosowanie

Co powinienem zrobi ?

Zadanie

W tej lekcji chcemy wróci do pierwszego rozdziału Ksi gi Jeremiasza. Ponownie b dziemy studiowa
tekst, szukaj c zasad biblijnych, które mo emy zastosowa do własnego ycia. I o ile zasady b d si
odnosi do wszystkich, praktyczne zastosowania mog u ró nych osób by odmienne z uwagi na
ró norodno okoliczno ci, w jakich si znajdujemy.
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ZASTOSOWANIE – TRZECI ETAP METODY INDUKCYJNEJ
S dwie bardzo istotne sprawy, które nale y poruszy na etapie zastosowania. Pierwsza dotyczy
faktu, e zastosowanie zawsze nale y raczej odnosi do siebie ni do innych. Nie ma znaczenia,
czy dane studium ma słu y osobistemu wzrostowi, czy nauczaniu innych. Je li najpierw nie
zastosujemy czego do siebie, stajemy si obłudnikami. To, czego uczymy innych, powinno zawsze
wypływa z tego, czego sami si ju nauczyli my i zastosowali my we własnym yciu. Wtedy
dopiero mo emy naucza innych, je li pojawi si taka potrzeba.
Druga istotna sprawa to upewnienie si , e nasz kontekst jest taki sam, jak
kontekst oryginalny. Nie mo emy i nie wolno nam stosowa przesłania
adresowanego do postaci biblijnych do naszego własnego ycia, je eli
nasza sytuacja nie jest analogiczna. Dlatego wi ksza cz
etapu
zastosowania składa si z pyta “W czym moje ycie przypomina sytuacj
opisan w tym fragmencie?”
Ilustracja 6.2 Porównywanie kontekstów

Jak mam

Czy
pasuj ?

Kontekst
Biblijny

Wi ksza cz
etapu
zastosowania składa
si z pyta “W czym
moje ycie
przypomina sytuacj
opisan w tym
fragmencie?”

to zastosowa
do mojego ycia?

Podobny?

Kontekst
Współczesny

II. PROCES ZASTOSOWANIA
Wła ciwe zastosowanie zaczyna si od logicznego i systematycznego rozwa enia podstawowych
dziedzin naszego ycia i słu by, które powinny odzwierciedla zasady biblijne, jakie zauwa yli my
w tek cie. Pomocne mo e okaza si rozwa anie ka dego tematu, a nast pnie zadawanie sobie
wnikliwych, daj cych do my lenia pyta o to, co powinni my zrobi w odpowiedzi na dane
przesłanie. Procesowi temu jak zwykle powinna bezustannie towarzyszy modlitwa oraz ch
uczenia si i wzrastania w Panu.
A. Zagadnienia zwi zane z zastosowaniem
Ostatecznym celem zastosowania jest osobiste kształcenie charakteru i wi ksza wydajno w
słu bie. Istnieje wiele kwestii lub zagadnie , które nale y wzi
pod uwag próbuj c
zastosowa przesłanie danego fragmentu do ycia osobistego. Zagadnienia te obejmuj
zarówno nasze ycie osobiste, jak i słu b . Niektóre z przykładów zamieszczono poni ej:
Wiara:

Czego mog si nauczy o osobistej wierze?

Postawy:

Jakie postawy s dobre, a jakie złe? Jakie s
postawy negatywne?

Czyny:

Co powinienem zacz

Grzechy:

Jaki(e) grzech(y) został(y) mi pokazany(e)? Jak mog uporz dkowa sprawy z
Bogiem/innymi?

ich skutki? Jak mog

zmieni

robi ? Z czego powinienem zrezygnowa ?
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Wyzwania:

Jakie wyzwania stały si dla mnie jasne w moim yciu osobistym? W relacjach z
innymi? W mojej słu bie?

Obietnice:

Jakie obietnice mog uzna za odnosz ce si do mnie? Czy s
jakie warunki? Co z tego wynika dla mego ycia i słu by?

Charakter:

Jakie s Bo e cechy charakteru, które musz rozwin

postawione

w swoim yciu i słu bie?

B. Pytania ogólne
Hendricks w swojej ksi ce wymienia szereg uniwersalnych pyta
nadaj cych si do ka dego fragmentu Pisma. Oto one:
•

Czy jest tam dla mnie jaki wzór do na ladowania?

•

Czy jest jaki grzech, którego trzeba unika ?

•

Czy jest obietnica, której mog si uchwyci ?

•

Czy jest tam modlitwa, z któr mog si uto sami ?

•

Czy jest polecenie, które nale y wykona ?

•

Czy jest jaki warunek do spełnienia?

•

Czy jest jaki werset do zapami tania?

•

Czy jest tam jaki bł d godny uwagi?

•

Czy jest wyzwanie, któremu trzeba sprosta ?

do zastosowania,

C. Pytania konkretne
Po odpowiedzi na ogólne pytania dotycz ce zastosowania pierwszego rozdziału ksi gi
Jeremiasza warto te przyjrze si z osobna ka demu wierszowi czy akapitowi i postawi
pytania bardziej konkretne. W przeciwie stwie do poprzednich etapów te pytania bezpo rednio
odnosz si do tego, co powiniene zrobi po zapoznaniu si z przesłaniem. Jest
niesko czona ilo takich pyta szczegółowych, gdy dla ka dego fragmentu s one inne.
Twoja kreatywno znajdzie tu szerokie pole do popisu. Wa ne jest to, by otworzy swoje
serce przed Panem i pozwoli Mu pokaza , co On chciałby zmieni w twoim yciu.
Poni ej znajduje si lista przykładowych pyta . W trakcie pracy nad tym fragmentem mo esz
dodawa do niej swojej własne.
Wiersz 5
•

Jak osobi cie przemawia do ciebie nauczanie zawarte w tym wierszu odno nie do twojego
stosunku z Bogiem Stwórc ?

•

Jak osobi cie przemawia do ciebie ten wiersz odno nie do twego powołania do słu by?

•

Je li nie masz jeszcze jasno okre lonego powołania, co ten wiersz usiłuje ci przekaza ?

•

Co wiersz ten mówi na temat Bo ej woli dla twojego ycia?

•

Czy wiesz, jaka jest teraz Bo a wola dla twojego ycia?

•

Jaki wpływ wywiera ten wiersz na twoj wiar w Bo

najwy sz władz ?

• Czy si z tym zgadzasz? Czy przyjmujesz t my l bez zastrze e ?
Wiersz 6
•

Czy mo esz si uto sami z wahaniem Jeremiasza w odpowiedzi na Bo e wyzwanie?

•

Jakie s twoje „wymówki”?

• Czy wci
Wiersz 7

szukasz jakich wymówek? Co powiniene z nimi zrobi ?

•

Co s dzisz o Bo ej odpowiedzi dla Jeremiasza?

•

Jakie uczucia wzbudza w tobie oczywisty brak „elastyczno ci” ze strony Jeremiasza w
odrzucaniu Bo ego powołania?

•

Wygl da na to, e Jeremiasz nie mo e podj
samodzielnej decyzji. Co osobi cie
odczuwasz nie maj c tak naprawd wyboru w kwestii Bo ego powołania? Czy powiniene
mie wybór?
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Czy wiersz ten stanowi dla ciebie problem dotycz cy wolnej ludzkiej woli i Bo ej
wszechwładzy?

• Je li to istotnie sprawia problem, jaka b dzie twoja odpowied ?
Wiersz 8
•

Co ten wiersz oznacza dla ciebie osobi cie?

• Jak to zastosujesz do swojej sytuacji osobistej oraz do słu by?
Wiersz 9
• Czy mo esz opisa sytuacj , w której Bóg „spotkał” si z tob osobi cie?
Wiersz 10
•

Co wiersz ten mówi do ciebie osobi cie o ostatecznym Bo ym celu dla twojej słu by?

•

Czy dostrzegasz jakie
zało yciela ko ciołów?

•

Istniały przeszkody, którym Jeremiasz musiał stawi czoła i pokona je po to, by osi gn
cel budowania i zakładania czego od nowa. Jakie s niektóre z przeszkód, jakie ty
napotykasz zmierzaj c do osi gni cia celu budowania Bo ego królestwa przez zakładanie
nowych ko ciołów?

•

Jakie uczucia wzbudza w tobie perspektywa znalezienia si w sytuacji, w której musiałby
naruszy tradycj i stawi czoła przywódcom przeciwnym twoim planom zakładania
ko cioła?

podobie stwo mi dzy zadaniem Jeremiasza a swoim jako

• Jak poradziłby sobie z przeszkodami i osobami, które mogłyby ci si przeciwstawia ?
Wiersz 12
•

W jaki sposób zasada ta odnosi si do ciebie osobi cie?

• Jak wiersz ten wpływa na twoj pewno
Wiersz 16
•

siebie jako zało yciela ko cioła?

Jak radzisz sobie z „innymi bogami” w swoim własnym yciu?

•

Co musisz zrobi , aby upewni si , e jeste posłuszny jedynie Bogu, a nie innym
„bogom”, takim jak np. materializm, nacjonalizm, itp.?
Wiersz 17
•

Jak oceniasz swoj
sprzeciwom?

•

Co musisz zrobi , aby przygotowa si do swojej przyszłej słu by?

obecn

gotowo

do opowiedzenia si

za Bogiem wbrew wszelkim

• Jakie dziedziny ycia wymagaj duchowego wsparcia?
Wiersz 18
•

Bóg umocnił Jeremiasza. W jaki sposób Bóg umocnił ciebie, aby mógł Go reprezentowa ?

•

Co Bóg da

•

Jak to wpływa na twoje odczucia wobec Boga i Jego zaopatrzenie dla ciebie i twojej
słu by?

ł ci, eby by z tob w ka dych okoliczno ciach?

III. PODSUMOWANIE
Zastosowanie, jakie dostrzegam dla swego ycia i słu by w pierwszym rozdziale Ksi gi Jeremiasza
jest nast puj ce:

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy zgadzasz si z pogl dem, e nauki nale y stosowa przede wszystkim do siebie? Dlaczego jest
to takie wa ne?

Lekcja 6: Stosowanie Bo ego Słowa
Lato 2004

•

Metody studium biblii

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 48

Jak „kontekst” wpływa na zastosowanie danego fragmentu?

PLAN DZIAŁANIA
•

Je li nie miałe czasu na doko czenie tej lekcji w grupie, zrób to przed nast pnym warsztatem, aby
zapozna si z zasadami.

BIBLIOGRAFIA
Hendricks, Howard G., and William Hendricks. Living By the Book. Chicago, IL Moody Press, 1991.
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Zastosowanie - warsztat

7

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest stworzenie uczestnikom kursu mo liwo ci zastosowania w praktyce etapu
zastosowania metod indukcyjnego studium biblijnego.

Główne punkty

• Przede wszystkim musimy zastosowa przesłanie danego fragmentu do siebie samych.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , jak zastosowa przesłanie Dziejów Apostolskich 17,1-10a do własnego ycia i słu by.

Dodatek

7A Efez –Indukcyjne Studium Biblii

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Niniejszy warsztat przebiega podobnie jak poprzednie. Podziel uczniów na grupy trzy-czteroosobowe.
Pod koniec godziny lekcyjnej daj im pi tna cie minut na zebranie si i porównanie wyników.
PLAN WARSZTATU
B dziemy w dalszym ci gu studiowa fragment z Dziejów Apostolskich 17,1-10a. Wykorzystamy do tego
wcze niejsze obserwacje oraz interpretacj . Tym razem jednak b dziemy zastanawia si nad
zastosowaniem w naszym własnym yciu i słu bie.
•

Podzielcie si na grupy trzy-czteroosobowe.

•

Przez 35 minut pracujcie nad poszczególnymi etapami zastosowania i zdecydujcie, jak najlepiej
zastosowa dany fragment do waszego ycia i słu by.

•

Przez ostatnie pi tna cie minut spotkajcie si razem, omówcie swoje zastosowania i wybierzcie
odpowiednie pytania przydatne na etapie zastosowania do u ytku dla prowadz cych indukcyjne
studium biblijne na temat tego fragmentu.

PRACA W GRUPIE
Wykorzystaj poni szy proces do tego, by osi gn
ycia.

trafne i pomocne zastosowanie do swego własnego

A. Pami taj o zasadzie biblijnej
Wpisz tu ponownie zasad biblijn sformułowan przez ciebie w oparciu o fragment z Dziejów
Apostolskich 17,1-10a z lekcji 5:

B. Porównaj konteksty
Aby twoje zastosowanie było trafne, twoja sytuacja powinna by odpowiednikiem oryginalnego
kontekstu biblijnego.
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1.

Opisz krótko oryginalny kontekst biblijny fragmentu z Dziejów Apostolskich 17,1-10a:

2.

