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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.
I.

MY LENIE TYPU „Z” OWOCUJE DZIAŁANIEM TYPU „Z”

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
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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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LEKCJA

1

Biblijne zwiastowanie I
ZROZUMIENIE PRZESŁANIA

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie, jak uło y tre
jasno komunikowała główn my l tekstu.

kazania tak, by wiernie oddawała intencje autora i

Główne punkty
• Tre

strona 3

kazania powinna odzwierciedla i komunikowa tre

Biblii, a nie własne my li kaznodziei.

• Jest wiele rodzajów struktury tre ci kazania. Wybór zale y od tekstu, słuchaczy i mówcy.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , jak wykorzysta temat i dopełnienie, aby upro ci i jasno przedstawi główn my l
fragmentu.
• Zna główne punkty struktury kazania.
• Zna kilka ró nych rodzajów kaza .
WPROWADZENIE
Biblijne zwiastowanie jest działaniem Bo ym i ludzkim. Bóg przemawia przez nie do umysłów i serc ludzi,
prowadz c ich do wiary i dojrzało ci w Chrystusie, ale czyni to przez ludzi. Trzy główne narz dzia w tym
procesie to Słowo Bo e, Duch wi ty i kaznodzieja. Do kaznodziei nale y troska o to, by głosi Bo e
przesłanie w mocy Ducha wi tego.
Ogólnym celem biblijnego kazania jest przekonanie ludzi do wiary w zawart w nim tre i działanie na
podstawie tej tre ci. Aby to si stało, kaznodzieja musi przedstawi prawd Słowa Bo ego w sposób,
który:
•

przekona umysł

•

pobudzi wyobra ni

•

poruszy wol

•

przeniknie sumienie

•

dotknie emocji.

Istniej trzy główne czynniki wpływaj ce na to, czy te cele zostan osi gni te: 1) tre
kazania,
2) słuchacze i 3) mówca. Tre
kazania musi dokładnie odzwierciedla to, co Bóg chce ludziom
powiedzie . Słuchacze musz widzie zwi zek nauczania ze swoim yciem. Mówca musi przedstawi
tre w taki sposób, by była zrozumiała, i nie mo e od niej odbiega . Ka da z lekcji w tej cz ci b dzie
koncentrowa si na jednym z tych trzech aspektów.
Rozwa aj c temat konstruowania i przedstawiania przesłania biblijnego wychodzimy z kilku zało e :
•

Chcemy, by tre kazania była oparta na znaczeniu Słowa Bo ego, a nie na naszych własnych
my lach czy ideach usłyszanych od innych ludzi.
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•

Wykorzystali my indukcyjn metod studium Biblii, aby odkry znaczenie
fragmentu, który b dzie podstaw nauczania.

•

Jeste my w sytuacji, w której „jednokierunkowa” komunikacja, taka jak
kazanie, przyniesie lepsze efekty ni „dwukierunkowa”, taka jak
prowadzenie indukcyjnego studium Biblii czy prostej rozmowy o Bogu.

•

Niektórzy uczestnicy kursu, cho nie wszyscy, b d głosili kazania w
normalnym, „kaznodziejskim” kontek cie. Zasady dobrego biblijnego
zwiastowania mo na jednak zastosowa w wielu sytuacjach: na
spotkaniach ko cioła, spotkaniach młodzie owych, grupach kobiet, spotkaniach ewangelizacyjnych
itp. Skorzystaj z nich tak nauczaj cy m czy ni, jak i nauczaj ce kobiety.

Niektórzy uczestnicy
kursu, cho nie
wszyscy, b d głosili
kazania w
normalnym,
„kaznodziejskim”
kontek cie.

INDUKCYJNE STUDIUM BIBLII – SOLIDNA PODSTAWA
Oparcie tre ci na indukcyjnym studium Biblii jest najlepszym sposobem upewnienia si , e
przedstawiamy Bo e nauczanie, a nie własne my li. Dlatego wsparte modlitw i zdyscyplinowane
studium fragmentu jest niezb dne, je eli nauczaj cy ma by pewien, e rzeczywi cie przedstawia
tre zamierzon przez Boga. Pami taj, e studiujemy Bibli indukcyjnie, aby odkry pierwotn
intencj autora.
W takim stopniu, w jakim rozumiemy i głosimy pierwotny zamiar Pisma, głosimy Słowo Bo e, a nie
własne idee. Lekcje 2-7 na temat metod studium Biblii 2-7 w Podr czniku pierwszym wyja niaj , jak
przeprowadzi indukcyjne studium Biblii. Przypomnij sobie zasady obserwacji, interpretacji i
zastosowania z tych lekcji.

II.

GŁÓWNA MY L FRAGMENTU
Jeden wspólny w tek przewija si przez wszystkie dyskusje na temat
efektywnego publicznego przemawiania. Skuteczny mówca buduje
swoje wyst pienie wokół pojedynczej wa nej my li. Tak było w
przypadku klasyków retoryki, współczesnych teoretyków komunikacji i
dobrych kaznodziejów. Poniewa nasz umysł d y do jedno ci i
uporz dkowania, konieczne jest, aby my nauczali w taki sposób, by te
cechy były oczywiste dla naszych słuchaczy.

Budujemy nasze
kazania wokół jednej
centralnej idei, a
wszystko, co
mówimy, powinno
bezpo rednio lub
po rednio dotyczy
tego tematu.

Budujemy nasze kazania wokół jednej centralnej idei, a wszystko, co
mówimy, powinno bezpo rednio lub po rednio dotyczy tego tematu.
Dlatego wa ne jest wybranie fragmentu Pisma, który zawiera główn my l. Je eli wybrany przez
ciebie fragment zawiera kilka głównych my li, prawdopodobnie masz materiał na kilka kaza , a nie
na jedno.
A. Jasno przedstaw główn my l
Cz sto pomocne jest przedstawienie głównej my li fragmentu poprzez dwa elementy: temat i
dopełnienie. Ta metoda podobna jest do pisania biblijnej zasady w fazie interpretacji w
metodzie indukcyjnej. Biblijne zasady b d ce rezultatem indukcyjnego studium Biblii cz sto s
jednak do
długie i skomplikowane. Rozpoczynaj c od zasady wynikaj cej z fragmentu i
wyodr bniaj c z niej temat i dopełnienie mo emy cz sto uczyni główn my l krótsz i
łatwiejsz do wyra enia w tre ci kazania, zachowuj c równocze nie znaczenie tekstu.
Temat okre la to, o czym mówi fragment. Zazwyczaj b dzie to jaka osoba, miejsce, rzecz lub
idea. Mo na wyrazi go prostym rzeczownikiem, dlatego najcz ciej nie ma formy kompletnej
my li. Tematem danego fragmentu mo e by miło , uczniostwo, Jezus, Ko ciół, nawrócenie
itp. W niektórych przypadkach tematem mo e by fraza funkcjonuj ca jak rzeczownik.
Przykładami tego rodzaju tematu mog by : „umiłowanie Boga”, „przebaczanie innym”,
„napełnienie Duchem wi tym” lub „pragnienie podobania si Bogu we wszystkim”.
Dopełnienie to fraza, która „dopełnia” temat wyja niaj c, co dany fragment mówi o temacie.
Dopełnienie mo e nie by zrozumiałe same w sobie, a jedynie wtedy, gdy zostanie poł czone z
tematem, stanowi kompletn my l czy ide , która jest zrozumiała i łatwa do przekazania.

Lekcja 1: Biblijne zwiastowanie I
Lato 2004

Zwiastowanie

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 5

Tabela 1.1 Temat i dopełnienie

Tekst:

Temat:

Przyp. 9:10

Boja

Bo a

Dopełnienie:

Główna my l:
Boja

. . . jest tre ci m dro ci.

Bo a jest tre ci
m dro ci.

Rzym. 8:32

Bóg, który nawet
własnego Syna nie
oszcz dził

. . . daruje nam wszystko,
czego potrzebujemy.

Bóg, który dał nam swojego Syna
daruje nam wszystko, czego
potrzebujemy.

