
Powrót do przyszłości 

Cele nauczania  

BUDOWNICZY MOSTÓW  

DO WIECZNOŚCI 



Pozwolić, by moc Słowa generowała zmianę w 

życiu słuchaczy 

CELE  NAUCZYCIELA 



 2 Kor. 5:17-20. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, 
nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto 
wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, 
który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczyl 
nam służbę pojednania: to znaczy, że Bóg w 
Chrystusie świat z soba pojednał, nie zaliczając im 
ich upadków. I powierzył nam słowo pojednania.  

Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, 
jakgdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce 
Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.  
 

KAZNODZIEJOWIE  POJEDNANIA  



Współpracownicy Boga, przekształcajacy 

grzeszników na świętych 

KAZNODZIEJOWIE  POJEDNANIA  



 

 

Świat Biblii                     Świat Ucznia 

‘Wtedy i Tam’                    ‘Tu i teraz’ 



 Jednym z celów prowadzenia studium Biblii jest 

pomóc uczniom rozwinąć niezależność w 

studiowaniu Biblii.  Nauczyciel powinien starać się 

zaszczepić uczniom trzy umiejętności. 
Umiejętności: 

1. Obserwacji – widzenia dokładnie tego, co mówi tekst 

Pisma. 

2. Interpretacji – decydowania, co znaczy tekst Pisma. 

3. Zastosowania – określenia, jak zastosować tekst Pisma w 

praktyce mojego życia. 
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Nauczyciele muszą zabrać klasę w podróż z 

teraźniejszości, z powrotem do przeszłości, na 

nowo do teraźniejszości, a następnie do 

przyszłości. 



. 
. . . 

Haczyk 

Księga 
Trasa Wzrok 

Przechodzenie w lekcji 

Świat Biblii Świat ucznia 

Przeszłość Teraźniejszość Przyszlość 

Przyciąga uwagę 
Zauważa potrzebę 
Stawia cel 
Prowadzi do studium 

Biblii 

Zaangażuj 

uczniów w studium 

danego fragmentu 

Pisma 
Wyjaśnij 

znaczenie tego 

fragmentu 
Przedstaw ogólne i 

trwałe zasady 

wynikające z tego 

fragmentu  

Wiąże prawdę z życiem 
Daje możliwość badania 

ogólnego znaczenia fragmentu 

dla codziennego życia 
Motywuje uczniów do 

działania 

Prowadzi uczniów do 

konkretnego dzialania lub 

zmiany zycia 
Daje mozlowość określenia 

jak zastosować prawdy poza 

lekcją w klasie  



 Bądź cierpliwy. Nie każdy zna Biblię tak dobrze, jak 
ty. 

 Taktownie koncentruj komentarze i dyskusje na 
temacie lekcji. 

 Daj czas uczniom, by odszukali teksty w Biblii i 
odpowiedzieli na pytania. 

 Nie bój się ciszy. 
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 Jednym z najlepszych sposobów pomagania 

innym w zrozumieniu zasad biblijnych jest 

stawianie pytań.   

 

 Stawianie pytań stymuluje myślenie. 
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 Probuj unikać pytań, na które odpowiedzią 

jest „tak” lub „nie”. 

 Stosuj otwarte pytania jak najczęściej, 

rozpoczynając je od: „Dlaczego”, „Jak”’ 

„Kto”’ „Co”, itp. 

 Stawiaj pytania proste, nie skomplikowane 

czy złożone. 
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Sa jasne 

Są istotne 

Stymulują dyskusję 
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