Opisz krótko swoj obecn sytuacj (kim jeste , co robisz itp.):

3.

Napisz krótkie zdanie opisuj ce przynajmniej jedno podobie stwo twojej sytuacji do tej z
siedemnastego rozdziału Dziejów Apostolskich (Uwaga: Wyniki b d nieco inne dla
ka dej osoby w grupie, ale podobie stwo b dzie na tyle widoczne, e b dziecie w stanie
pomóc sobie nawzajem).

C. Zastanów si nad zagadnieniami zwi zanymi z zastosowaniem
Przeczytaj fragment i sprawd , czy które z podanych zagadnie pasuj do twojej sytuacji.
Je li tak, zapisz, w jaki sposób si do niej odnosz . By mo e jest jeszcze jaki inne trafniejsze
zagadnienie. Je li tak, zapisz je poni ej.
•

Wiara

•

Postawa

•

Działanie

•

Grzech(y)

•

Wyzwanie

•

Obietnica

•

Charakter

•

(inne)

•

(inne)

D. Pytania ogólne
Zadawaj pytania ogólne pomocne przy zastosowaniu – ich list znajdziesz poni ej. Wpisz
swoje odpowiedzi na ka de z tych, które odnosz si do twojej sytuacji.

E.

•

Czy jest tam dla mnie jaki wzór do na ladowania?

•

Czy jest jaki grzech, którego trzeba unika ?

•

Czy jest obietnica, której mog si uchwyci ?

•

Czy jest tam modlitwa, z któr mog si uto sami ?

•

Czy jest polecenie, które nale y wykona ?

•

Czy jest jaki warunek do spełnienia?

•

Czy jest jaki werset do zapami tania?

•

Czy jest tam jaki bł d godny uwagi?

•

Czy jest wyzwanie, któremu trzeba sprosta ?

Zadawaj konkretne pytania
Teraz, gdy razem pracujecie nad wybranym fragmentem, pomy lcie o konkretnych pytaniach
do ka dego wiersza, które skupiaj si na tym, “co powinienem zrobi ?” Zanotujcie te pytania i
odpowiedzi w podanym ni ej wolnym miejscu:
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[Zakre l dwa najlepsze pytania, które wykorzystałby , gdyby miał prowadzi grupowe studium
indukcyjne na podstawie tego tekstu.]
PODSUMOWANIE
Gdy ju zbierzecie si razem, omówcie i porównajcie zastosowania, które dostrzegacie w tym
fragmencie. Na ko cu porównajcie pytania pomocne przy zastosowaniu wybrane przez ka d grup i
wybierzcie dwa najbardziej przydatne w prowadzeniu indukcyjnego studium biblijnego w oparciu o ten
fragment. Wpiszcie je poni ej:
1.
2.

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jaka jest najwa niejsza rzecz, któr powiniene zrobi po przeczytaniu tego fragmentu?

•

Jaki nowy skutek tej metody dostrzegłe ?

PLAN DZIAŁANIA
•

Przeszedłe ju przez etapy obserwacji, interpretacji i zastosowania. Przed kolejnym seminarium
b dziesz musiał odby krótkie studium biblijne posługuj c si zasadami, których si nauczyłe .
Podczas warsztatu na tym seminarium b dziesz mie 20 minut na przedstawienie studium biblijnego.
Na kolejnym seminarium b dziemy omawia zasady prowadzenia studium indukcyjnego.

•

Twoim obecnym zadaniem jest przestudiowanie danego fragmentu przy u yciu metody indukcyjnej
oraz przygotowanie tylu pyta potrzebnych do obserwacji, interpretacji i zastosowania, ile to tylko
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mo liwe. W trakcie tych przygotowa powiniene ustali znaczenie tego fragmentu oraz
zastosowanie. Nast pnie ze wszystkich pyta wybierz najwy ej 5-6 pyta dotycz cych obserwacji, 23 pytania dotycz ce interpretacji oraz 1-2 pytania zwi zane z zastosowaniem. Wybrane pytania
powinny jak najlepiej pomaga pozostałym kursantom w odkrywaniu i stosowaniu nauczania tego
fragmentu.
•

Jako temat studium mo esz wybra jeden z fragmentów podanych ni ej. Porównaj swój wybór z
innymi uczestnikami kursu tak, by nikt nie miał takiego samego fragmentu. Mo esz posłu y si
przykładowym studium indukcyjnym na temat zakładania ko cioła w Efezie (DZ 19,1-10)
zamieszczonym w Dodatku 7A. Twoje studium powinno przebiega według tego samego planu, ale
oczywi cie b dzie miało inne pytania, główn my l i zastosowanie.

•

Przykładowe fragmenty do wyboru:
Dz 13,4-12 (Pafos)
Dz 13,13-52 (Antiochia)
Dz 14,1-7 (Ikonium)
Dz 14, 8-20 (Listra i Derbe)
Dz 16,11-40 (Filippi)
Dz 17,10-15 (Berea)
Dz 17,16-34 (Ateny)
Dz 18, 1-17 (Korynt)
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Efez – indukcyjne studium
biblijne
JAK PAWEŁ ZAŁO YŁ KO CIÓŁ

WPROWADZENIE
Jezus polecił czyni uczniami wszystkie narody. Czy naprawd potrafimy tego dokona ? Ile mo esz
osi gn ? Ilu ludzi mo esz pozyska dla Chrystusa, powiedzmy, w ci gu dwóch lat? Jak wielki obszar
geograficzny mo esz nasyci Ewangeli przez ten okres? W dziewi tnastym rozdziale Dziejów
Apostolskich apostoł Paweł był w stanie głosi Ewangeli ka demu na olbrzymim terytorium w tak
krótkim czasie. Je li chcemy by skuteczni jako zało yciele ko ciołów powinni my dowiedzie si , jak
Paweł to osi gn ł i postara si wykorzysta te same metody, jakimi on si posługiwał. Przyjrzyjmy si
metodom zastosowanym przez Pawła w tym udanym zakładaniu ko cioła.
I.

MODLITWA
Po wi
chwil czasu na modlitw o to, by Bóg otworzył nasze oczy i serca, aby my mogli
zrozumie , jak chce do nas przemawia przez ten fragment.

II.

ZAPOZNAJ SI Z FRAGMENTEM Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH 19,1-10
Przeczytaj ten fragment z uwag i zastanowieniem – po cichu albo na głos.

III. OBSERWACJA
Pierwszym krokiem jest odkrycie tego, co mówi Biblia. Przyjrzyj si uwa nie temu fragmentowi i
odpowiedz na poni sze pytania.
Z kontekstu (Dz 18,18-28)
• Gdy Paweł przybył do Efezu (Dz 19,1), znalazł tam kilku uczniów. Jak twoim zdaniem ludzie ci
stali si uczniami?
• Kto był zaanga owany w czynieniu ich uczniami i w jaki sposób?
Z fragmentu (Dz 19,1-10):
• Jak słabo

Paweł odkrył w tych uczniach i co z tym zrobił?

• Gdzie Paweł rozpocz ł swoj prac w Efezie?
• Jakiej zmiany Paweł dokonał w swojej strategii i dlaczego?
• Jaki był skutek słu by Pawła w Efezie?
IV. INTERPRETACJA
Kolejnym krokiem jest ustalenie znaczenia Biblii. Zastanów si
omawiaj c nast puj ce pytania:

nad przesłaniem tych wierszy

• Dlaczego w pocz tkowych o miu wierszach tego fragmentu Łukasz skupia si na odpowiedzi
Pawła na nauk o Duchu wi tym?

• W wierszu ósmym Paweł w przekonywuj cy sposób argumentuje. Natomiast w wierszach 9-10
skupił si raczej na szkoleniu uczniów. Na podstawie tekstu odpowiedz, jaka była reakcja na
ka d z tych metod oraz do której z nich ten fragment ma zach ca ?
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W jednym lub dwóch zdaniach stre główn my l tych wierszy. Je li to mo liwe, sformułuj j jako
zasad biblijn . Wpisz j w poni sze miejsce:
Zasada wynikaj ca z tego fragmentu:

V. ZASTOSOWANIE
Trzeci krok polega na ustaleniu, jak ta prawda odnosi si od naszego ycia i słu by jako zało ycieli
ko cioła. Zagl daj c ponownie do tekstu zastanów si nad nast puj cymi pytaniami:
1. Je li mam słu y tak, jak apostoł Paweł, musz wykona dwie najwa niejsze czynno ci:

2. Na podstawie tego fragmentu jak mog słu y tak, by mo liwie jak najbardziej zmniejszy skal
prze ladowa i zwi kszy rozpowszechnianie Ewangelii?

PODSUMOWANIE
Znajomo prawdy nie wystarczy. Musimy j zastosowa . Ko cowym krokiem jest jej wprowadzenie w
ycie. Po wi
kolejn chwil na modlitw o Bo
pomoc w okazaniu posłusze stwa zasadom
zauwa onym w tym fragmencie.
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indukcyjnym studium
biblijnym

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest zach cenie do wykorzystania metod indukcyjnego studium biblijnego w
ró nych rodzajach studiów w odniesieniu nie tylko do krótkich fragmentów.

Główne punkty

• Celem wszelkiego studium biblijnego powinno by ustalenie, co Biblia ma do powiedzenia, a do
tego najlepsza jest metoda indukcyjna.
• Metoda indukcyjna jest korzystna dla takich studiów jak studium biograficzne, studium ksi g i
tematów.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• By przekonany, e metod indukcyjn nale y si posługiwa we wszelkiego rodzaju studiach
biblijnych, jakie odbywa lub prowadzi.
• Wiedzie , jak zabra si za studium postaci biblijnej, ksi gi czy tematu z perspektywy studium
indukcyjnego.

Dodatek

8A Studium biograficzne o Barnabie
WPROWADZENIE
W poprzednim podr czniku wyja nili my, jak indukcyjna metoda studium biblijnego skupia si na
odkrywaniu i stosowaniu znaczenia Słowa Bo ego. Akcent kładzie si raczej na Pi mie zamiast na
naszym wcze niejszym pojmowaniu tego fragmentu. Mamy nadziej , e metoda ta ju wzbogaciła twoje
studium Słowa.
Do tej pory posługiwali my si metod indukcyjn tylko w odniesieniu do krótkich fragmentów z uwagi na
krótki czas trwania lekcji. Jednak metod indukcyjnego studium biblijnego mo na te wykorzystywa w
studiowaniu wi kszych cz ci Biblii lub porównywania wierszy z ró nych sekcji – co b dzie konieczne
przy opracowywaniu danego tematu lub biografii. W tej lekcji omówimy niektóre wskazówki dotycz ce
stosowania metody indukcyjnej do tych innych rodzajów studiów.
I.

POWTÓRZENIE ZASAD INDUKCYJNEGO STUDIUM BIBLIJNEGO
Zanim zastosujesz metod indukcyjnego studium Biblii w szerszym kontek cie, powiniene wróci
do sekcji Metody studium Biblii w Podr czniku pierwszym.
A. Dlaczego metoda indukcyjna?
Metoda dedukcyjna opiera si na istniej cej ju koncepcji czy zało eniu, które decyduj o
znaczeniu studiowanej sytuacji. Gdy posługujemy si t metod studiowania Biblii, to skutek
jest taki, e przypisujemy danemu wierszowi to, co my ju rozumiemy zamiast uczy si z
niego. Inaczej jest, gdy w studium biblijnym wykorzystujemy metod indukcyjn – podchodzimy
wówczas do fragmentu po to, by si uczy i pozwalamy, by Słowo do nas przemawiało.
B. Etapy metody indukcyjnej
Trzy etapy metody indukcyjnej – obserwacja, interpretacja i zastosowanie – zostały pokazane
na ilustracji 8.1. Metoda indukcyjna prowadzi nas przez proces pytania, co mówi Biblia, co
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oznacza oraz co powinienem z tym zrobi . Zaczyna si od po wi cenia czasu na uwa ne
prze ledzenie tre ci Pisma, a ko czy zastosowaniem w moim yciu i słu bie.
Ilustracja 8.1 Trzy etapy

1.

Obserwacja

Co to mówi?

2.

Interpretacja

Co to znaczy?

Fakty

Zasada

3.

Zastosowanie

Co powinienem zrobi ?

Zadanie

Wa ne jest, by przej przez wszystkie etapy po kolei, bez wybiegania do przodu. Proces ten
przypomina piramid , w której konieczne było poło enie du ego i solidnego fundamentu
obserwacji przed zbudowaniem na nim naszej interpretacji i zastosowaniem jej do naszego
ycia.
C. Akcent na metod indukcyjn
Indukcyjna metoda studium Biblii, jak si za chwil przekonamy, mo e by pomocna w wielu
rodzajach studiów biblijnych. Bez wzgl du na to, jakie studium si prowadzi, istnieje kilka
wa nych ogólnych zasad. Oto one:
•

Zadawaj wiele pyta typu Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Dlaczego?