Hebr. 10:14

Jedna ofiara
Chrystusa

. . . udoskonaliła na wieki
tych, którzy s u wi cani.

Jedna ofiara Chrystusa
udoskonaliła na wieki tych, którzy
s u wi cani.

Rzym. 1:16

Ewangelia

1 Kor. 15:55

mier

. . . jest moc Bo
zbawieniu.

ku

Ewangelia jest moc Bo
zbawieniu.

. . . straciła swoj moc nad
wierz cym.

ku

mier straciła swoj moc nad
wierz cym.

B. Ustal cel kazania
Gdy odkryjesz ju główn my l, któr chciał przekaza autor biblijny, b dziesz miał trzon, wokół
którego mo esz budowa swoje kazanie. Nast pnym krokiem jest ustalenie celu kazania.
Chcesz, by słuchacze uwierzyli w jego tre i podj li działanie na jej podstawie. Konkretne
działanie, które chcesz, by podj li, jest celem twojego kazania. Nie powiniene stara si
doprowadzi do tej reakcji przez własne wysiłki – to jest zadanie Ducha wi tego. Poniewa
jednak starasz si rozpozna reakcj , której w twoim przekonaniu oczekuje Bóg, powiniene
próbowa nada kazaniu tak struktur , aby zmierzała do realizacji Bo ego zamiaru.
Ilustracja 1.2 Trzy czynniki w zwiastowaniu

Duch wi ty

Słowo

Tre

kazania

Słuchacze

Ilustracja 1.2 pokazuje, w jaki sposób Słowo, Duch wi ty i tre
kazania powinny
współdziała , aby wpłyn
na słuchaczy. Taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, gdy
kaznodzieja jest wra liwy na znaczenie tekstu i prowadzenie Ducha wi tego. Mówca, który
wiernie poszukuje w modlitwie znaczenia fragmentu, mo e spodziewa si , e to nast pi.
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STRUKTURA TRE CI KAZANIA
Dobre kazanie, podobnie jak ka de publiczne wyst pienie, b dzie zazwyczaj składało si z kilku
cz ci. Cz ci te s jak bloki budulcowe. S obecne niemal zawsze, cho ich kolejno i wa no
mog si zmienia . Powtórzmy, wi e si to bardzo z umiej tno ciami kaznodziei. Potrzeba
praktyki, by wiedzie , jak je najlepiej rozło y . Jest to bardziej kwestia sztuki ni sztywnych reguł.
A. Wprowadzenie
Kazanie powinno mie jakie wprowadzenie, niezale nie od tego, czy b dzie si ono w ten
sposób nazywa czy nie. Je eli we wprowadzeniu nie pozyskasz uwagi słuchaczy i ich
zainteresowania, w rzeczywisto ci marnujesz swój czas wygłaszaj c kazanie. Ciałem mog
by obecni w pomieszczeniu, ale ich my li b d skupione na czym zupełnie innym.
Wprowadzenie powinno wi c dokona trzech rzeczy:
1.

Pozyska uwag słuchaczy.

2.

Przedstawi temat kazania.

3.

Powi za temat z potrzebami odczuwanymi przez słuchaczy.

Słuchacze mog zdecydowa w kilku pierwszych chwilach kazania,
czy b d słucha , czy te zignoruj mówc . Dobrze przemy lane
wprowadzenie mo e bardzo pomóc w przekonaniu ich, e masz co
wa nego do powiedzenia i e warto b dzie tego posłucha . Słabe
wprowadzenie mo e sprawi co wr cz przeciwnego. Dobre
wprowadzenie wymaga znajomo ci słuchaczy. Na tym skupimy si
w nast pnej lekcji.

Słuchacze mog
zdecydowa w kilku
pierwszych chwilach
kazania, czy b d
słucha , czy te
zignoruj mówc .

B. Rozwini cie
Rozwini cie kazania to jego podstawowa tre . W tej cz ci zazwyczaj zostaje wyja nione
znaczenie fragmentu Pisma i podane jego odniesienie do obecnej sytuacji słuchacza. W tym
punkcie powiniene pomóc słuchaczom odkry t sam główn my l, któr odkryłe podczas
swojego studium indukcyjnego. Poniewa prawdopodobnie nie b dzie czasu, by przechodzi
przez cały proces czy przedstawia wszystkie twoje obserwacje, b dziesz musiał starannie
wybra kilka najwa niejszych. Skoncentruj si na faktach, które szybko i wyra nie demonstruj
główn my l i w twoim poj ciu s zgodne z celem.
Rozwini cie to serce kazania. Powinno pochodzi ze Słowa. Je eli tekst Pisma zostanie
przytłoczony przykładami, osobistymi komentarzami, cytowanymi historiami czy czymkolwiek
innym, nie b dzie to biblijne kazanie. Niech fragment Pisma zajmuje miejsce centralne.
C. Konkluzja
Konkluzja to czas, w którym podsumowujesz to, co powiedziałe w kazaniu i wzywasz do
reakcji. Nie znaczy to, e zawsze b dziesz czekał z zastosowaniem na koniec kazania. Mo esz
wprowadzi zastosowanie w ka dym punkcie. W rzeczywisto ci niektórzy kaznodzieje s
przekonani, e efektywne kazanie powinno mie nast puj c struktur :
1. Powiedz, co zamierzasz powiedzie = wprowadzenie
2. Powiedz to = rozwini cie
3. Powiedz, co powiedziałe = konkluzja
Powtarzanie mo e by znakomitym sposobem uczenia si , je eli jest przedstawione w
interesuj cy sposób. Kazanie zawsze powinno si jednak zako czy wyja nieniem po danej
odpowiedzi, niezale nie od tego, czy była ju o niej mowa wcze niej. To powinna by ostatnia
rzecz, któr powiesz, i najwa niejsza rzecz, któr słuchacze zabior ze sob do domu, gdy
kazanie si sko czy.
Konkluzja powinna zawiera jeden lub kilka poni szych elementów:
•

Podsumowanie głównych punktów.

•

Ilustracj , która ł czy główne punkty z główn my l .

•

Cytat, który słu y temu samemu celowi co ilustracja.

•

Pytanie.
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D. Ilustracje
Ilustracja ma rzuci wi cej wiatła na jak ide , nauczanie czy problem poruszony w kazaniu.
Mo e by wykorzystana w którymkolwiek punkcie kazania – wprowadzeniu, rozwini ciu lub
konkluzji. Jest szczególnie pomocna, gdy chcesz zaakcentowa jakie nauczanie lub wyja ni
trudny fragment. Pami taj jednak: ilustracje musz przyczynia si do zrozumienia tre ci
kazania. Nie wł czaj ilustracji do kazania tylko dlatego, by okrasi je ilustracjami.
Istniej trzy główne typy ilustracji wykorzystywanych w zwiastowaniu: ilustracje biblijne,
ilustracje pozabiblijne i lekcje przedmiotowe.
1.

Ilustracje biblijne
Biblia jest pełna wspaniałych, jasnych ilustracji. Czasami mo emy znale współczesn
ilustracj , która b dzie równie dobra lub lepsza, ale cz sto nie jest to mo liwe. Kto potrafi
poda lepsz przypowie ni ta o zaginionej owcy lub przykłady lilii na polu czy człowieka
buduj cego dom na piasku? Gdy te ilustracje przemawiaj jasno, powinni my je
wykorzysta . Przykłady biblijnych ilustracji obejmuj :
•

Sytuacje z ycia osób wyst puj cych w danym fragmencie, na przykład List do Filipian
2:19-30.

•

Paralelne odno niki. Konkordancja pomo e ci znale inne fragmenty biblijne, które
dotycz tego samego tematu i mog pomóc go zrozumie . Mo emy tutaj zastosowa
zasad , e Pismo interpretuje Pismo.

•

Historie biblijne. Wiele historii ze Starego Testamentu jest pomocnych w wyja nianiu
zasad przedstawionych w Nowym Testamencie. Na przykład ycie Jonasza jest
wspaniał ilustracj zasady, e Bóg wymaga naszego całkowitego posłusze stwa.