•

Spróbuj odnale

•

Spróbuj zrozumie cel, jaki przy wiecał autorowi

•

Pozwól na stopniowe objawianie

•

Postaraj si zrozumie kontekst

główny punkt

•

Sformułuj zasad biblijn

•

Porównaj kontekst biblijny i współczesny

• Módl si
Zajrzyj do poprzednich lekcji w celu uzyskania wi cej informacji na temat tych zasad.
II. STUDIA BIOGRAFICZNE
Studia biografii lub postaci wymagaj przestudiowania wszystkich informacji na temat danej postaci
biblijnej. Je li oznacza to du
ilo
fragmentów, pomocne mo e si okaza prze ledzenie
konkretnego wydarzenia lub ram czasowych w yciu danej postaci. Mo na na przykład zgł bia
biografi Pawła podczas jego podró y misyjnych lub Dawida podczas jego walki z królem Saulem.
Jednak nawet w tej sytuacji trzeba rozwa y całe ycie danej osoby oraz jak wybrana sekcja pasuje
do cało ci.
A. Po co studium biograficzne?
Ka dy lubi opowie ci. Łatwo jest odnosi si do problemów, wyzwa , pokus, rado ci i
zwyci stw innych, gdy s one przedstawione w formie opowie ci. Biblia jest pełna zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych przykładów z historii ycia ludzi.
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Dzi ki zgł bianiu ycia postaci biblijnych z ich mocnymi i słabymi
stronami mo emy nauczy si wielu lekcji, które pomog nam
upodobni si do obrazu Chrystusa. Wiele fragmentów biblijnych
dotyczy Bo ego działania w yciu jednostek - ma ono na celu
przyspieszenie tego procesu. Na przykład od Abrahama uczymy si
o wierze; od Józefa o tym, jak stawia czoła pokusom; od Estery o
Bo ym niezale nym działaniu; od Daniela o modlitwie; od Jonasza
uczymy si , co si dzieje z osob , która próbuje uciec od Boga; od
Pawła uczymy si o misjach. Kluczowym wierszem jest fragment z
Listu do Koryntian 10:11: „A wszystko to przydarzyło si im jako
zapowied rzeczy przyszłych, spisane za zostało ku pouczeniu
nas”. Jakie inne przykłady przychodz ci na my l?
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Dzi ki zgł bianiu
ycia postaci
biblijnych z ich
mocnymi i słabymi
stronami mo emy
nauczy si wielu
lekcji, które pomog
nam upodobni si do
obrazu Chrystusa.

Posługuj c si opowie ciami z ycia postaci biblijnych zało yciele ko ciołów musz umie
przekaza istotne prawdy tym, którym głosz Ewangeli i poddaj szkoleniu innych. Jednak e
w celu najlepszego zastosowania Biblii konieczne jest zrozumienie tego, czego Biblia uczy
poprzez ycie danej osoby. Zasady wynikaj ce z dobrze przeprowadzonego studium Biblii
musz si odnosi do studiów biograficznych tak samo, jak do ka dego rodzaju studiów
biblijnych.
B. Jak przeprowadzi studium biograficzne
Indukcyjne studia biograficzne przebiegaj według podobnego schematu (obserwacja,
interpretacja i zastosowanie), jak inne teksty, z jednym znacz cym wyj tkiem. Na ilustracji 8.2
pokazana jest obserwacja ka dego fragmentu. Interpretacja jednak wymaga kolejnego kroku.
Po pierwsze ustala si zasad dla ka dego fragmentu. Nast pnie z poszczególnych zasad
formułuje si powszechn zasad . Na ko cu powstaje powszechne zastosowanie, które
podsumowuje wszystkie fragmenty i zostaje zastosowane w praktyce. Poni sze sekcje b d
rozwini ciem tych koncepcji.
Ilustracja 8.2 Studium biograficzne

3. Zastosowanie

powszechne zastosowanie

• powszechne zastosowanie

2. Interpretacja

powszechna zasada

• powszechna zasada
• poszczególne zasady

1. Obserwacja

• poszczególne fragmenty

A

B

C
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Obserwacja
Obserwacja wymaga dokładnego przegl du wszystkich odno nych fragmentów – po
jednym za ka dym razem. Ka dy fragment uczy okre lonej prawdy w konkretnym
kontek cie. Zanim przejdziesz do etapu interpretacji, musisz odkry , jaka jest prawda dla
ka dego fragmentu. Posłu si poni szymi krokami jako wskazówkami:

2.

•

Wybierz posta biblijn , któr chcesz analizowa .

•

Sporz d list WSZYSTKICH odno ników biblijnych do tej postaci. Je li to mo liwe,
posłu si konkordancj lub słownikiem biblijnym.

•

Ułó zebrane wiersze w porz dku chronologicznym.

•

Sformułuj i postaw jak najwi cej pyta
Kiedy? Jak? i Dlaczego?)

•

Zwró szczególn uwag na wskazówki dotycz ce charakteru, osobowo ci, my li lub
czynów osoby, któr analizujesz. Na przykład:

dotycz cych obserwacji (Kto? Co? Gdzie?

•

Czego dowiadujemy si o jej przodkach i rodzinie?

•

Czy jej imi ma jakie znaczenie? Czy zostało zmienione? Je li tak, jakie było
znaczenie tej zmiany, np. imienia Abram na Abraham, Jakub na Izrael, Szymon
na Piotr itp.?

•

Kiedy i gdzie yła ta osoba? Czego dowiadujemy si o yciu w jej czasach ze
ródeł biblijnych i pozabiblijnych?

•

Jakie znacz ce wydarzenia miały miejsce w jej yciu: kryzys, osi gni cia,
powołanie do konkretnego zadania, problemy, z jakimi si zmierzyła itp.?

•

Relacje: Jaka była jej relacja z Bogiem? Jak odnosiła si do innych?

• Zapisz i stre
Interpretacja

swoje notatki na temat ka dego wiersza.

Interpretacja jest procesem dwucz ciowym, je li wi e si z
Ka dy z wybranych
wi cej ni jednym fragmentem Pisma – jak to cz sto bywa w
przez ciebie
przypadku studium biograficznego. Ka dy z wybranych przez
ciebie fragmentów do studiowania posiada okre lony cel i fragmentów do
własn nauk . Z uwagi na jedno Pisma cele te nigdy nie studiowania posiada
b d ze sob sprzeczne, ale mog by ró ne. Na ogół okre lony cel i własn
zawieraj dodatkowe informacje. Ka dy z tych celów nale y nauk .
odkry i sformułowa w postaci zasady biblijnej, posługuj c si
wskazówkami podanymi we wcze niejszych dyskusjach na temat metody indukcyjnej.
Po sformułowaniu tych zasad dla ka dego poszczególnego fragmentu mo liwe jest
uko czenie procesu interpretacji dzi ki uwa nemu i przemy lanemu poł czeniu
wszystkich zasad w jedn , która jest podsumowaniem tego, co wniosła ka da cz
.
Przypu my, e wybrałe do studiowania fragment z ycia Dawida. Jeden fragment uczył,
e był on oddany Słowu. Inny podkre lał jego ycie modlitewne. Trzeci kładł nacisk na
jego zaufanie do Boga w czasach kryzysu. Odpowiednia zasada uniwersalna mogłaby
brzmie : „Powinni my po wi ci si lekturze Słowa i modlitwie, gdy ufamy Bogu w
czasach trudno ci”. Ta zasada streszcza nauki wszystkich trzech fragmentów.
3.

Zastosowanie
Gdy po przeprowadzeniu studium postaci sformułowałe powszechn zasad biblijn ,
mo esz porówna swoj sytuacj do sytuacji tej postaci i ustali , co powiniene robi .
Oznacza to, e poszukasz podobie stw mi dzy poło eniem twoim a tej osoby i odpowiesz
zgodnie z zaobserwowan w Słowie nauk . Podczas tego etapu mo esz przejrze kilka
fragmentów, które podsunie ci Duch wi ty i pozwoli Mu uczy ci i prowadzi przez cały
proces.
Jest wiele pyta dotycz cych interpretacji, które mo na zada po to, by pomóc sobie w
odkryciu najwa niejszego zastosowania dla siebie. Oto one:
•

Pod jakim wzgl dem moje do wiadczenie przypomina jego?
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•

Czy mam takie same mocne i słabe strony?

•

Dlaczego Bóg umie cił t osob w Pi mie?
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• Jakich konkretnych rzeczy Bóg chce mnie nauczy dzi ki studium ycia tej osoby?
Uwaga: Przykład studium biograficznego o yciu Barnaby znajduje si w Dodatku 8A.
III. STUDIUM KSI G
Wi kszo uczonych biblistów zgadza si , e Biblia ma jeden wspólny temat – cho dyskutuj oni
nad tym, jak go dokładnie sformułowa . Ka da ksi ga biblijna rozwija ten wspólny temat dodaj c do
niego co unikatowego. Dobrym przykładem s tutaj ewangelie. Czterech autorów ewangelii pisało
o yciu Chrystusa. Istnieje wiele podobie stw i ró nic mi dzy ich relacjami. Ka da powstała z
odr bnego punktu widzenia.
• Mateusz – przedstawia Chrystusa jako ydowskiego Mesjasza (z perspektywy króla)
• Marek - przedstawia Chrystusa jako Sług (pokora)
• Łukasz - przedstawia Chrystusa jako Syna Człowieczego (ludzka natura)
• Jan - przedstawia Chrystusa jako Syna Bo ego (boska natura)
Ka dy z tych portretów Chrystusa jest prawdziwy, a zarazem inny.
Ka da z ewangelii opisuje wa ny aspekt Jego osoby czy charakteru
lepiej ni inne. Cztery ewangelie składaj si na pełniejszy obraz Pana.
Podobnie wszystkie sze dziesi t sze ksi g biblijnych składa si na
pełne ukazanie Bo ego przesłania dla nas. Jedna z ksi g najlepiej
opisuje Jego miło , inna cierpliwo , jeszcze inna gniew. Jedna z ksi g
podkre la beznadziejn sytuacj upadłego człowieka, druga opisuje
wspaniałe ocalenie dzi ki ofierze Chrystusa.

Wszystkie
sze dziesi t sze
ksi g biblijnych
składa si na pełne
ukazanie Bo ego
przesłania dla nas.

A. Po co studium ksi gi?
Skoro wszystkie sze dziesi t sze ksi g ł czy si w przekazaniu nam Bo ego przesłania,
musimy uwa nie prze ledzi ka d ksi g , je li chcemy nale ycie zrozumie jej wkład w to
przesłanie. Warto te zwróci uwag na jeszcze jedn korzy . Otó je li rozumiemy temat
ka dej ksi gi, wiemy, dok d si zwróci , aby szybko znale odpowied na konkretny problem.
Czy kto zmaga si z legalizmem? Powinien si gn
do Listu do Galacjan. Czy mamy
w tpliwo ci odno nie do naszego zbawienia? Przeczytajmy List do Rzymian. Czy podwa amy
bóstwo Chrystusa? Si gnijmy do Ewangelii Jana. Je li pow tpiewamy w powag grzechu,
powinni my zajrze do Ksi gi S dziów. Ka da ksi ga kładzie na co szczególny nacisk i
zawiera szczególne przesłanie.
B. Jak przeprowadzi studium ksi gi?
Studium ksi gi wymaga podj cia takich samych kroków jak poznana przez nas metoda
indukcyjna. Na ogół studium ksi gi jest do czasochłonne, je li chce si je przeprowadzi
wła ciwie. Korzy ci jednak, jakie ze sob niesie, wynagrodz po wi cony czas. Studium ksi gi
składa si z czterech etapów:
1.

Przeczytaj dan ksi g kilka razy
Wiele ksi g biblijnych to krótkie listy lub przesłania. Miały one Zainwestuj nieco
by czytane jednym tchem od pocz tku do ko ca. Najlepszym czasu na wielokrotn
sposobem ich studiowania jest kilkakrotne zapoznanie si z
lektur zanim
nimi a zacznie si dostrzega temat i powtarzane lub
podkre lane my li. Niektóre z dłu szych ksi g (takich jak przyst pisz do
Ksi ga Izajasza czy Jeremiasza) powstawały na przestrzeni interpretacji.
wielu lat, lecz i one s adresowane do jednego odbiorcy i b d
do nas przemawiały wyra niej, je li przeczytamy je w cało ci. Raz to za mało – nie
wystarczy te zapoznanie si z wybranymi fragmentami ksi gi. Zainwestuj nieco czasu na
wielokrotn lektur zanim przyst pisz do interpretacji.

2.

Przeanalizuj okoliczno ci powstania ksi gi
Istnieje szereg istotnych czynników, które nazwiemy „okoliczno ciami powstania” ksi gi.
Niektóre z tych informacji mo na znale w samej ksi dze lub w przypisach w Biblii. Inne
pytania b d wymagały posługiwania si komentarzami, podr cznikami biblijnymi lub
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innymi pomocami. Rozpoczynaj c studium ogranicz wykorzystanie tych pomocy do
wst pnych faktów na temat ksi gi z pomini ciem wywodów komentatora. Zostaw je na
potem, gdy ju b dziesz miał do czasu na to, by najpierw przemówiło do ciebie Pismo.
Zaczynaj c studium poszukaj nast puj cych informacji:
•

Autor – O ile to mo liwe, ustal, kto napisał dan ksi g , a nast pnie dowiedz si jak
najwi cej o tej osobie. Dlaczego Bóg si nim posłu ył jako ludzkim autorem? Jakie
było jego wychowanie i do wiadczenie? Jakim był człowiekiem? Kim była jego
rodzina? Kiedy i w jaki sposób został zbawiony? W jakim był wieku? Jakiego był
wyznania? Odpowiedz na tyle pyta go dotycz cych, na ile tylko potrafisz.

•

Odbiorcy – Do kogo była skierowana ksi ga? W jakiej sytuacji znajdował si w tym
czasie odbiorca? W jakim celu twoim zdaniem powstała ta ksi ga? W jaki sposób
dotarła do odbiorców (w formie kazania, proroctwa, dor czonego listu itp.)? Jaka wi
ł czyła odbiorców z Bogiem? Z ludzkim autorem? Jaka była ich sytuacja polityczna?
Religijna?

•

Data – Kiedy powstała ksi ga? Jakie wa ne wydarzenia z historii miały wtedy
miejsce? Jakie miejsce zajmuje ta ksi ga w stopniowym Bo ym objawieniu dla
człowieka? Na jakiej przestrzeni czasu powstała ksi ga?

•

3.

Styl literacki – Jakim stylem posłu ył si autor (poezj , proroctwem, stylem dzieła
historycznego, dydaktycznego itp.)? Po wi cej informacji na temat stylu si gnij do
Dodatku 2A „J zyk Biblii” z cyklu Metody studium Biblii. W jaki sposób dany styl
wpłynie na twoj interpretacj ? Jak wpłyn łby on na odbiorców?
Przeanalizuj tre ksi gi

Przy studium ksi gi warto wzi pod uwag dwie rzeczy. Pierwsz jest temat, a druga to
sposób rozwini cia tematu. Innymi słowy, autor chciał nam przekaza jak my l i zrobił to
w okre lony sposób. Obydwie te rzeczy s istotne.
a. Temat ksi gi
Teraz gdy znasz ju wiele faktów dotycz cych ksi gi, przeanalizuj jej tre . B dzie
ona miała jeden wiod cy temat, łatwy lub trudny do ustalenia. Na przykład Jan
wyra nie podaje temat swojej Ewangelii (Jana 20:31). Podobnie Juda (Judy 3). Inni
autorzy s mniej precyzyjni.
Ilustracja 8.3 Cz

ci ksi gi

1 temat
kilka rozdziałów
wiele akapitów
bardzo du o wierszy
b. Rozwini cie tematu
Cała tre ksi gi zło y si na przekazanie tematu ksi gi odbiorcom (i nam). Podczas
analizy i zadawania pyta zwró uwag , jak autor osi ga to zadanie. Jak postaw
wyra a (powag , łagodno , miło , gniew itp.)? Jakim j zykiem si posługuje – czy
mówi wyra nie, sarkastycznie, błyskotliwie, przekonywuj co itp.? Czy skupia si na
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intelekcie, czy na emocjach? Jak to robi? Dlaczego twoim zdaniem przyjmuje takie
postawy?
4.

Sporz d tabel ilustruj c rozwini cie tematu ksi gi
Jedn ze skutecznych technik przy studium ksi gi jest sporz dzenie tabeli zawieraj cej
wiod ce tematy, postaci, miejsca itp. przedstawione w ksi dze. Cz sto tabele takie mo na
znale
w studiach biblijnych lub komentarzach. Znajduj si one równie w innych
ródłach, takich jak Jensen (zobacz Bibliografia). Mo esz jednak wykona swoj własn
tabel . W rzeczy samej twoje studium skorzysta wi cej na twojej własnej próbie
sporz dzenia tabeli zanim si gniesz po inne ródło. Tabele takie nie musz by zbyt
szczegółowe, ich zadaniem jest pomóc ci zobaczy ogólny charakter ksi gi. Ilustracja 8.3
jest przykładow tabel powstał w oparciu o ksi g Dziejów Apostolskich.
lustracja 8.3 Tabela według ksi gi Dziejów Apostolskich

Ksi ga Dziejów Apostolskich
Temat:

„B dziecie moimi wiadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i a
po kra ce ziemi” (Dz. Ap. 1:8)

Rozdziały:

1-7

8-12

13-28

Miejsca:

Jerozolima

Judea i
Samaria

kra ce ziemi

Słu ba
wobec:

ydów

ydów i pogan

pogan

Kluczowi
ludzie:

Piotr,
Jan,
Stefan

Piotr, Filip,
Szaweł/Paweł,
Barnaba

Paweł,
Barnaba,
Sylas
(15-18)
(19-20)
Druga
Trzecia
podró
podró
misyjna
misyjna

Kluczowe wniebowst pienie,
wydarzenia: pi dziesi tnica
Zasady:

5.

wzrost

Eunuch,
Korneliusz

(13-14)
Pierwsza
podró
misyjna

prze ladowanie

(21-28)
Paweł
udaje si
do Rzymu

misje

Zastosuj temat ksi gi do swojej sytuacji
Na tym etapie powiniene ju dobrze rozumie , co mówi ksi ga na podstawie swoich
obserwacji. Powiniene te ustali temat i jego rozwini cie – tj. jak my l zawiera dana
ksi ga. Ostatni krok polega na zastanowieniu si , co powiniene zrobi . Podobnie jak w
poprzednich lekcjach oznacza to zbadanie własnego ycia i sytuacji pod k tem
podobie stw mi dzy nim a oryginalnym kontekstem napisania ksi gi. Pomocne w tym
procesie mog si okaza nast puj ce pytania:
•

Co w moim yciu przypomina sytuacj w ksi dze?

•

Co w moim yciu przypomina autora ksi gi?

•

Jak ja bym si zachował w tej sytuacji?

•

Co szczególnie przemówiło do mojego serca w trakcie czytania tej ksi gi?

IV. STUDIUM TEMATYCZNE
Cz sto chcemy przeanalizowa konkretne zagadnienie na dany temat. Ten rodzaj studium równie
okre la si mianem studium tematycznego. Wci
obowi zuj tu standardowe zasady studium
indukcyjnego.
A. Czemu słu y studium tematyczne?
Na kartach Biblii opracowano wiele tematów czy prawd. Wiele z nich jest rozsianych po obu
testamentach. Studium ksi gi poka e tylko cz
tych tematów. Na przykład nauczanie na
temat modlitwy znajduje si w całym Pi mie. Jedynym sposobem na odpowiedni jego analiz
jest przeprowadzenie studium tematycznego.
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B. Jak przeprowadzi studium tematyczne?
Po ustaleniu tematu, który chcesz studiowa , dokonaj nast puj cych kroków:
•

Odszukaj wiersze na ten sam temat – Uwagi i paralelne odno niki na marginesach twojej
Biblii mog pomóc ci odszuka wiersze zwi zane z danym tematem. Znajd jeden znany ci
odpowiedni wiersz i zacznij szuka powi za od wiersza do wiersza. Dokładniejsza metoda
wymaga u ycia konkordancji w celu sprawdzenia wszystkich wierszy omawiaj cych
wybrany temat. Tu uwaga – wiersze zawieraj ce to samo słowo niekoniecznie nawi zuj
do twojego tematu.

•

Poukładaj wiersze w kolejno ci – wybrany przez ciebie temat mo e by opracowany
stopniowo na kartach całej Biblii. Przeczytaj wiersze wcze niejsze, potem te, które
napisano pó niej. Dzi ki temu odkryjesz prawd w taki sam sposób, jak pocz tkowo
objawił j Bóg.

•

Przestudiuj i stre ka dy wiersz w jego kontek cie – unikaj bł du wyrywania wiersza z
jego kontekstu i przypisywania mu twoich własnych tre ci. Pozwól, by Duch wi ty
przemawiał do ciebie przez niego. Prze led uwa nie i zinterpretuj ka dy wiersz. Proces
ten jest zasadniczo taki sam, jak metoda stosowana przy studium biograficznym, pokazana
na ilustracji 8.2. Główna ró nica polega na tym, e ka dy fragment odnosi si do tematu, a
nie do postaci.

•

Zastosuj dan prawd – w modlitwie i z namysłem pro Boga, by ci pokazał, jak prawda ta
powinna zmieni twoje ycie i słu b . „Przejrzałe si w lustrze” – teraz id i zrób to, czego
si dowiedziałe (Jak. 1:22-25).
Lista przykładowych studiów tematycznych i potrzebnych do nich kluczowych wierszy została
podana w Dodatku 10A „Fragmenty do indukcyjnego studium Biblii” z cyklu Metody studium Biblii.
PODSUMOWANIE
Metoda indukcyjnego studium Biblii jest pomocna przy wielu rodzajach studium Biblii. Ma ona pot n
sił oddziaływania, poniewa przypomina nam na ka dym kroku, by Pismo przemawiało do nas zamiast
eby my my narzucali mu nasze pojmowanie. Nawet podczas studiowania ksi gi czy wielu fragmentów
(jak np. przy studium tematycznym czy biograficznym) musimy bardzo uwa nie prze ledzi ka dy wiersz
w jego kontek cie tak, by wyra nie do nas przemówił.
PYTANIA DO PRZEJRZENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jaka jest korzy

•

Na czym polega ró nica mi dzy „okoliczno ciami powstania” a „tre ci ” danej ksi gi biblijnej?

•

Dlaczego wa ne jest uło enie wierszy do studium biograficznego czy tematycznego w porz dku
chronologicznym?

przeprowadzania studium biograficznego?

PLAN DZIAŁANIA
•

Przeprowad studium biograficzne o yciu Barnaby w Dodatku 8A. Zastanów si nad jego rol w
procesie zakładania ko cioła w ksi dze Dziejów. Jakie zastosowanie widzisz tam dla swego
własnego ycia i słu by?

•

Po wi
czas na wykorzystanie metody indukcyjnej przy studium ksi gi i studium tematycznym.
Wybierz mniejsz ksi g b d krótszy temat do swoich pierwszych prób. Oce skuteczno
tej
metody w odkrywaniu w Słowie rzeczy, których wcze niej nie dostrzegałe .
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Studium biograficzne
o Barnabie

Je li w trakcie wykonywania tego zadania przyjd ci do głowy jakie pytania, wró do punktu II, „Studia
biograficzne” z cyklu Metody studium Biblii w lekcji 8: „Ró ne sposoby posługiwania si indukcyjnym
studium Biblii”.
I.

STUDIUM ODNO NYCH FRAGMENTÓW
Wiersze, w których padło imi Barnaby, zostały ju podane. Przeczytaj ka dy wiersz lub fragment z
zamieszczonej ni ej listy i zanotuj swoje spostrze enia. Nast pnie stre ten fragment. Pierwszy
został ju za ciebie opracowany.
A. Dzieje Apostolskie 4:36,37
1.

2.

Obserwacje:
•

Był lewit

•

Pochodził z Cypru

•

Nadane mu imi brzmiało Józef

•

Apostołowie nadali mu przydomek „Barnaba”

•

Syn Pocieszenia

•

Sprzedał swoj ziemi , aby pomóc sfinansowa działalno

ko cioła

• Zło ył swój dar pokornie („u stóp Apostołów”)
Interpretacja/ Podsumowanie:
Barnaba był z natury „pocieszycielem” – do tego stopnia, e oddał to, co posiadał, aby
zach ci i wyposa y innych wierz cych.

B. Dzieje Apostolskie 11:19-24
1.

Obserwacje

2.

Interpretacja/ Podsumowanie:
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C. Dzieje Apostolskie 11:25-26
1.

Obserwacje

2.

Interpretacja/ Podsumowanie:

D. Dzieje Apostolskie 11:27-30

E.

F.

1.

Obserwacje

2.

Interpretacja/ Podsumowanie:

Dzieje Apostolskie 12:25
1.

Obserwacje

2.

Interpretacja/ Podsumowanie:

Dzieje Apostolskie 13:1-13;42-43
1.

Obserwacje

2.

Interpretacja/ Podsumowanie:
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G. Dzieje Apostolskie 14:1-23
1.

Obserwacje

2.

Interpretacja/ Podsumowanie:

H. Dzieje Apostolskie 15:2-4,12,22,25,35-39

I.