•

Mapy. Mapa obszaru, na którym rozgrywa si
zrozumieniu biblijnego fragmentu.

akcja, jest cz sto pomocna w

•

2.

Informacje uzyskane z kontekstu. Materiał bezpo rednio poprzedzaj cy fragment Efezjan
5:15-21 i nast puj cy po nim pomaga nam zrozumie koncepcj napełnienia Duchem
wi tym.
Ilustracje pozabiblijne

Nie bój si korzysta z ilustracji pochodz cych spoza Biblii, je li tylko efektywnie wyra aj
t sam my l. Ilustracje te cz sto b d bardziej zrozumiałe dla słuchaczy. B dzie tak
szczególnie wtedy, gdy słuchacze nie s dobrze zaznajomieni z Bibli . W takich
przypadkach znaczenie wielu przykładów czy fragmentów byłoby dla nich niejasne,
dlatego lepiej jest wybra co , co b dzie dla nich zrozumiałe. Do ilustracji pozabiblijnych
nale :
•

Aktualne wydarzenia. Prawdy biblijne s ponadczasowe, cz sto jednak mo na je
lepiej zrozumie , gdy ilustruje je jakie współczesne wydarzenie. Bardzo pomocne
mog by tutaj artykuły z gazet i czasopism.

•

Obserwacje z codziennego ycia.

•

Osobiste do wiadczenia. Osobiste do wiadczenia s cz sto najskuteczniejszymi
ilustracjami, pami taj jednak, eby nie zawsze czynił bohaterem siebie.

•

Ilustracje z przyrody. Obraz mewy, siedz cej spokojnie na skale, gdy wokół szalej
morskie bałwany, jest pi kn ilustracj chrze cijanina spoczywaj cego na swojej
skale, naszym Panu Jezusie Chrystusie.

•
3.

Informacje historyczne. Wa na jest wiedza o niemoralnym yciu miasta Efezu, aby w
pełni zrozumie troski Pawła w pi tym rozdziale Listu do Efezjan.
Lekcje przedmiotowe

Lekcje przedmiotowe s efektywnym narz dziem komunikacji, poniewa oparte s na
zasadzie, e uczenie si nowych koncepcji jest łatwiejsze, gdy wykorzystany zostanie
pomost mi dzy tym, co znane, a tym, co nieznane. Pokazujemy i opisujemy przedmiot
znany słuchaczom. Nast pnie dokonujemy porównania mi dzy nim a now koncepcj ,
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któr przedstawiamy. Przedmiot nie jest dokładnie tym samym, co przedstawiana
koncepcja, w jaki sposób jednak jest do niej podobny. Dzi ki temu słuchacze rozumiej
jaki aspekt nowej prawdy i s gotowi przyj inne jej aspekty.
Jedn z wielkich korzy ci płyn cych z lekcji przedmiotowych jest to, e s bardzo
efektywne, je li chodzi o pozyskiwanie uwagi słuchaczy. Jezus cz sto posługiwał si
lekcjami przedmiotowymi w swojej słu bie nauczania. Cała przyroda dla Niego
odzwierciedlała prawdy o Bogu. Niektóre z jego lekcji przedmiotowych s nast puj ce:
•

Woda fizyczna i woda ywa (Jan 4:7-15, kobieta przy studni)

•

Dziecko i prostota wiary (Mat. 19:13-15)

• Nakarmienie pi ciu tysi cy i „chleb ycia” (Jan 6)
Niektóre inne idee dla lekcji przedmiotowych, jakie mogliby my wykorzysta :
•

Mapa drogowa (Jan 14:6)

•

Szklanka mleka (1 Piotra 2:2, Hebr. 5:12,13)

•

Mydło (1 Jana 1:9)

•

Szklanka wody i bochenek chleba (Jan 4, 6)

•

IV.

wieczka lub latarka (Jan 8:12)

•

Drzwi lub brama (Jan 10:1-10)

•

Zdj cie owcy lub prawdziwa owca (Iz. 53:6; Ps. 23)

•

Miecz (Hebr. 4:12)

•

Pieni dze i zapakowany prezent (Rzym. 6:23)

•

Magnetofon odł czany od zasilania – nie podł czeni do ródła energii duchowej nie
mo emy zrobi nic (Jan 15:5)

TYPY KAZA
Istnieje wiele rodzajów kaza . Dobry mówca powinien w miar potrzeby umie wykorzystywa kilka
z nich. S one jak narz dzia w r ku rzemie lnika. Ka de nadaje si do okre lonej sytuacji i
okre lonego zadania. Kaznodzieja, podobnie jak rzemie lnik, powinien wiedzie kiedy i gdzie ka de
mo na efektywnie wykorzysta . Podane poni ej formy nie s wyczerpuj ce. Odmiany s zbyt
liczne, by je wymienia . Poza tym w kazaniu mo na efektywnie ł czy kilka form.
A. Dydaktyczne
Tego typu kazanie zasadniczo przedstawia fakty. Najcz ciej jest u ywane dla wyja nienia
jakiej doktryny. Jest bardzo efektywne, gdy głównym celem kazania jest przekazanie
informacji. Mo e pomóc w doprowadzeniu do zmiany w rozumieniu czego . Wiele listów
Nowego Testamentu napisanych jest stylem dydaktycznym. Podkre laj one logik i rozum.
B. Inspiruj ce
Kazanie inspiruj ce koncentruje si bardziej na reakcji duchowej ni na faktach czy wiedzy.
Je eli kazanie dydaktyczne skierowane jest do „głowy”, to inspiruj ce bardziej do „serca”
słuchacza. Tego typu kazanie podkre la emocje i cz sto zawiera bardzo emocjonalne
ilustracje. Psalmy s dobrym przykładem ksi gi inspiruj cej.
C. Narracyjne
Kazania narracyjne zbudowane s na jednym lub kilku opowiadaniach. Mog to by historie
biblijne lub pozabiblijne. W opowiadanie wpleciona jest prawda ze Słowa. Słu y ono jako ramy,
które pomagaj słuchaczowi uporz dkowa i zrozumie nauczan prawd . Takie kazania
mog bardzo długo zostawa w pami ci. Trzeba jednak uwa a , by samo opowiadanie nie
przytłoczyło prawdy biblijnej i nie stało si autorytetem. Historyczne ksi gi Biblii maj charakter
narracji.
D. Pytaj ce
Cho wiele kaza skupia si na udzielaniu odpowiedzi, bardzo efektywny mo e by tak e styl
pytaj cy. Kaznodzieja cz sto odpowiada na pytania, których nikt nie stawia, dlatego nie
spotyka si z du ym zainteresowaniem. Je eli mówca potrafi jasno wyartykułowa wa ne
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pytania, które interesuj słuchaczy, oni bardziej zaanga uj si w kazanie. Zamiast by
biernymi „słuchaczami”, zaczn poszukiwa odpowiedzi na pytania postawione w kazaniu. Gdy
odkryj odpowiedzi w Słowie przez kazanie, efekt mo e by bardzo pozytywny.
E.

Linearne i cykliczne
Wi kszo kaza na Zachodzie ma charakter linearny, dlatego wiele podr czników homiletyki
podkre la wykonywanie szkicu czy systematyczne rozwijanie my li kazania. W wielu krajach
jednak bardziej zrozumiałe jest kazanie cykliczne. Kazanie linearne polega na omówieniu
jednego punktu i przej ciu do nast pnego. Natomiast rozumowanie cykliczne polega na
ci głym wracaniu do tego samego punktu z ró nych punktów widzenia. Te dwa rodzaje mo na
porówna do ogl dania dzieł sztuki w muzeum. Przechodzenie od jednego obrazu do
nast pnego byłoby podej ciem linearnym. Natomiast chodzenie wokół interesuj cej rze by i
ogl danie jej z kilku ró nych perspektyw byłoby podej ciem cyklicznym. Oba rodzaje maj
swoj warto w zale no ci od rozwa anego tematu i zainteresowania słuchaczy.

KONKLUZJA
Bo e Słowo jest „ ywe i skuteczne” (Hebr. 4:12). Biblijne zwiastowanie to zrozumiałe komunikowanie
Bo ego Słowa w taki sposób, by jego moc przemieniała wszystkich słuchaj cych. Na kaznodziei
spoczywa wielka odpowiedzialno za przekazywanie Bo ego przesłania, a nie własnych idei. Dokładne
rozumienie Bo ego Słowa przez staranne i poparte modlitw studium jest pierwszym krokiem w
przygotowaniu kazania. Nie zapominaj o przeznaczeniu czasu na studiowanie i rozumienie Bo ego
Słowa, które zwiastujesz.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Pomy l o najlepszych kaznodziejach, jakich słyszałe . Jakie cechy charakterystyczne ich stylu
zwiastowania lub tre ci powodowały ich efektywno ? Jak ludzie reagowali na ich zwiastowanie?

•

Dlaczego kazania powinny by oparte na indukcyjnym studium Biblii?

•

Jaka jest funkcja biblijnego zwiastowania? Czy istniej ró ne formy realizacji tej funkcji?

PLAN DZIAŁANIA
•

Wybierz jedn z Ewangelii i czytaj c j zrób list ilustracji lub lekcji przedmiotowych, jakie w niej
znajdziesz.

•

Wybierz jaki pokój w swoim mieszkaniu lub domu i rozejrzyj si po nim w poszukiwaniu rzeczy,
które mo na by wykorzysta do lekcji przedmiotowych ilustruj cych prawdy duchowe. B d
pomysłowy. Zastanowienie si nawet nad prostymi rzeczami mo e pomóc w znalezieniu
znakomitych ilustracji dla trudnych koncepcji biblijnych.
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Biblijne zwiastowanie II
ROZUMIENIE SŁUCHACZY

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest podkre lenie znaczenia rozumienia słuchaczy przy przygotowywaniu kazania.

Główne punkty

• Jezus, Piotr i Paweł dostosowywali nauczanie do swoich słuchaczy.
• Gdy słuchacze sami odkrywaj prawd w tek cie, ma ona dla nich wi ksze znaczenie i lepiej j
pami taj , ni wtedy, gdy kto im o niej powie.

• Dobre kazanie b dzie pokazywa , co wspólnego maj
słuchaczami.

Po

postacie biblijne ze współczesnymi

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , w jaki sposób kazania w Nowym Testamencie ró ni si w zale no ci od słuchaczy.
• Słu y słuchaczom pomoc w odkrywaniu znaczenia fragmentu, którego dotyczy kazanie.
WPROWADZENIE
W sekcji naszych materiałów dotycz cych studium Biblii podkre lali my wa no odkrywania znaczenia
tekstu zamiast „wkładania” do niego naszych my li i idei. Natomiast w fazie zastosowania stwierdzali my,
e wa ne jest porównanie kontekstu biblijnego z naszym kontekstem, aby zrozumie , co powinni my
zrobi . Gdy metoda indukcyjna stosowana jest do osobistego studium, mo emy przyj , e znamy nasz
kontekst. Gdy stosujemy j w małej grupie, tak e oczekujemy, e ka dy z uczestników zna swój kontekst
i potrafi dokona rozs dnego zastosowania jej do swojego ycia.
Gdy opracowujemy kazanie na podstawie indukcyjnego studium Biblii, nie Du o czasu w
powinni my zakłada , e rozumiemy naszych słuchaczy. Przeciwnie, du o naszym
czasu w naszym przygotowaniu powinni my po wi ci na przemy lenie tego,
przygotowaniu
kto b dzie słuchał naszego kazania i jakie mog by potrzeby tych ludzi. W
powinni my
stabilnej sytuacji ko cioła jest to nieco łatwiejsze, poniewa w miar upływu
czasu pastor coraz lepiej poznaje swoich ludzi. W sytuacji zakładania nowego po wi ci na
ko cioła powinien by ci gły strumie nowych ludzi, których zaprasza si do przemy lenie tego,
słuchania Słowa, i o których wiemy bardzo niewiele. Podczas du ego kto b dzie słuchał
spotkania ewangelizacyjnego by mo e nie b dziemy wiedzie prawie nic o naszego kazania.
wi kszo ci słuchaczy. Potrzeba specjalnego wysiłku, by zbada ogólne
potrzeby typowego człowieka spo ród słuchaj cych, a jeszcze wi kszego wysiłku wymaga poznanie
osobistych potrzeb ka dego z obecnych. Korzy ci jest jednak o wiele efektywniejsze kazanie.
I.

ZWIASTOWANIE W NOWYM TESTAMENCIE
Gdy patrzymy na zwiastowanie w Nowym Testamencie, widzimy, e nie polegało ono na
wygłaszaniu tego samego kazania przy ka dej okazji. Przeciwnie, kazania były dostosowywane do
potrzeb i poziomu duchowego słuchaczy.
A. Zwiastowanie Jezusa
Jezus jest prawdopodobnie najlepszym przykładem mistrzowskiego nauczyciela w dziejach
wiata. B d c Bogiem rozumiał o wiele lepiej potrzeby ludzi, ni b dzie to kiedykolwiek
mo liwe dla nas. Ale zasada dostosowania kazania dla zaspokojenia potrzeb w dalszym ci gu
jest wa na. Zwró uwag na to, w jak odmienny sposób Jezus mówił do faryzeuszy, w
porównaniu z tym, jak mówił do swoich uczniów. Do faryzeuszy, którzy nie chcieli słucha ,
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kierował ostre słowa upomnienia i ostrze enia przed kar (Mat. 23). Jego słowa kierowane do
uczniów były łagodniejsze i bardziej zach caj ce (Jan 14).
Jezus nauczał na poziomie zrozumiałym dla słuchaczy. Kobiecie przy studni mówił o wodzie
(Jan 4). Ale z Nikodemem, który był faryzeuszem, rozmawiał o nowym narodzeniu z góry (Jan
3). W Ewangelii Mateusza 13:10-15 Jezus wyja nił swoim uczniom, e do tłumów przemawia w
przypowie ciach, aby nie rozumieli prawdy, której nie chc by posłuszni. Wszystko jednak
obja niał dokładnie swoim uczniom (Mar. 4:33-34).
B. Zwiastowanie Piotra
Piotr uczył si od Mistrza – Jezusa. On tak e uwa nie dostosowywał swoje kazania do
słuchaczy. W zilustrowaniu tego faktu posłu ymy si jednym porównaniem. Zwró my uwag na
ró nice mi dzy kazaniem, jakie Piotr wygłosił do tłumu ydów w dniu zesłania Ducha wi tego,
a tym, które wygłosił do pogan w domu Korneliusza. Wobec tłumu ydów zacz ł od razu
cytowa proroka Joela (Dzieje Apostolskie 2:17-21). Oni znali dobrze ten fragment i mieli w
powa aniu pisma Starego Testamentu. W swoim krótkim kazaniu zawarł jeszcze dwa
fragmenty z Psalmów Dawida. Widzimy wyra nie, e jego kazanie było zrozumiałe dla ydów i
doprowadziło do wielu nawróce .
Wyst pienie Piotra skierowane do pogan w domu Korneliusza ró niło si bardzo od tego z dnia
zesłania Ducha wi tego. Nie padały tam adne cytaty ze Starego Testamentu. Zamiast tego
Piotr zacz ł od wyja nienia, e Bóg nie jest stronniczy, ale przyjmuje ludzi ze wszystkich
narodów (Dzieje Apostolskie 10:34-35). To musiało wywoła pozytywn reakcj tej grupy ludzi,
na których ydzi patrzyli z góry. Gdy Piotr pozyskał ich uwag , przeszedł szybko do słu by i
mierci Chrystusa. Ponownie rezultaty były oszałamiaj ce.
C. Zwiastowanie Pawła
Tabela 2.1 podaje zestawienie kaza Pawła wygłoszonych do ró nych grup podczas jego
słu by zakładania ko ciołów opisanej w ksi dze Dziejów Apostolskich.
Tabela 2.1 Kazania Pawła
Tekst