J.

1.

Obserwacje

2.

Interpretacja/ Podsumowanie:

List do Kolosan 4:10
1.

Obserwacje

2.

Interpretacja/ Podsumowanie:

List do Galacjan 2:11-13
1.

Obserwacje

2.

Interpretacja/ Podsumowanie:
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II. POSUMUJ NAUCZANIE
Teraz po przyjrzeniu si poszczególnym fragmentom czas spojrze na wyniki i podsumowa to,
czego Biblia naucza o Barnabie. W trakcie tego wiczenia przemy l nast puj ce pytania:
• Jakie pochodzenie miał Barnaba?
• Dlaczego twoim zdaniem apostołowie nadali mu przydomek „Barnaba”?
• Co w przytoczonych fragmentach wiadczy o tym, e Barnaba zasługiwał na swój przydomek?
• Jakie znaczenie ma kolejno
Paweł)?

, w jakiej wymienieni zostali Paweł i Barnaba (lub Barnaba i

• Jak zareagował Barnaba na przekazanie przywództwa Pawłowi?
• Jak reagował na konflikty? (Dz. 15:1-4 oraz 15:36-40)
• Dlaczego według ciebie zareagował tak, a nie inaczej w Li cie do Galacjan 2:11-13?
Teraz napisz podsumowanie tego, czego dowiedziałe si o yciu Barnaby. Upewnij si , e zawiera
ono wszystkie kluczowe my li, które zauwa yłe w ka dym z tych fragmentów:

III. ZDECYDUJ, CO Z TYM ZROBI
Studium Pisma ma niewielk warto , dopóki nie zdecydujemy, jak je zastosowa
ycia. Zastanów si nad nauk o yciu Barnaby odpowiadaj c na poni sze pytania:

do naszego

• Czy spotkałe w swoim yciu jakich „Barnabów”? Kim byli i jak ci zach cali?
• Czy znasz chrze cijanina, który potrzebuje zach ty? Co mo esz zrobi , by go zach ci ?
• W Dziejach 9:26nn oraz 11:25-26 Barnaba zaryzykował własn reputacj po to, by wesprze
drugiego. Czy jeste gotów na podobne ryzyko dla Ewangelii?
• Barnaba usun ł si na bok i pozwolił Pawłowi zaj
pierwsze miejsce w przywództwie. Czy
jeste gotów szkoli nowych przywódców i pozwoli im przej przywództwo nawet je li oznacza
to dla ciebie drugorz dne stanowisko?
• Jakich konkretnych lekcji udzielił ci Pan podczas studiowania ycia Barnaby?
Zastanów si w modlitwie, jak w wyniku tego studium Bóg chciałby zmieni twoje ycie. W
poni szym pustym miejscu wpisz, co zamierzasz z tym zrobi , a nast pnie popro Pana, by pomógł
ci konsekwentnie to osi gn :
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Prowadzenie indukcyjnego
studium Biblii
PROWADZENIE INNYCH
DO ODKRYCIA

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie, jak prowadzi grup indukcyjnego studium biblijnego w taki
sposób, eby członkowie mogli odkry znaczenie i zastosowanie studiowanych przez siebie
fragmentów Pisma.

Główne punkty

• Odkrycie ma wi ksz moc oddziaływania ni „mówienie”.
• Dobre pytania ułatwiaj proces odkrywania.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna ró nic mi dzy „nauczaniem” a „prowadzeniem w odkrywaniu”.
• Potrafi uło y odpowiednie pytania, które prowadz do odkrycia.

Dodatek

9A Indukcyjne studium Biblii na podstawie Ewangelii Mateusza 20:17-28
9B Indukcyjne studium Biblii na podstawie Ewangelii Łukasza 15:1-7

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Lekcja 10,11 to dwugodzinny warsztat, który ma na celu zapewnienie uczestnikom praktycznego
prowadzenia indukcyjnego studium Biblii. Uczestnicy powinni mie przynajmniej jeden wieczór na
przemy lenie, jak przed warsztatem wykorzysta techniki dyskusyjne przedstawione w tej lekcji.
I.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY PROWADZ CEJ INDUKCYJNE STUDIUM BIBLII
Indukcyjne studium Biblii jest po pierwsze i najwa niejsze metod osobistego wzrostu chrze cijan.
Jest to te jednak bardzo skuteczna forma słu by na rzecz innych. Mo na si ni posługiwa przy
ewangelizacji lub uczniostwie. Na ogół odbywa si to w grupie.
Grupa prowadz ca indukcyjne studium Biblii to mała grupa osób, które
Grupa prowadz ca
gromadz si w celu studiowania Biblii. Członkowie mog , cho nie
indukcyjne studium
musz , by wierz cy – przywódca jednak powinien. Indukcyjne studium
Biblii to dobry sposób dla niewierz cych, aby odkryli przesłanie, jakie ma Biblii to mała grupa
dla nich Bóg, tzn. aby si nawrócili i zaufali Chrystusowi w kwestii osób, które gromadz
zbawienia. Je li członkowie s niewierz cy, przywódca wybierze si w celu
zapewne do studiowania fragment Pisma, który przyst pnie wyja nia studiowania Biblii.
tre
Ewangelii. Doskonałym przykładem jest Ewangelia Jana,
zwłaszcza rozdział 3. Je li członkowie s wierz cy, tematem mo e by wszystko, co ich interesuje.
Istnieje szereg ró nic mi dzy grup prowadz c
najwa niejsze s wymienione poni ej.

indukcyjne studium Biblii a kazaniem. Trzy

A. Pismo jest autorytetem
W kazaniu ródłem autorytetu jest zbyt cz sto osoba nauczyciela. Skutek jest taki, e je li
mówca jest bardzo zdolny, ludzie słuchaj tego, co on mówi i nie zawsze zdaj sobie spraw ,
e przesłanie pochodzi od Boga. W przeciwnym wypadku, je li mówca jest słaby, przesłanie
Słowa mo e by zaciemnione lub myl ce. W obu sytuacjach mi dzy słuchaczami a Słowem
Pana stoi jaka osoba.
Indukcyjne studium Biblii natomiast pozwala ka demu z członków grupy skupi si na Pi mie.
ywe i skuteczne Słowo Bo e jest w stanie dotkn
człowieka na najgł bszym poziomie,
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przynosz c przekonanie lub pociech . Nic nie stoi pomi dzy Słowem a słuchaj cym. adna
ludzka istota nie stoi na przeszkodzie. Duch wi ty kieruje przesłanie wprost do serca
czytelnika.
Oczywi cie jest czas i miejsce na nauczanie. Czasem pomocne jest
słuchanie nauczyciela, gdy ludzie nie chc sami czyta Słowa lub
gdy nauczyciel ma szczególnie dobry wgl d w dany fragment lub
temat. Nauczanie jednak powinno by równowa one gdziekolwiek
lub kiedykolwiek to mo liwe przez osobiste studiowanie Pisma.
Nauczanie powinno by dodatkiem do tego, czego uczymy si sami
– nigdy nie powinno go zast powa .

Nauczanie zawsze
powinno by
równowa one przez
osobiste studiowanie
Pisma.

B. Celem jest odkrycie
Teoria kształcenia dowiodła wielokrotnie i niezbicie, e najlepiej uczymy si i zapami tujemy to,
co odkrywamy na własn r k . Czyje opowiadanie na temat łowienia ryb znacznie ust puje
osobistemu do wiadczeniu go. To samo dotyczy prawdy zawartej w Słowie. Gdy odkrywamy
jak prawd na kartach Biblii, jest bardziej prawdopodobne, e j zrozumiemy, uwierzymy w
ni i wcielimy j w ycie, ni gdy kto głosi nam o niej kazanie. W celu umo liwienia tego
odkrycia grupa prowadz ca indukcyjne studium Biblii powinna by na tyle mała, by jej
członkowie mogli mie ze sob kontakt. Ideałem byłaby grupa dziesi cioosobowa, jakkolwiek
niektórzy przywódcy potrafi zach ci do komunikacji w wi kszych grupach.
C. Przywódca jest pomocnikiem
Poniewa najlepsz metod uczenia si prawdy biblijnej jest jej
samodzielne odkrywanie, prowadz cy indukcyjne studium Biblii
musi pomaga członkom odkrywa prawd zawart w danym
fragmencie zamiast j
im podawa . Osi ga si
to dzi ki
umiej tnemu zadawaniu pyta . Pytania s sposobem kierowania
uwagi członków na istotne fakty opisane we fragmencie, bez
podawania ich wprost. Prowadz ich one, lecz pozwalaj na
odkrywanie. Na tym polega cel.

Najlepsz metod
uczenia si prawdy
biblijnej jest jej
samodzielne
odkrywanie.

Z tego wszystkiego jasno wynika, e pytania zadawane grupie s bardzo istotne. Podczas
studium w grupie nie b dzie do czasu na zadawanie wszystkich pyta , jakie grupa jest w
stanie wymy li . Odpowiedzialno ci przywódcy grupy jest przestudiowanie fragmentu przed
czasem i zwrócenie uwagi, które pytania były dla niego najbardziej pomocne. Obejmuje to
wszystkie aspekty – obserwacj , interpretacj i zastosowanie. Liczba potrzebnych pyta zale y
od czasu trwania studium, ale nie potrzeba zadawa zbyt wielu, gdy nale y jeszcze znale
czas na omówienie odpowiedzi. Nale y te zdecydowanie pozwoli członkom grupy na
stawianie pyta i udzielanie na nie odpowiedzi, zwłaszcza gdy nabior do wiadczenia w tym
procesie.
II. PRZYGOTOWANIE DO STUDIUM
Przed przyst pieniem do studium przywódca grupy powinien je starannie zaplanowa .
A. Samodzielna analiza fragmentu
Wa ne jest, by przywódca odkrył zasadnicz prawd (y) i główne zastosowanie(a) fragmentu.
Powinien on dokona obserwacji, interpretacji i zastosowania na własn r k zgodnie ze
wskazówkami na temat indukcyjnego studium Biblii podanymi w Podr czniku pierwszym.
B. Zanotuj cel studium
Przywódca musi zadecydowa , jaki ogólny kierunek nada studium biblijnemu w małej grupie.
Nie powinien on by zbyt sztywny. Warto pami ta o tym, e Duch wi ty mo e uczy grup w
sposób przez ciebie nieoczekiwany.
C. Przygotuj pytania dotycz ce fragmentu dla grupy, która odbywa wszystkie trzy etapy
studium
Przywódca powinien przygotowa si do prowadzenia grupy w zastosowaniu wła ciwej
interpretacji opartej na uwa nej obserwacji dzi ki przeprowadzeniu grupy przez taki proces
odkrywania, który on sam ju przeszedł. Daj ce do my lenia pytania nale y układa jedno na
drugim tak, by dyskusja skupiała si na głównym celu i zastosowaniu fragmentu. Pytania nie
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powinny by tak układane, by wymagały prostych odpowiedzi „tak” lub „nie”. Powinny raczej
naprowadza grup na szukanie w wierszu faktów, znaczenia i zastosowania. Je li wła ciwa
odpowied na pytanie zajmuje kilka minut i kilka prób, nie szkodzi. Pytania powinny pomóc
członkom w odkrywaniu – nie obra a ich inteligencj .
W poprzednim podr czniku pokazali my, jak przygotowywa te trzy rodzaje pyta i prosili my o
przygotowanie przykładowego studium. We wszystkich studiach, jakie w przyszło ci
poprowadzisz, powiniene przej przez ten sam proces. Podczas przygotowania wymy lisz
zbyt wiele pyta , by mo na je było wykorzysta w grupie. Po samodzielnym studium danego
fragmentu prze led swoje pytania i wybierz najbardziej pomocne i pouczaj ce. Tylko te
wykorzystaj do prowadzenia innych w studium danego tekstu.
Upewnij si , e masz pytania do ka dego etapu –
obserwacji, interpretacji i zastosowania. Pami taj o
przykładzie budowania piramidy opartej na solidnej
podstawie. Lepiej jest uło y wi cej pyta dotycz cych
obserwacji ni
interpretacji, a najmniej pyta
do
zastosowania. Nie oznacza to, e zastosowanie jest
mniej wa ne – jest ono najwa niejsze. Jednak
doprowadzenie członków studium do etapu odkrycia
jednego najwa niejszego zastosowania w ich yciu
wymaga szeregu pyta . Wskazywanie ludziom drogi do
odkrycia poprzez umiej tne stawianie pyta jest rzecz
trudn , ale przynosi efekty.

Ilustracja 9.1

]
Zastosowanie

Interpretacja

Obserwacja

D. Przegl d pyta
Po sformułowaniu pyta przywódca powinien zastanowi si nad tym, czy:

E.

•

Jego pytania s jasne?