Słuchacze

Dzieje
Apostolskie
13:16-41

Niewierz cy
ydzi w Antiochii
Pizydyjskiej

Dzieje
Apostolskie
17:22-31

Niewierz cy
poganie w
Atenach

Dzieje
Apostolskie
20:18-35

Starsi ko cioła
efeskiego w
Milecie

Dzieje
Apostolskie
22:1-21

Tłum
niewierz cych
ydów w
Jerozolimie

Dzieje
Apostolskie
26:2-23

Niewierz cy
ydowski król
Herod Agryppa
w Cezarei

Wprowadzenie
•

Dawna historia Izraela z
cytatami Starego
Testamentu

Tre
•

Potrzeba nawrócenia

•

Chrystus

•

Wszechobecno

•

Zmartwychwstanie Chrystusa

Boga

•

Ich lokalne ołtarze

•

ycie Pawła po ród
nich

•

Pragnienie Pawła, by słu y

•

Ich odpowiedzialno

ycie Pawła jako
faryzeusza i
prze ladowcy ko cioła

•

Nawrócenie Pawła
( wiadectwo)

•

Misja Pawła w ród pogan

•

Dawne ycie Pawła

•

Nawrócenie Pawła

•

Przebaczenie Chrystusa

•

•

Pochwała dla Agryppy

•

Dawne ycie Pawła

za stado

Zestawienie to uwypukla pewne fakty.
•

Po pierwsze, widzimy wyra n ró nic mi dzy kazaniem Pawła skierowanym do starszych
wierz cych z Efezu, a wszystkimi innymi. Paweł mówił im o oddaniu i obowi zku słu enia
Panu przez trosk o Jego stado. Wobec innych grup natomiast Paweł koncentrował si na
potrzebie nawrócenia i na Chrystusie – to jest na Ewangelii.

•

Po drugie, Paweł cz sto korzystał ze swojego osobistego wiadectwa wobec obu rodzajów
grup. Dzielenie si swoj osobist podró
duchow było priorytetem dla Pawła,
niezale nie od tego, do kogo przemawiał.
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Po trzecie, Paweł dokładał wszelkich wysiłków, by uto sami si z grup słuchaczy i
pozyska ich zainteresowanie. Zdecydował si nawet wykorzysta ate skie bo ki jako
ilustracj w swoim kazaniu.

UWZGL DNIENIE SLUCHACZY
Cz sto zdarza si , e kaznodzieja wygłasza kazanie nie bior c pod
uwag słuchaczy. Jak cz sto słyszałe kazanie na temat „ognia
piekielnego i siarki” wygłaszane do ko cioła, w którym prawdopodobnie
nie było ani jednego niewierz cego? Przeciwn skrajno ci s
kaznodzieje przeznaczaj cy mnóstwo czasu na kazania o
chrze cija skiej moralno ci i yciu chrze cija skim skierowane do
niewierz cych, którzy nie s gotowi na nic wi cej poza Ewangeli .

Cz sto zdarza si , e
kaznodzieja wygłasza
kazanie nie bior c
pod uwag
słuchaczy.

Je eli nasze zwiastowanie ma przypomina zwiastowanie Nowego Testamentu, powinni my
zwraca uwag na cechy słuchaczy i mówi kazania odpowiednie dla nich i zrozumiałe. Istnieje
wiele cech charakterystycznych, które powinni my wzi pod uwag .
A. Wa ne cechy charakterystyczne słuchaczy
Cechy charakterystyczne słuchaczy, które mog by wa ne, ró ni si znacznie w zale no ci
od grupy. Poni sza lista jest tylko cz ciowa. Czas i do wiadczenie pomog ci zorientowa si ,
jakie pytania stawia .
•

Wiek – ludzie starsi inaczej patrz na ycie ni młodzi; maj tak e skłonno do słuchania
innych typów kaza . Wa ne jest odpowiednie dopasowanie tre ci i formy kazania.

•

Poziom duchowy – ludzie potrzebuj tre ci odpowiednich do ich rozwoju duchowego,
takich, które pomagaj im wej
na wy szy poziom. Nie powinni my przedstawia
skomplikowanych prawd niewierz cym (Mat. 7:6). Nie powinni my te przedkłada
podstawowych prawd tym, którzy powinni wzrasta (Hebr. 6:1-3).

•

Wykształcenie – wa ne jest, by nie mówi ani w sposób zbyt skomplikowany, ani zbyt
prosty. Cz sto poziom wykształcenia słuchaczy podsunie nam odpowiedni poziom kazania.

•

Zainteresowania – je eli chcesz zdoby uwag grupy, mów o rzeczach, które tych ludzi
interesuj . To jest mo liwe tylko wtedy, gdy znasz ich zainteresowania.

•

Pochodzenie etniczne – ludzie o ró nym pochodzeniu etnicznym patrz na rzeczy z
perspektywy swojego wiatopogl du, który mo e ró ni si od wiatopogl du mówcy.
Wa ne jest poznanie tych ró nic.

•

Pochodzenie religijne – tradycje religijne s bardzo gł bokie i nie mo emy ich ignorowa .
Czasami oznacza to, e ta sama rzecz mo e by zrozumiana zupełnie inaczej przez kogo
my l cego w kategoriach swojej religii.

•

Status rodzinny – ludzie wolni, mał e stwa, rozwiedzeni, owdowiali i dziadkowie maj wiele
ró nych potrzeb odpowiednio do ich sytuacji rodzinnej. Powinni my stara si o to, by
nasze kazania zaspokajały te potrzeby.

•

Zatrudnienie – zawód i wykonywana praca wpływaj tak e na ludzkie potrzeby i zainteresowania.

•

Płe – m czy ni i kobiety cz sto patrz
słuchacze?

na te same rzeczy inaczej. Jakiej płci s

twoi

B. Czego potrzebuj słuchacze
Uogólnianie mo e by niebezpieczne, ale mo emy uzyska pewne zrozumienie, gdy wrócimy
do przykładu kaza apostoła Pawła. Niewierz cym głosił Ewangeli , natomiast wierz cych
zach cał do zaanga owania. Wydaje si to proste, cz sto jednak nie jest dostrzegane.
Niektóre prawdy duchowe s trudniejsze do zrozumienia ni inne. Człowiek potrzebuj cy
zbawienia mo e zrozumie tylko Ewangeli , gdy przekonuje go Duch wi ty. Podawanie mu
„stałego pokarmu” Pisma b dzie marnotrawstwem. W podobny sposób wielu wierz cych karmi
si nieustannie „mlekiem”, w wyniku czego pozostaj słabi i nie przygotowani do słu by.
Ilustracja 2.2 pokazuje fakt, e ka da grupa potrzebuje dostosowanej do swoich potrzeb „diety”
Słowa.
Na podstawie ilustracji widzimy, e Ewangelia jest dla niewierz cych, a prawdy o oddaniu i
yciu chrze cija skim dla dojrzałych wierz cych. Gdy mamy mieszan grup słuchaczy,
kazanie powinno tak e odzwierciedla t ró nic .
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Ilustracja 2.2 Wła ciwa dieta
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Mo na tak e zauwa y , e gdy kto zaufa Chrystusowi, nie jest natychmiast i automatycznie
gotowy na trudniejsze prawdy duchowe. Istnieje normalny okres wzrastania dla nowego
wierz cego, w którym potrzebuje on powtarzania i wyja niania Ewangelii, w miar jednak
dojrzewania i wzrastania powinien wł cza do swojej diety wi cej „pokarmu stałego”, a mniej
„mleka”. Kiedy wi c planujesz swoje kazanie, powiniene nie tylko bra pod uwag proporcj
wierz cych w stosunku do niewierz cych, ale tak e to, czy słuchacze s bli si fazie „pokarmu
stałego” czy te „mleka”.
III.

POMAGANIE SŁUCHACZOM W ODKRYWANIU
Niezale nie od tego, w którym miejscu na skali wzrostu znajduj si twoi Twoi słuchacze
słuchacze, twoje zwiastowanie b dzie miało wi ksz moc i oka e si
musz sami czerpa
łatwiejsze do zapami tania, je eli sprawi, e b d oni sami odkrywa
prawd z Pisma.
prawdy biblijne. Nie wystarcza, by jedynie uczyli si od ciebie i słuchali
tego, co ty mówisz. Musz sami czerpa prawd z Pisma. Biblijne zwiastowanie przypomina wi c
odkrywanie, które obserwowali my przy omawianiu indukcyjnej metody studium Biblii.
Wyobra sobie, e otrzymałe od kogo wa ny list i idziesz na poczt go odebra . Urz dnik na
poczcie nie daje ci jednak listu, a jedynie otwiera go, czyta po cichu i mówi ci ogólnie, co tam jest
napisane. Czy byłby zadowolony? Czy nie czułby potrzeby samodzielnego przeczytania listu?
Podobnie post puj kaznodzieje. Studiuj sami Słowo i potem streszczaj innym to co zapami tali.
Bez porównania lepiej jest, gdy kaznodzieja otwiera dla nas Bibli i prowadzi nas w naszym
własnym studium zawartych w niej prawd.
Dlaczego w takim razie zajmujemy si zwiastowaniem? Dlaczego nie Kaznodzieja ma
damy po prostu ludziom Biblii i nie ka emy jej czyta ? Poniewa wiele pomóc w zbudowaniu
rzeczy w Pi mie jest trudnych do zrozumienia (Tak uwa ał równie Piotr
mostu mi dzy
w 2 Piotra 3:15-16). Kto powinien wyja ni ludziom skomplikowane
słuchaczami i
kwestie i pokaza , jak zastosowa
prawd
w
yciu. Biblijne
zwiastowanie pomaga wyja ni podobie stwa mi dzy kontekstem Słowem, aby mogli
biblijnym a czasami współczesnymi. Potrzeba umiej tno ci i wra liwo ci, oni odkrywa je sami.
by wiedzie , kiedy mamy pomaga w odkrywaniu, nie staj c si
przeszkod mi dzy lud mi a Bibli . Aby tego dokona , trzeba po wi ci czas na dobre poznanie
słuchaczy i dopasowanie naszego kazania do ich potrzeb.
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PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Co my lisz o sposobie, w jaki Paweł potraktował spraw bo ków w Dziejach Apostolskich 17? Jak ty
przedstawiłby to kazanie w takiej samej sytuacji?

•

Jaki jest najlepszy sposób „zrównowa enia diety” w kazaniu skierowanym do grupy mieszanej?

•

Jak my lisz, jakie rzeczy s „pokarmem stałym”, a jakie s „mlekiem”?

PLAN DZIAŁANIA
•

Przeczytaj ponownie list cech charakterystycznych w sekcji II.A. i zastanów si nad grup , której
słu ysz. Zapisz krótkie informacje podsumowuj ce ka dy punkt w odniesieniu do twojej grupy. Czy
s jakie inne wa ne cechy charakterystyczne, które trzeba doda do listy, aby dobrze opisa twoich
słuchaczy? Czego jeszcze powiniene si o nich dowiedzie , je eli masz naucza w sposób
skutecznie zaspokajaj cy ich potrzeby?

•

Nast pnie przeanalizuj jedno z kaza , które ostatnio wygłosiłe lub przygotowałe do wygłoszenia w
najbli szym czasie. Czy pasuje ono do grupy? Dlaczego tak lub dlaczego nie? Jak mógłby ulepszy
je, by było bardziej powi zane z sytuacj słuchaczy, interesuj ce i mo liwe do zastosowania?
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ZWIASTOWANIE

LEKCJA

3

Biblijne zwiastowanie III
ROZUMIENIE SIEBIE SAMEGO

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc uczestnikom kursu poprawi
prezentacj , aby zwi kszy efektywno kazania.

swoje osobiste przygotowanie i

Główne punkty
•

ycie, wiadectwo i styl kaznodziei mo e wzmocni kazanie lub je osłabi .

• Głos, gestykulacja i ubranie mo na kontrolowa i korygowa dzi ki wysiłkowi i wiczeniu.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie potrzeb osobistego duchowego przygotowania do zwiastowania.
• Umie lepiej kontrolowa swój głos i gestykulacj podczas kazania.
• Pozna metody bardziej efektywnego czytania Słowa.
WPROWADZENIE
Omawiali my fakt, e zrozumienie struktury kazania i zrozumienie słuchaczy s kluczem do
efektywnego biblijnego zwiastowania. Trzecim czynnikiem jest mówca. Ilustracja 3.1
pokazuje, jak słowa mówcy mog albo pomóc w wyja nieniu tre ci Słowa słuchaczom, albo je
osłabi .
Mówca wpływa na nasze przyj cie kazania na co najmniej dwóch poziomach. Po pierwsze,
zawsze gdy kto przemawia do nas na jakikolwiek temat, pod wiadomie filtrujemy jego słowa
przez nasz opini o nim. Je eli uwa amy t osob za wiarygodn , m dr , rzeteln itp., jej
słowa b d łatwiejsze do przyj cia. Je eli natomiast nie ufamy mówcy lub nie lubimy go,
b dziemy skłonni zignorowa jego wyst pienie lub pomniejsza jego warto . To samo dzieje
si w przypadku kazania.
Istnieje drugi sposób, przez który mówca ma wpływ na efekty To, co widzimy, mo e
swego wyst pienia. Nawet je eli przemawia osoba, któr lubimy i przekre li to, co
której ufamy, tre wyst pienia mo e nie dotrze do nas, je eli słyszymy.
robi on co , co nas rozprasza lub jej „j zyk ciała” zaprzecza temu,
co mówi. By mo e kto opowiada o czym , co si stało, ale wygl da tak, jakby my lał o
czym innym. W naturalny sposób b dziemy si zastanawia , o czym on naprawd my li,
zamiast skupi si na jego wypowiedzi. By mo e zauwa ymy owada wspinaj cego si po
jego r kawie i całkowicie zapomnimy o tym, co mówi. To, co widzimy, mo e przekre li to, co
słyszymy. Powtórzmy, to samo ma miejsce w zwiastowaniu.
W tej lekcji omówimy kilka wa nych czynników dotycz cych mówcy. Prawdopodobnie
najwa niejszymi s stan duchowy mówcy, jego stan emocjonalny i wygl d fizyczny.
Przyjrzymy si ka demu z nich po kolei.
I.

strona 17

SPRAWY DUCHOWE
Zwiastowanie to czynno
duchowa. Ufamy, e Duch wi ty we mie słowa, które
wypowiadamy, i zastosuje je do serc słuchaczy. Aby mie pewno , e tak si stanie,
powinni my dokładnie przyjrze si naszemu yciu duchowemu.
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A. B d sob
Ludzie szybko potrafi zauwa y kogo , kto udaje. A jednak nawet maj cy dobre
intencje kaznodzieje przechodz „zmian osobowo ci”, gdy staj przed innymi, by
naucza . Ich głos i słownictwo mog ulec drastycznej zmianie. W najgorszym
przypadku mog przybiera „poz
wi to ci”, która ma przekona innych, e
powinni słucha , ale wywiera efekt wprost przeciwny, je eli nie jest autentycznym
odzwierciedleniem ycia duchowego mówcy.
W rzeczywisto ci Bóg stworzył ka dego z nas w Bóg stworzył ka dego
wyj tkowy sposób, aby my mogli słu y Mu tak, jak tego z nas w wyj tkowy
pragnie. To była trudna prawda dla Moj esza. W Drugiej
sposób, aby my
Ksi dze Moj eszowej 4:10-12 powoływał si na swoje
mogli słu y Mu tak,
trudno ci z przemawianiem, co według niego miałoby
przeszkodzi jego przesłaniu do Izraelitów w niewoli jak tego pragnie.
egipskiej. Bóg zganił Moj esza. On uformował go
dokładnie takim, jakim chciał, eby był – ł cznie z trudno ciami w wymowie. Gdy
my limy, e musimy by kim innym lub zachowywa si w inny sposób ni ten, do
którego stworzył nas Bóg, aby my głosili Jego prawd , nie pomagamy Mu przez to.
Nie oznacza to oczywi cie, e nie powinni my stara si poprawi naszych
umiej tno ci przemawiania czy wzrasta w naszej wi zi z Panem. Chodzi raczej o
to, e gdy stale wzrastamy, nie powinni my udawa , e zaszli my dalej, ni
rzeczywi cie jeste my. Wa ne jest, by słuchacze widzieli, e jeste my grzesznikami
zbawionymi przez łask , podobnie jak oni. Powinni my by wzorem duchowego
wzrastania, nie doskonało ci.
Ilustracja 3.1 Pomoc czy przeszkoda w kazaniu?