•

Ka de jest na tyle krótkie, e mo na je łatwo zrozumie ?

•

Pytania zach caj grup do badania fragmentu?

•

Pytania dotycz ce obserwacji dostarczaj solidnej podstawy do zadawania pyta na etapie
interpretacji i zastosowania?

•

Pytania zmuszaj grup do prze ledzenia całego fragmentu?

•

Pytania z zastosowania prowadz grup do okre lonych czynów?

Przygotowanie pyta wst pnych, które wzbudz w studiuj cych emocje
Pytanie wst pne mo e si skupia na tym, jak dany fragment przemawia do okre lonej
sytuacji, z któr uto samiaj si członkowie grupy. Na przykład 1 List Piotra jest skierowany do
ko ciołów cierpi cych prze ladowanie. Zgł biaj c t ksi g mo na zapyta : jak si
zachowujesz w obliczu cierpienia spowodowanego tym, e jeste chrze cijaninem? Jak
reagowali na prze ladowanie adresaci listu Piotra?

III. PROWADZENIE STUDIUM
A. Studium nale y zacz

i zako czy modlitw

Studiowanie Biblii nie jest procesem mechanicznym. Wymaga ono pomocy Ducha wi tego,
który otwiera nam oczy na prawd przekazywan przez Boga. Przed przyst pieniem do
studium powinni my si modli o o wiecenie, a nast pnie poprosi Pana o pomoc w
zastosowaniu tego, czego si nauczyli my dzi ki temu studium.
B. Przywódca powinien by gotowy na to, by uczy si od grupy
Warto pami ta , e ten sam Duch wi ty, który przemawia do Obecno „eksperta”
przywódcy, przemawia te do innych. Inni b d mieli spostrze enia,
mo e by zabójcza
które umkn ły uwadze przywódcy. Je li nie jest on gotowy do nauki,
b dzie sprawiał wra enie „eksperta”. Obecno
„eksperta” mo e dla uczciwej dyskusji.
by zabójcza dla uczciwej dyskusji. W wielu wypadkach ludzie nie
b d chcieli dzieli si swoimi refleksjami w obecno ci eksperta, który mo e ich poprawia .
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C. Przywódca nie powinien odpowiada na własne pytania lub pytania, które wyłoni si w
trakcie pracy grupy
Przywódca powinien unika odpowiedzi na własne pytania. Ogranicza to my lenie grupy. Je li
tak si dzieje, pytania zadawane przez przywódc zaczynaj przypomina pytania do
egzaminu, na które istniej poprawne odpowiedzi. Wiele osób niech tnie b dzie odpowiadało
na pytania w obawie przed „chybieniem”. Je li zadanemu pytaniu towarzyszy wiele wahania
si , przywódca powinien sformułowa je inaczej na wypadek, gdyby grupa miała trudno ci ze
zrozumieniem. Podobnie pytania, które pojawiaj si w grupie, powinny by przez ni sam
przemy lane. Mo na na przykład zauwa y : „Darek ma pytanie odno nie do _________. Co ty
o tym s dzisz?” Mo na te skierowa pytanie Darka do konkretnej osoby w grupie: „Ewo, jak
odpowiedziałaby na pytanie Darka?”
D. Nie bój si milczenia
Przywódca powinien da odpowiedni ilo czasu na odpowied na dane pytanie. Przez jaki
czas mo e zapanowa głuche milczenie, czym nie nale y si przejmowa . My lenie wymaga
czasu. Milczenie jest presj grupy wywieran na przywódc .
E.

Przywódca nie zawsze powinien si zadowoli pierwsz podan odpowiedzi
Je li przywódca stale akceptuje odpowied i przechodzi do kolejnego pytania, wtedy grupa
mo e wpa w schemat pytanie/odpowied , pytanie/odpowied . Lepiej byłoby dla grupy, gdyby
miała dyskusj zamiast quizu. Dzi ki uzyskaniu kilku odpowiedzi na pytanie mo na wywoła
bardziej naturaln dyskusj . Cz sto te pierwsza podana odpowied nie jest pełna czy
wnikliwa. Czasem istnieje wi cej odpowiedzi ni jedna. Je li po wi ci si czas na omówienie
innych odpowiedzi, mo na uzyska lepsze zrozumienie fragmentu.

F.

Pytania, na które grupa nie odpowiedziała, mog pozosta bez odpowiedzi
Przywódca powinien powstrzyma si przed odpowiadaniem na pytania, na które grupa nie
znalazła odpowiedzi. Podawanie gotowej odpowiedzi oznaczałoby hamowanie jednostkowego i
grupowego my lenia. Je li ufamy Duchowi wi temu jako prawdziwemu nauczycielowi,
musimy zaufa , e pytanie bez odpowiedzi jest czym , z czym grupa nie potrafi sobie w danym
momencie poradzi . Pytanie takie mo e pobudzi ciekawo uczestników i zach ci ich do
przyj cia za tydzie .

G. Odpowiedzi niepoprawne lub cz
grup , nie przez przywódc

ciowe powinny by poprawiane przez Pismo i/lub

Trzeba liczy si z faktem, e padn niewła ciwe odpowiedzi i niepoprawne stwierdzenia.
Przywódca na ogół poprawia je i gani. Ale mo e to zniech ci członków grupy do otwierania
si . To z kolei zabija otwart i uczciw dyskusj . Zamiast korygowania niewła ciwej lub
cz ciowej odpowiedzi przywódca mo e zrobi jedn z nast puj cych rzeczy:
•

Poprosi osob udzielaj c odpowiedzi o ponowne przeczytanie tekstu lub skierowa j do
innego tekstu.

•

Zapyta grup , czy zgadza si z odpowiedzi .

•

Poprosi członków grupy o inne wiersze na ten sam temat w celu poparcia lub
skorygowania odpowiedzi.

H. Dopilnuj, aby dyskusja nie odbiegała od głównego tematu
Szatan jest mistrzem w odwracaniu ludzkiej uwagi od głównej prawdy. Rozmowa Jezusa z
Samarytank (Ewangelia Jana, rozdział 4) jest dobrym przykładem próby odci gni cia
Chrystusa od prawdziwych potrzeb tej kobiety. Prawdopodobnie w trakcie dyskusji wyłoni si
dobre, cz sto nawet wa kie pytania. Je li nie maj one zwi zku z głównym tematem,
przywódca powinien powiedzie co w rodzaju: „Kasiu, to bardzo ciekawe pytanie. Ale
poniewa w zasadzie nie wi e si ono z naszym dzisiejszym tematem, odpowiemy na nie po
zako czeniu studium.” Lub: „Kasiu, jest to bardzo wa ne pytanie. Nadaje si na oddzielne
studium. Zastanowimy si nad tym pó niej. Dzi skupimy si na temacie tego fragmentu”.
I.

Nie zapomnij zadawa pyta dotycz cych zastosowania
Celem tego studium nie jest tylko nabycie wiedzy o Bo ym Słowie, lecz odkrycie, jak w
praktyce by posłusznym Jego Słowu. Przywódca nie powinien ba si bezpo rednich pyta
mobilizuj cych ludzi do działania. Członkowie grupy nie b d chcieli przypomina człowieka z
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Listu do Jakuba 1:22-24, który nie stosował tego, czego si dowiedział. Przywódca powinien
pomaga ka demu, by był mo liwie jak najbardziej konkretny w zastosowaniu tak, by za
tydzie mógł wróci do tematu i zobaczy post p w stosowaniu Pisma do swojego ycia.
J.

Kontroluj udział tych, którzy mówi za du o lub za mało
W wi kszo ci małych grup pojawi si kilka osób ch tnych do odpowiedzi na ka de pytanie,
wi kszo
b dzie odpowiadała od czasu do czasu oraz kilka osób, które trzeba b dzie
zach ca do udziału. Tym, którzy zawsze wyrywaj si do odpowiedzi, przywódca powinien
odpowiada : „Darku, zawsze mo emy liczy na twoj odpowied . Posłuchajmy, co Ewa s dzi o
________.” Tych, którzy z rzadka bior udział, przywódca mo e poprosi , by przeczytali tekst
lub odpowiedzieli na pytania dotycz ce obserwacji, na jakie łatwo odpowiedzie ledz c tekst.
Gdy nabior wi cej pewno ci siebie, mo na ich zach ca do udziału w łatwych pytaniach
dotycz cych interpretacji i zastosowania.

K. Pod koniec studium przywódca powinien podsumowa to, czego grupa si dowiedziała
lub wyraziła
Przywódca powinien unika dodawania nowych informacji, których grupa nie przemy lała.
Dodawanie nowych informacji nie tylko stawia przywódc w pozycji „eksperta”, lecz ujawnia te
brak zaufania do prowadzenia Ducha wi tego w odkrywaniu tego, co chce On objawi grupie.
Lepiej jest potwierdzi to, czego nauczyła si grupa i kontynuowa .
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Dlaczego odkrywanie jest konieczne do chrze cija skiego wzrostu? Dlaczego samo głoszenie kaza
nie wystarczy?

•

Co powinno zawiera pytanie pobudzaj ce do o ywionej dyskusji?

PLAN DZIAŁANIA
•

W poprzednim podr czniku otrzymałe polecenie przygotowania krótkiego studium indukcyjnego na
temat jednego z poni szych fragmentów:
Dzieje Apostolskie 13:4-12 (Pafos)
Dzieje Apostolskie 13:13-52 (Antiochia)
Dzieje Apostolskie 14:1-7 (Ikonium)
Dzieje Apostolskie 14:8-20 (Listra i Derbe)
Dzieje Apostolskie 16:11-40 (Filippi)

Dzieje Apostolskie 17:10-15 (Berea)
Dzieje Apostolskie 17:16-34 (Ateny)
Dzieje Apostolskie 18:1-17 (Korynt)

W ramach przygotowa do nast pnej lekcji powiniene mie ze sob uko czone studium,
zawieraj ce pytania z etapu obserwacji, interpretacji i zastosowania. W kolejnej lekcji (10,11)
poprowadzisz kilku innych uczestników poprzez studium posługuj c si zasadami podanymi w tej
lekcji. Po wi
nieco czasu na powtórzenie tego studium i zastanów si , jak poprowadzisz
dyskusj .
•

Je li z jakich powodów nie przygotowałe jeszcze studium, mo esz wykorzysta jedno z
przykładowych studiów w Dodatku 9A lub 9B, ale jest wskazane, by posługiwał si swoim własnym
studium. Prowadzenie własnego studium bardziej ci pomo e w ocenie twojego przygotowania pyta i
sprawno ci w posługiwaniu si metod indukcyjnego studium Biblii.
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Dodatek 9A: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Mat. 20:17-28
Lato 2004
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Indukcyjne studium Biblii
na podstawie Ewangelii
Mateusza 20:17-28

Uwaga: Niniejsze studium ma posłu y jako wzór indukcyjnego studium Biblii. Je li to konieczne, mo e
by wykorzystane podczas wicze warsztatowych w Lekcji 10,11. Jednak wskazane jest posługiwanie
si nim tylko jako przewodnikiem i przeprowadzenie własnego studium w oparciu o jeden z fragmentów
podanych w Podr czniku pierwszym.
WPROWADZENIE
Lekcje po wi cone przywództwu w niniejszym kursie zakładania ko ciołów b d traktowały słu b
Jezusa jako model przywództwa. Istnieje wiele rodzajów „przywództwa” w wiecie, lecz Jezus
zaprezentował zupełnie odmienn koncepcj prowadzenia innych. Jak si przekonamy na podstawie
Ewangelii Mateusza 20:17-28, nawet Jego uczniowie mieli problemy ze zrozumieniem istoty tego
nowego rodzaju chrze cija skiego przywództwa. Chcemy tu odpowiedzie na pytanie: „Na czym polega
przywództwo chrze cija skie?”
I.

MODLITWA
Rozpocznij studium modlitw do Boga o usuni cie z twego umysłu wszystkiego, co ci rozprasza i o
to, by mógł si skupi na uczeniu si z tego fragmentu prawdy, która pozwoli ci sta si lepszym
chrze cija skim przywódc .

II. ZAPOZNAJ SI Z FRAGMENTEM Z EWANGELII MATEUSZA 20:17-28
Przeczytaj ten fragment uwa nie i z namysłem. Mo esz poleci przeczytanie go jednej osobie lub
podzieli czytanie mi dzy członków grupy.
III. OBSERWACJA
Naszym pierwszym zadaniem b dzie odkrycie tego, co mówi dany fragment. Przyjrzyj si uwa nie
poni szym wierszom i odpowiedz na pytania:
Według kontekstu (Mat. 19:27-20:16)
• W jaki sposób nauczanie Jezusa w Ewangelii Mateusza 19:27-28 mogło wzbudzi w Jakubie i
Janie pragnienie panowania w królestwie?