Tre
Słowa

Kazanie

CZY
Kazanie

Tre
Słowa
B. Zwracaj uwag na swoje ycie z Panem
Paweł uczył Tymoteusza, e jego wzrost i ycie b d wpływały na jego słu b (1
Tym. 4:16), i wydaje si , e jest to zasada wa na dla ka dego, kto pragnie głosi
Słowo Bo e. Jedno z najbardziej zdumiewaj cych wyzwa w Nowym Testamencie
znajdujemy w Dziejach Apostolskich 4:13. W tym fragmencie Piotr i Jan stoj przed
najwy szymi i najlepiej wykształconymi autorytetami religijnymi swoich czasów.
Pomimo tego, e s niewykształconymi rybakami, s pewni tego, co głosz .
Dlaczego? Poniewa przebywali z Jezusem. Nawet niewierz cy członkowie
Sanhedrynu musieli uzna ten fakt.
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Wymowa tego fragmentu nie jest wymierzona przeciwko wykształceniu. Bóg
posługiwał si
tak e apostołem Pawłem, który miał najwy sze mo liwe
wykształcenie religijne. Z tekstu tego wynika jednak,
e nawet ludzie
niewykształceni mog by u yci przez Boga w pot ny sposób, je eli prowadz
gł bokie ycie duchowe. Nie jest wa ne, jakie jest twoje pochodzenie i
wykształcenie. Bóg mo e posłu y si tob na ka dym poziomie, je eli pozostajesz
blisko Niego. To jest najwa niejszy czynnik w biblijnym zwiastowaniu.
II.

SPRAWY EMOCJONALNE
Kaznodzieje i potencjalni mówcy cz sto cierpi z powodu
dwóch skrajno ci emocjonalnych. Niektórzy my l , e nie
poradz sobie dobrze i włada nimi strach. Mo e on by tak
silny, e rezygnuj z wyst pienia nawet gdy maj do
powiedzenia co wa nego. Inn skrajno ci jest tak wielka
pewno własnych zdolno ci, e prowadzi do pychy.
A. Strach przed publicznym przemawianiem

Kaznodzieje i
potencjalni mówcy
cz sto cierpi z
powodu dwóch
skrajno ci
emocjonalnych.

Czasami strach jest dobry. Jest to normalna emocja, któr dał nam Bóg w pewnym
celu. Odpowiednia dawka strachu mo e:
•

wyostrzy nasze zmysły

•

zmotywowa nas do wi kszego wysiłku

• u wiadomi nam nasz zale no od Boga
Nawet do wiadczeni kaznodzieje cz sto czuj ucisk w oł dku lub jak
niepewno
przed kolejnym wyst pieniem. Reprezentowanie Króla Królów jest
budz cym l k zadaniem, którego nikt z nas nie jest naprawd godny. Gdy
pami tamy o tym fakcie, pomaga nam to ustrzec si przed pych i poleganiem na
własnych mo liwo ciach.
1.

Powody strachu
Istnieje wiele powodów strachu. Do najcz stszych nale
•

Strach przed wy mianiem. Cz sto boimy si , e zrobimy co głupiego i
ludzie b d si z nas mia .

•

Strach przed nieznanym. Mamy przemawia do jakiej grupy ludzi, a nigdy
wcze niej tego nie robili my.

•

Strach przed odrzuceniem. Czy oni mnie zaakceptuj ?

•

Strach przed wrogo ci . Jak oni zareaguj na to, co powiem?

•
2.

:

Strach przed niepowodzeniem.
przygotowali my si odpowiednio.
Zapanowanie nad strachem

To

mo e

nast pi ,

Istnieje kilka rzeczy, które mo emy zrobi , by zapanowa
nasileniem strachu.

nie

nad niezdrowym

•

Powierz swoje kazanie Bogu, który jest z tob i troszczy si o ciebie.

•

Rób wszystko dla Pana. Chcemy Jego aprobaty – nie aprobaty ludzi.

•

Pami taj, e twoje kazanie jest bardzo wa ne, jest to Słowo Bo e.
Skoncentruj si na swoim kazaniu i na tym, jak bardzo słuchacze go
potrzebuj .

•
3.

gdy

Dobrze przeprowad swoje studium. Dobrze poznaj tre
przedstawi .
Zapanowanie nad napi ciem, które pochodzi ze strachu

, któr

masz

Istnieje kilka wicze fizycznych, które mo esz wykona za ka dym razem,
gdy przygotowujesz si do przemawiania. Pomog ci one zmniejszy napi cie
wywołane strachem.
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•

Zanim wstaniesz, by przemawia , odpr si . Zajmij pozycj sprzyjaj c
odpr eniu i pozwól odpr y si mi niom szyi, pleców, nóg i r k.

•

Zapanuj nad oddychaniem. Zanim zaczniesz przemawia , zrób kilka
gł bokich wdechów, by napełni płuca wie ym powietrzem. Podczas
kazania rób regularne przerwy i oddychaj gł boko. Nie mów szybko.

B. Pycha
Przeciwie stwem l ku jest pycha. Pycha jest cz st grzeszn postaw , zwłaszcza u
ludzi zaanga owanych w publiczn słu b i przemawianie. Paweł ostrzegał
Tymoteusza, e młodzi chrze cijanie mog łatwo wpa w t pułapk , je eli zbyt
szybko wyniesiemy ich na zbyt wysok pozycj w ko ciele (1 Tym. 3:6). Niemal
ka dy wierz cy potrafiłby jednak z pewno ci
poda
przykłady bardziej
do wiadczonych przywódców chrze cija skich, którzy tak e ulegali pysze.
Ci, którzy znajduj si pod wpływem pychy, zapominaj , Prawdziwy wzrost
e prawdziwy wzrost duchowy dokonuje si tylko przez duchowy dokonuje
słu b Ducha wi tego w sercu słuchacza. Zdolny, ale
si tylko przez słu b
ogarni ty pych
mówca, mo e by
interesuj cy,
Ducha wi tego w
zabawny, zdolny do poci gni cia za sob słuchaczy.
Ludzie mog tłumnie przychodzi , by go słucha . Nie sercu słuchacza.
b dzie on jednak posiadał zdolno ci do spowodowania
ich duchowego wzrostu. Z punktu widzenia Królestwa Bo ego kazania takich ludzi
s w najlepszym przypadku strat czasu, a w najgorszym – grzechem.
III.

WYGL D FIZYCZNY
Cho zwiastowanie jest czynno ci
duchow , dobre umiej tno ci publicznego
przemawiania mog ułatwi słuchaczom zrozumienie i przyj cie tre ci. Publiczne
przemawianie to umiej tno , której mo na si uczy . Niektórzy ludzie maj naturalny
talent do publicznego przemawiania, ale ka dy mo e by skutecznym mówc , je eli
nauczy si kilku pomocnych metod. Zwiastowanie jest szczególn form publicznego
przemawiania. Jest to publiczne głoszenie Słowa Bo ego innym. Wa ne jest, by sposób
poruszania si i mówienia kaznodziei nie przeszkadzały ludziom skupi uwagi na
kazaniu.
Istnieje kilka technik publicznego przemawiania, które mog by pomocne w głoszeniu
kaza . Przez zastosowanie tych pomocnych rodków oraz solidne przygotowanie i
praktyk mo esz zwi kszy efektywno
swojego zwiastowania, aby twoi ludzie
wzrastali w rozumieniu Bo ego Słowa i w posłusze stwie w coraz gł bszej wi zi z
Bogiem.
A. Kontrola głosu
Du o łatwiej b dzie słucha mówcy, który wie, jak kontrolowa
dostosowa go do akustyki pomieszczenia.
1.

swój głos i

Cechy charakterystyczne głosu
a. Gło no
•

Zmieniaj sił
kazania.

głosu w zale no ci od emocji i znaczenia twojego

b. Ton

c.