• Jaki jest sens przypowie ci z Ewangelii Mateusza 20:1-15, który stre cił Jezus w wierszu
szesnastym?

Według fragmentu (Mat. 20:17-28)
• Dok d zmierzaj uczniowie i Jezus oraz co miało Go tam spotka ?
• O jak przysług prosi Jezusa ona Zebedeusza?
• Jaka jest reakcja pozostałych uczniów na jej pro b i dlaczego?
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• Kto decyduje o tym, kto jakie miejsce zajmuje w królestwie i jakie s kryteria przydzielania tych
miejsc?

• Czym kryteria te ró ni si od systemu obowi zuj cego w wiecie?

IV. INTERPRETACJA
Teraz jeste my gotowi do analizy znaczenia tego fragmentu. Zastanów si uwa nie nad poni szymi
pytaniami, gdy b dziesz si gał do swoich obserwacji:
• Jak podsumowałby postaw ony Zebedeusza i uczniów podczas ich w drówki do Jerozolimy?
Jakie były ich oczekiwania wobec przyszłego ycia w królestwie (zastanów si nad znaczeniem
okre le „po prawej...po lewej stronie”). Co to mówi o ich pobudkach pod ania za Jezusem?

• Co Jezus miał na my li pod poj ciem „kielicha”? (Zwró uwag : my mo emy spojrze na te
wydarzenia z perspektywy czasu!) Co to oznaczało w yciu Jezusa i jak wypełniło si potem w
yciu uczniów? Czy jest to szczególny rodzaj słu by, czyn, postawa lub co innego?

• Czy mam prawo pragn
zaszczytów w królestwie Bo ym? Czy problem polegał na tym, e
uczniowie chcieli by wyró nieni, czy na tym, e domagali si wyró nienia teraz, a nie po
powrocie Chrystusa?

Stre w jednym lub dwóch zdaniach główne przesłanie tych wierszy. Je li to mo liwe, sformułuj je
jako zasad biblijn . Wpisz j w poni sze puste miejsce.
Zasada wynikaj ca z tego fragmentu:
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V. ZASTOSOWANIE
Teraz musisz si zastanowi nad tym, jak mo na zastosowa t zasad w twoim własnym yciu i
słu bie. Przemy l starannie odpowiedzi na nast puj ce pytania:
• Jakie s moje pobudki słu enia Chrystusowi jako zało yciel ko ciołów? Czego si
spodziewam i kiedy?

po tym

• Je li moim pragnieniem jest podoba si Chrystusowi, czym moje przywództwo powinno si
ró ni od przywództwa otaczaj cych mnie ludzi? Co konkretnie powinienem robi jako
przywódca-sługa, który oddaje swoje ycie za ludzi odkupionych przez Chrystusa?

PODSUMOWANIE
Po opracowaniu tego fragmentu powiniene ju potrafi odpowiedzie na pytanie „Na czym polega
przywództwo chrze cija skie?” Na pewno te zastanawiałe si , co to oznacza dla ciebie osobi cie w
twoim yciu i słu bie. Teraz jest czas na to, by modli si do Boga o pomoc w prowadzeniu takiego
ycia. Popro Go konkretnie o pomoc w tych dziedzinach, w których dostrzegasz teraz swoje słabe
strony lub niewła ciwe pobudki.
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Dodatek 9B: Indukcyjne studium Biblii na podstawie Łuk. 15:1-7
Lato 2004
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Indukcyjne studium Biblii
na podstawie Ewangelii
Łukasza 15:1-7

Uwaga: Niniejsze studium ma posłu y jako wzór indukcyjnego studium Biblii. Je li to konieczne, mo e
by wykorzystane podczas wicze warsztatowych w Lekcji 10,11. Jednak wskazane jest posługiwanie
si nim tylko jako przewodnikiem i przeprowadzenie własnego studium w oparciu o jeden z fragmentów
podanych w Podr czniku pierwszym.
WPROWADZENIE
Czy kiedykolwiek zgubiłe co wa nego? Jak si czułe ? Co zrobiłe próbuj c to odnale ? Jak si
czułe , gdy to znalazłe ? W pi tnastym rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus wyja nił, jak czuje si On i
Jego Ojciec, gdy widz „zgubione” dzieci.
I.

MODLITWA
Rozpocznij studium modlitw do Boga o pomoc w zrozumieniu, jak te wiersze powinny wpłyn
twoje ycie i słu b zakładania ko cioła.

na

II. ZAPOZNAJ SI Z FRAGMENTEM Z EWANGELII ŁUKASZA 15:1-7
Przeczytaj ten fragment uwa nie i z namysłem. Mo esz poleci przeczytanie go jednej osobie lub
podzieli czytanie mi dzy członków grupy.
III. OBSERWACJA
Przyjrzyj si uwa nie temu fragmentowi i spróbuj odkry jego wymow odpowiadaj c na poni sze
pytania:
Według kontekstu (Łuk. 14:12-24)
• Jakich ludzi według Jezusa powinni my zaprasza
kontaktu z nami i z Panem (14:13,23)?

do siebie i zach ca

do utrzymywania

• Jak porównanie do bezwarto ciowej soli w wierszu trzydziestym czwartym mo e odnosi si do
tych, którzy zapraszaj lub nie zapraszaj zgubionych, aby przychodzili do Boga?

Według fragmentu (Łuk. 15:1-7)
• Do kogo była adresowana ta przypowie
– do grzeszników czy pobo nych faryzeuszy i
uczonych w pi mie (w. 3)? Co wiesz na temat tych ludzi?

• Jak skarg przeciwko Jezusowi wnosili faryzeusze i uczeni w pi mie?

• Ile zgubionych owiec równa si owcom pozostaj cym bezpiecznie w zagrodzie?

• Jaka była reakcja pasterza na zagubienie jednej owcy?
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• Jaki według Jezusa jest sens tej przypowie ci (w. 7)?

IV. INTERPRETACJA
Teraz mo emy si zastanowi nad znaczeniem opowie ci o zgubionej owcy. Jest to nieco
łatwiejsze ni na ogół, gdy Jezus podał jej znaczenie w wierszu siódmym. Poni sze pytania mog
pomóc ci opracowa zasad , której próbował nauczy :
• Pami taj, do kogo Jezus skierował t przypowie . Jak my l o „rado ci z jednego grzesznika,
który si nawraca” odnosi si wła nie do tych osób? Dlaczego twoim zdaniem Jezus wolał
posłu y si przypowie ci zamiast po prostu wyrazi prawd ?

• Dlaczego według ciebie ludzie ci musieli usłysze t przypowie
yciu?

? Co powinno si zmieni w ich

Stre w jednym lub dwóch zdaniach główne przesłanie tych wierszy. Je li to mo liwe, sformułuj je
jako zasad biblijn . Wpisz j w poni sze puste miejsce.
Zasada wynikaj ca z tego fragmentu:

V. ZASTOSOWANIE
Teraz musisz si zastanowi nad tym, jak mo na zastosowa t zasad w twoim własnym yciu i
słu bie. Przemy l starannie odpowiedzi na nast puj ce pytania, które mog ci w tym pomóc:
• Czy naprawd wierzysz, e jeden zgubiony grzesznik ufaj cy Chrystusowi jest wa niejszy ni
ko ciół pełen, załó my, dziewi dziesi ciu dziewi ciu godnych zaufania wierz cych, którzy
prowadz uczciwe i wi te ycie? Je li tak, to w jaki sposób wpłynie to na nasz słu b ?

• Jak zareaguj , gdy zobacz , e kto utrzymuje kontakty z grzesznikami po to, by pozyska ich
dla Chrystusa? Czy robi c to mo na zachowa „ wi to ”? Czy mo liwe jest budowanie bliskich
relacji z niewierz cymi po to, by własnym yciem dawa im wiadectwo (1 Kor. 5:9-12)?
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• Jaka jest moja reakcja na nawrócenie si „grzesznika”, który jeszcze nie uporz dkował swego
ycia, a uchodzi za równie wi tego jak ja? Czy ciesz si wraz z nim i pomagam mu wzrasta ,
czy pot piam sprawy, które nie s jeszcze poukładane w jego yciu?

PODSUMOWANIE
W całej historii wiata przedstawionej na kartach Pisma Bóg chciał, by zgubieni ludzie ałowali za swoje
grzechy i powracali do Niego. Chrystus zostawił zaszczyty w niebie i stał si człowiekiem po to, by
zapłaci cen za nasze odkupienie i umo liwi nasze pojednanie z Nim. Pozostawił nam polecenie
wypełniania Wielkiego Nakazu Misyjnego przez docieranie z przesłaniem Ewangelii do ka dego. Jaki
b dzie mój wkład? Czy Pan powołuje mnie do zało enia nowego ko cioła tam, gdzie zgubieni gin w
nie wiadomo ci przesłania Ewangelii? Jaka powinna by moja odpowied ?
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Prowadzenie indukcyjnego
studium Biblii - warsztat

10,11
Cel lekcji

Celem tej lekcji jest zapewnienie uczestnikom do wiadczenia z „pierwszej r ki” w prowadzeniu
indukcyjnego studium Biblii pod nadzorem nauczyciela.

Główne punkty

• Akcent powinien spoczywa na odkrywaniu.
• Nale y uwzgl dni wszystkie etapy – obserwacj , interpretacj i zastosowanie.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , jak poprowadzi indukcyjne studium Biblii.
• Zna swoje mocne i słabe strony w prowadzeniu studium.

Dodatek

10A Fragmenty do opracowania drog indukcyjnego studium Biblii

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Te dwugodzinne zaj cia s w cało ci po wi cone na to, by uczestnicy mogli prze wiczy w
praktyce prowadzenie indukcyjnego studium Biblii i wzajemn ocen swoich osi gni . Twoim
zadaniem jako prowadz cego jest dopilnowanie organizacji grup i przechodzenie od grupy do
grupy w celu wysłuchania prezentacji. Upewnij si , e uczestnicy kursu pracuj uczciwie i solidnie
dzi ki li cie kontrolnej zamieszczonej po ka dym studium. Zach uczestników, aby byli uczciwi, a
zarazem przychylni w swoich ocenach.
PRZEBIEG WARSZTATU
Ka dy z uczestników powinien przygotowa wcze niej krótkie indukcyjne studium biblijne na
podstawie wybranego przez siebie fragmentu. Najlepiej, gdyby uczestnicy po wi cili jakie
dwadzie cia minut na prowadzenie swojego studium, a potem miałaby miejsce siedmiominutowa
ocena w oparciu o list kontroln zamieszczon w tej lekcji. Poniewa s to zaj cia dwugodzinne,
ka da grupa powinna liczy czterech członków tak, by ka dy mógł poprowadzi swoje studium.
Podziel uczestników na tyle grup czteroosobowych, ile potrzeba bior c pod uwag ich liczb . Mi dzy
jedn a drug godzin mo na urz dzi pi ciominutow przerw .
Ka dy z uczestników prowadz cych studium powinien pami ta , e nie jest to kazanie. Celem ma by
odkrywanie. Uczestnik powinien prowadzi grup zadaj c pytania, które pomog pozostałym odkry
fakty, znaczenie i zastosowanie dla nich samych. W tym celu prowadz cy studium powinien z góry
przygotowa kilka naprowadzaj cych pyta do ka dego z trzech etapów – obserwacji, interpretacji
oraz zastosowania. Po zadaniu ka dego pytania daj czas na znalezienie odpowiedzi i dyskusj .
Zach caj do dyskusji, lecz ogranicz liczb stawianych przez siebie pyta tak, by miał do czasu na
odbycie całej drogi do zastosowania.
Pami taj o modlitwie o o wiecenie. Nie chodzi tu tylko o opanowanie
pewnej umiej tno ci. O ile studium jest prowadzone wła ciwie, grupy
powinny wyra nie rozumie dany fragment i wyci gn z niego nauk . Jest
to prawdziwe studium Pisma i ka dy powinien dozna dzi ki niemu
zach ty. Ró nica mi dzy tym a „normalnym” indukcyjnym studium Biblii
polega na ograniczeniu czasu jego trwania do dwudziestu minut. Na ogół
dokładne uko czenie osobistego indukcyjnego studium zajmuje całe

Nie jest to tylko
opanowanie pewnej
umiej tno ci. Grupy
powinny z tego
studium wyci gn
pewn nauk .
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godziny lub nawet dni. Studium grupowe trwa na ogół godzin w zale no ci od długo ci wybranego
fragmentu. Dwadzie cia minut to bardzo krótki okres czasu, dlatego nie b dziesz w stanie przedstawi
wszystkiego, co nauczyłe si w ramach przygotowania. Da ci to jednak dobry pogl d na to, czego
wymaga takie studium.
Nawet osoba, która przygotowała studium, powinna wzbogaci swoje pojmowanie dzi ki
spostrze eniom innych uczestników. Nie nale y si zniech ca , je li grupa wyci gnie wnioski inne ni
te, do których pocz tkowo doszedł prowadz cy. Jest to zjawisko normalne i naturalne. Nigdy nie
zbadamy w pełni gł boko ci Słowa. Zawsze mo na si jeszcze czego nauczy .
LISTY KONTROLNE
Poni ej znajduj si cztery listy kontrolne, po jednej dla ka dego z uczestników w twojej grupie. Nie
wypełniaj ich w trakcie studium. Cał uwag skup raczej na udziale w dyskusji na temat danego
fragmentu. Po zako czeniu studium przez ka dego z uczestników zakre l odpowiedzi na ka de
pytanie w prawej kolumnie listy kontrolnej dla danego uczestnika.
Po uzupełnieniu listy kontrolnej dla pierwszego uczestnika przez pozostały czas tego półgodzinnego
wiczenia reszta grupy na gor co dzieli si swoj ocen z t osob . Zalecana jest uczciwo , ale
warto pami ta , e dla danej osoby jest to pierwsza próba, a zatem trzeba doda jej odwagi.
Nale y zwróci uwag na dwie istotne sprawy. Po pierwsze, czy dane studium zostało
przeprowadzone metod indukcyjn oraz czy uczestnicy co z niego wynie li. Ta druga kwestia
dotyczy tego, jak prowadz cy kierował grup do odkrycia posługuj c si wła ciwymi pytaniami i yw ,
odpowiednio prowadzon dyskusj . Je li masz jak pomocn uwag , która nie mie ci si w ramach
dwunastu pyta na li cie kontrolnej, wpisz j w wierszu „uwagi” na dole tabeli.
Przejd do drugiego uczestnika i kolejnego studium Biblii tylko wtedy, gdy grupa sko czyła ocen
pierwszego. Staraj si jednak utrzyma w trzydziestominutowym limicie czasu po to, by czwarty
uczestnik miał całe pół godziny na ostatnie studium.
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Lista kontrolna nr 1: Imi prowadz cego ____________________
Pytania oceniaj ce
1.

Czy studium było prowadzone metod indukcyjn
obserwacj , interpretacj i zastosowanie?

2.

Ocena
i zawierało jej trzy etapy –

Tak

Nie

Czy pytania były jasne i zrozumiałe?

Tak

Nie

3.

Czy pytania pomogły ci w lepszym zrozumieniu tego fragmentu?

Tak

Nie

4.

Czy prowadz cy pozwolił grupie odpowiada na pytania, czy raczej sam udzielał
na nie odpowiedzi?

Tak

Nie

5.

Czy prowadz cy kierował pytania zadawane przez grup do niej samej?

Tak

Nie

6.

Czy prowadz cy inaczej formułował pytania niezrozumiałe?

Tak

Nie

7.

Czy prowadz cy starał si , by wszyscy członkowie brali udział w dyskusji?

Tak

Nie

8.

Czy prowadz cy nie dopu cił do tego, by ktokolwiek zdominował dyskusj ?

Tak

Nie

9.

Czy prowadz cy podsumował odkrycia poczynione przez grup w trakcie studium?

Tak

Nie

10. Czy prowadz cy pozwolił, by grupa i Pismo korygowały bł dne odpowiedzi?

Tak

Nie

11. Czy prowadz cy uko czył całe studium w przeznaczonym na to czasie?

Tak

Nie

12. Czy prowadz cy rozpocz ł i zako czył studium modlitw ?

Tak

Nie

Uwagi:

Lista kontrolna nr 2: Imi prowadz cego____________________
Pytania oceniaj ce
1.

Czy studium było prowadzone metod indukcyjn
obserwacj , interpretacj i zastosowanie?

2.

Ocena
i zawierało jej trzy etapy – Tak

Nie

Czy pytania były jasne i zrozumiałe?

Tak

Nie

3.

Czy pytania pomogły ci w lepszym zrozumieniu tego fragmentu?

Tak

Nie

4.

Czy prowadz cy pozwolił grupie odpowiada na pytania, czy raczej sam udzielał na Tak
nie odpowiedzi?

Nie

5.

Czy prowadz cy kierował pytania zadawane przez grup do niej samej?

Tak

Nie

6.

Czy prowadz cy inaczej formułował pytania niezrozumiałe?

Tak

Nie

7.

Czy prowadz cy starał si , by wszyscy członkowie brali udział w dyskusji?

Tak

Nie

8.

Czy prowadz cy nie dopu cił do tego, by ktokolwiek zdominował dyskusj ?

Tak

Nie

9.

Czy prowadz cy podsumował odkrycia poczynione przez grup w trakcie studium?

Tak

Nie

10. Czy prowadz cy pozwolił, by grupa i Pismo korygowały bł dne odpowiedzi?

Tak

Nie

11. Czy prowadz cy uko czył całe studium w przeznaczonym na to czasie?

Tak

Nie

12. Czy prowadz cy rozpocz ł i zako czył studium modlitw ?

Tak

Nie

Uwagi:
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Lista kontrolna nr 3: Imi prowadz cego____________________
Pytania oceniaj ce
1. Czy studium było prowadzone metod indukcyjn
obserwacj , interpretacj i zastosowanie?

Ocena
i zawierało jej trzy etapy – Tak

Nie

2. Czy pytania były jasne i zrozumiałe?

Tak

Nie

3. Czy pytania pomogły ci w lepszym zrozumieniu tego fragmentu?

Tak

Nie

4. Czy prowadz cy pozwolił grupie odpowiada na pytania, czy raczej sam udzielał na Tak
nie odpowiedzi?

Nie

5. Czy prowadz cy kierował pytania zadawane przez grup do niej samej?

Tak

Nie

6. Czy prowadz cy inaczej formułował pytania niezrozumiałe?

Tak

Nie

7. Czy prowadz cy starał si , by wszyscy członkowie brali udział w dyskusji?

Tak

Nie

8. Czy prowadz cy nie dopu cił do tego, by ktokolwiek zdominował dyskusj ?

Tak

Nie

9. Czy prowadz cy podsumował odkrycia poczynione przez grup w trakcie studium?

Tak

Nie

10. Czy prowadz cy pozwolił, by grupa i Pismo korygowały bł dne odpowiedzi?

Tak

Nie

11. Czy prowadz cy uko czył całe studium w przeznaczonym na to czasie?

Tak

Nie

12. Czy prowadz cy rozpocz ł i zako czył studium modlitw ?

Tak

Nie

Uwagi:

Lista kontrolna nr 4: Imi prowadz cego____________________
Pytania oceniaj ce
1. Czy studium było prowadzone metod indukcyjn
obserwacj , interpretacj i zastosowanie?

Ocena
i zawierało jej trzy etapy – Tak

Nie

2. Czy pytania były jasne i zrozumiałe?

Tak

Nie

3. Czy pytania pomogły ci w lepszym zrozumieniu tego fragmentu?

Tak

Nie

4. Czy prowadz cy pozwolił grupie odpowiada na pytania, czy raczej sam udzielał na Tak
nie odpowiedzi?

Nie

5. Czy prowadz cy kierował pytania zadawane przez grup do niej samej?

Tak

Nie

6. Czy prowadz cy inaczej formułował pytania niezrozumiałe?

Tak

Nie

7. Czy prowadz cy starał si , by wszyscy członkowie brali udział w dyskusji?

Tak

Nie

8. Czy prowadz cy nie dopu cił do tego, by ktokolwiek zdominował dyskusj ?

Tak

Nie

9. Czy prowadz cy podsumował odkrycia poczynione przez grup w trakcie studium?

Tak

Nie

10. Czy prowadz cy pozwolił, by grupa i Pismo korygowały bł dne odpowiedzi?

Tak

Nie

11. Czy prowadz cy uko czył całe studium w przeznaczonym na to czasie?

Tak

Nie

12. Czy prowadz cy rozpocz ł i zako czył studium modlitw ?

Tak

Nie

Uwagi:
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PODSUMOWANIE
wiczenie to miało na celu da ci posmak dynamiki indukcyjnego studium Biblii. Powinien to by
raczej pocz tek ni koniec. Indukcyjne studium Biblii jest najlepsz metod uczenia si z Pisma.
Proces ten pozwala na poznanie nowych wymiarów prawdy i zrozumienia z pomoc Ducha wi tego.
Metoda ta jest korzystna dla:
•

Studium osobistego

•

Studiów ewangelizacyjnych dla niewierz cych

•

Przygotowania kazania

•

Nabo e stw ko cielnych w rodku tygodnia

•

Uczniostwa typu jeden na jeden

•

I w wielu innych sytuacjach, ograniczonych jedynie twoj
wyobra ni

•

Zaj

•

Małych grup

•

Grup komórkowych

szkoły niedzielnej

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czym ró ni si te studia od studiów biblijnych, w których brałe udział w przeszło ci?

•

Czy ta metoda pomogła ci osobi cie w uczeniu si ? Czy twoim zdaniem byłaby ona skuteczna dla
tych, których uczysz lub prowadzisz? Je li tak, to dlaczego? Je li nie, to dlaczego?

PLAN DZIAŁANIA
Od ciebie zale y wykorzystanie narz dzi, którymi obecnie dysponujesz. Nale y do nich ocena twoich
zdolno ci do prowadzenia studium i wykorzystania\e ich do wzbogacenia zarówno swego osobistego
duchowego wzrostu, jak i swojej słu by.

Lekcja 10,11: Prowadzenie indukcyjnego studium Biblii - warsztat
Lato 2004

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Metody studium Biblii
strona 87

Dodatek 10A: Fragmenty do opracowania drog indukcyjnego studium Biblii
Lato 2004

STUDIUM BIBLII
DODATEK

10A

Metody studium Biblii

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 88

Fragmenty do opracowania
drog indukcyjnego
studium Biblii

Podane ni ej fragmenty mo na wykorzysta do opracowania indukcyjnych studiów biblijnych na temat
podstawowych koncepcji chrze cija skiego ycia i wiary. Uczestnik mo e posłu y si nimi na
spotkaniach z nowymi wierz cymi, grupami komórkowymi, z jedn osob itp.
Autorytet Biblii

Ewangelizacja

Wybaczanie

Obj. 1:1-3

Mar. 5:1-20

1 Moj . 45:4-15

Łuk. 24:27-48

1 Piotra 3:15-16

Ps. 103:2-18

Ps. 119:94-118

2 Kor. 3:1-3

Mat. 6:12-15

Ps. 119:159-168

Dz. Ap. 22:1-21

Łuk. 15:11-32

2 Piotra 1:19-21

Dz. Ap. 4:1-20

Efez. 4:31-32

1 Piotra 1:24-25

Dz. Ap. 18:24-28

Mar. 11:24-26

2 Tym. 3:14-17

Mar. 16:9-20

Mat. 18:21-35

Modlitwa

Dawanie

Nowe ycie w Chrystusie

Ps. 55

2 Kor. 8:1-5

2 Kor. 5:16-21

Mat. 26:36-44

2 Kor. 9:6-11

Jana 15:5-8

Mat. 6:5-13

Mar. 10:17-23

Gal. 3:26-28

Mat. 5:44-48

1 Jana 3:16-18

Rzym. 8:1-11

Jak. 5:13-18

Mar. 4:24-25

Filip. 3:7-11

Mar. 11:20-26

Mat. 6:1-4

Rzym. 6:3-11

Rzym. 8:26-28

1 Kor. 16:1-2

Kol. 3:1-4

Studium Biblii

Pokusa

Samodyscyplina

5 Moj . 17:18-20

Rzym. 6:1-14

Przyp. 6:6-11

Ps. 1

Łuk. 4:1-13

1 Piotra 1:13-16

Łuk. 4:1-13

Hebr. 2:17-18

Jana 14:21

Łuk. 4:14-21

1 Kor. 10:13

Rzym. 12:1-3

Joz. 1:7-9

Gal. 6:1-11

Kol. 3:15-17

Przyp. 2:1-5

Obj. 3:7-11

Jak. 1:19-25

4:20-22

Jak. 1:12-15

Łuk. 6:47-49

Bo y plan dla naszego ycia

Skrucha

Społeczno

chrze cija ska

Filip. 4:6-7

Łuk. 5:29-32

1 Tes. 5:11-15

Przyp. 3:5-6

Łuk. 13:1-9

Łuk. 22:24-27

Przyp. 16

2 Piotra 3:8-9

Hebr. 10:24-25

Kazn. 2:1-26

Iza. 1;10-20

Efez. 1:15-23

Mat. 4:18-23

1 Jana 1:8-10

Rzym. 12:3-16

Łuk. 22:39-42

Dz. Ap. 26:20

Dz. Ap. 12:5-19

Jak. 4:1-10

Jon. 3:1-10

Dz. Ap. 2:38-47
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