•

Wybierz ton, który nie jest ani silny, ani słaby.

•

Dobrze jest nagrywa swój głos na ta mie i słucha
zmieni swój ton głosu tak, by był bardziej „zgodny”.

go. Mo esz

•
Nie mów monotonnie. Zmieniaj ton głosu.
Wymowa
•

Gdy przemawiasz publicznie, powiniene szeroko otwiera usta, aby
dobrze wymawia słowa.
d. Tempo
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•

Nie powiniene mówi ani bardzo szybko, ani bardzo wolno.

•

Nerwowo cz sto powoduje, e mówimy szybko. wicz mówienie
kazania w ciszy swojego pokoju i pracuj nad jego odpowiednim
tempem.

•

Tempo powinno by dostosowane do słuchaczy. Powinni oni bez
trudno ci nad a za tob i rozumie ci .

•

2.

Stosuj w twórczy sposób pauzy tak, jak robisz to w normalnej
rozmowie.
Dostosuj swój głos do akustyki pokoju
Aby mie pewno , e wszyscy w pomieszczeniu ci słysz , musisz mówi do
ostatniej osoby w sali. Jest to szczególnie wa ne, gdy nie korzystasz z
mikrofonu. Je eli akustyka sali jest słaba, mo esz dostosowa
si
nast puj cymi sposobami:
•

Mów wolniej.

•

Mów krótkimi frazami i stosuj mi dzy nimi przerwy.

•

Dokładnie wymawiaj słowa.

•

Zmieniaj ton.

•

Ł cz słowa z gestami.

•

U ywaj niskiego tonu głosu.

B. Wygl d
Wa ny jest tak e wygl d mówcy. Gdy przemawiasz, powiniene wzi
nast puj ce dziedziny:
1.

pod uwag

Ubranie
Wa ne jest pierwsze wra enie. Nie ubieraj si przesadnie, ale te nie lekcewa
ubioru. Nie chcesz zwraca uwagi na siebie, ale na Boga. Dlatego ubieraj si w
sposób wła ciwy dla grupy, której słu ysz.

2.

Postawa
Słuchacze widz nas, zanim nas usłysz . Sposób, w jaki podchodzimy do
kazalnicy, ju mówi co słuchaczom. Gdy podchodzisz do kazalnicy, chcesz,
eby ludzie wiedzieli, e masz dla nich słowo od Boga. To jest co wa nego.
Dlatego trzymaj głow podniesion i id z godno ci .
Gdy stoisz przed grup , nie trzymaj r k w kieszeni i nie trzymaj nimi kurczowo
podium. Miej r ce wolne dla naturalnych gestów w trakcie przemawiania.
Unikaj nast puj cych pozycji:
•

Wojskowej – ciało wyprostowane i sztywne, z r kami zł czonymi za
plecami. Komunikuje ona twardo i napi cie.

•

Apatycznej – unikaj przekładania ci aru ciała na jedn nog przy
równoczesnym opuszczeniu ramion. Postawa taka komunikuje lenistwo i
brak zainteresowania.

•

Kapła skiej – w takiej pozycji próbujemy wygl da w sposób niezwykle
wi ty. Sztywna, wyprostowana, z r kami w pozycji jak do modlitwy.

• Lwa – kaznodzieja chodzi tam i z powrotem, podobnie jak lew w klatce.
Pozwól, by twoja postawa dostosowywała si do emocji kazania. Przemawiasz
do słuchaczy swoim głosem i ciałem. Pozwalaj, by twoje ciało zmieniało si w
naturalny sposób razem z głosem. Wtedy twoje ciało i głos b d harmonijnie
współpracowały, a nie przeszkadzały sobie nawzajem.
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Gesty
Gdy rozmawiasz z przyjaciółmi, wykonujesz gesty głow , r kami, dło mi,
nogami i mi niami twarzy. U ywasz całego ciała. Gdy mówisz kazanie,
chcesz by tak samo naturalny jak podczas rozmowy z przyjaciółmi.
•

Gesty powinny by autentyczne i naturalne. Powinny towarzyszy kazaniu
tak, jak towarzyszyłyby rozmowie z przyjacielem.

•

Nie jest konieczne u miechanie si przez cały czas. W rzeczywisto ci
byłoby to co fałszywego, poniewa b dziesz te mówił kazania o
konieczno ci nawrócenia. Twój wyraz twarzy powinien by zgodny z
normalnymi emocjami twojego kazania.

•

Gdy przedstawiasz ilustracj z ycia człowieka lub jego wypowied ,
mo esz na ladowa ton jego głosu, gesty czy wyraz twarzy. Innymi słowy,
rzecz wła ciw jest przedstawianie czy odgrywanie scen z Biblii lub
codziennego ycia.

•

Utrzymuj kontakt wzrokowy ze słuchaczami. Chcesz, by wiedzieli, e
interesujesz si nimi osobi cie. Najlepiej mo esz to zrobi utrzymuj c z
nimi kontakt wzrokowy. Chcesz te wiedzie , czy reaguj na twoje
kazanie. Mo esz to wyczyta jedynie z ich oczu.

C. Czytanie interpretacyjne
Zanim przeczytasz fragment biblijny słuchaczom, powiniene dobrze zrozumie
jego nauczanie. Powiniene najpierw zrozumie , co autor stara si powiedzie ,
eby mógł by Bo ym narz dziem w efektywnym przekazaniu tego słuchaczom.
•

Przeczytaj fragment uwa nie co najmniej trzy razy.

•

Zwró uwag na interpunkcj .

•

Przestudiuj słownictwo. Je eli s jakie słowa, których nie znasz, poszukaj ich
w słowniku.

•

Zwró uwag na temat fragmentu i jego nauczanie. Zwró
sposób rozwini cia tematu.

•

Zwró uwag na cel, jaki przy wiecał autorowi przy wł czaniu tego fragmentu
do narracji biblijnej. W tym celu wa ne jest przyjrzenie si kontekstowi.

•

Je eli we fragmencie wyst puj
charakterystyczne.

jacy

ludzie, zwró

uwag

tak e uwag

na

na ich cechy

•

Je eli fragment jest histori biblijn , niech twojemu czytaniu towarzyszy jej
rozwój od wprowadzenia przez rozwini cie, kulminacj i zako czenie. Próbuj
swoim głosem odda emocje zawarte w historii.
Czytasz Bo e Słowo, wi c czytaj je z przekonaniem i entuzjazmem.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Pomy l o jakim dobrym kaznodziei, którego znasz. Jakie elementy stylu przemawiania
czyni go skutecznym? Opisz jego sposób wykorzystania głosu i j zyka ciała.

•

Jakie s dwie pomocne idee, które poznałe w wyniku tej lekcji i które mog poprawi
twoja skuteczno w zwiastowaniu?

PLAN DZIAŁANIA
Niech twój przyjaciel nagra na magnetofon (lub kamer wideo, je li macie tak mo liwo )
twoje kazanie. Nast pnie, przegl daj c nagranie, przeanalizuj swój głos według parametrów
podanych w tej lekcji. Je eli b dzie to film, przeanalizuj tak e swój wygl d i j zyk ciała. Je eli
macie tylko magnetofon, popro przyjaciela, by obserwował ci pod tym k tem i przedstawił ci
swoje obserwacje i wnioski do analizy.

