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Lekcja dwunasta

Praca z dziećmi służy rozwijaniu ich człowieczeństwa, aby stały się porządnymi ludźmi

Wersety biblijne: 1 Tm 3,7; Mt 19,19; Prz 22,6; 2 Tm 3,15; Ef 6,1-2.4; Rz 9,21.23; 13,1;
2 Tm 2,20-21; Ga 3,24; 1 Tm 3,15; 1 Kor 3,2.

 I. Charakter wielu młodych ludzi w dzisiejszych czasach doznał uszczerbku; to właśnie
z tego powodu prowadzimy pracę z dziećmi; musimy pracować nad ich charakterem –
1 Tm 3,7; Dz 6,3; Prz 28,20a:

 A. Dzieci muszą zostać wychowane na porządnych ludzi; jest to kwestia charakteru, to
znaczy zachowania i nawyków – Mt 5,16.

 B. Od najmłodszych lat muszą uczyć się szanować swoich rodziców, kochać swoich braci
i siostry oraz szanować innych – 19,19.

 C. Nie trzeba przekazywać młodym zbyt wiele wiedzy biblijnej; raczej powinniśmy
kształtować w nich prawidłowy charakter za pomocą właściwej etyki i moralności –
Prz 22,6.

 II. Charakter w dużej mierze ma związek ze służbą dla Pana; rozważcie osoby w Biblii,
którymi Bóg się posługiwał; Bóg posłużył sie nimi ponieważ ich charakter odpowiadał
Jego potrzebie – Rz 12,1; Flp 2,17; 2 Tm 2,21; 4,11:

 A. Bóg mógł w ogromnej mierze posłużyć się Abrahamem, Mojżeszem i Pawłem
ponieważ wszyscy oni posiadali doskonały charakter; zakres naszej użyteczności dla
Pana zależy od naszego charakteru – Dz 15,40; Łk 24,27; Mt 1,2.

 B. Charakter to bardzo poważna sprawa; miara łaski jaką otrzymujemy od Pana oraz
stopień w jakim funkcja tej łaski się objawia zależne są od naszego charakteru – Ef 4,7;
1 P 4,10.

 III. Kształtowanie właściwego człowieczeństwa prowadzi do przygotowania dzieci, by
stały się najlepszym materiałem do przyjmowania Bożej łaski – Rz 9,21.23; 2 Tm 2,20-
21; 1 P 2,5; Mt 16,18:

 A. Najlepiej pomagać dzieciom w rozwoju ich człowieczeństwa pomagając im poznać
czym charakteryzuje się porządny człowiek, jak okazywać szacunek rodzicom oraz jak
być dobrym dzieckiem – Ef 6,1; Kol 1,10; Prz 22,6.

 B. Ponieważ nasze rodziny są częścią rasy upadłej, my, rodzice, musimy zgodnie
z Bożym zarządzeniem wprowadzać ograniczenia w stosunku do dzieci ucząc je etyki,
stosując ograniczenia oraz dyscylinę.

 C. Aby wasze życie domowe było właściwe musicie uczyć dzieci właściwego zachowania
– okazywania szacunku rodzicom, troski o braci i siostry, odnoszenia się z szacunkiem
do sąsiadów i tego, że nie mogą kraść – w. 6; Ef 6,4.

 D. Ponieważ dzieci są za młode, żeby w swoim postępowaniu kierować się Chrystusem,
muszą nauczyć się postępować zgodnie z zasadami kultury; kultura zachowuje dzieci
w czasie ich dorastania – Rz 13,1; Ga 3,23.

 E. Troszcząc się o dzieci, chrześcijańscy rodzice powinni nauczać je prawa; nie
powinniśmy zaczynać od głoszenia dzieciom łaski; jeśli nałożymy na nie wymagania
według prawa, to prawo to zachowa je pod strażą dla Chrystusa – 2 Tm 3,15; Rz 13,1;
Ga 3,24.

 IV. Do przygotowania materiału dla nauczycieli potrzeba kilku braci, którzy znają
prawdę i są uzdolnieni w pisaniu – 1 Tm 3,15; 2,4; Tt 1,1:



 A. Powinniśmy przygotowywać inne materiały dla pięcio i sześciolatków a inne dla
siedmio i ośmiolatków; do przygotowania lekcji potrzeba braci i sióstr, którzy
rozumieją tą zasadę – 1 J 2,12-13.

 B. Od braci, którzy przygotowują materiał do nauczania, wymaga to sporej uwagi, by
dzieci nie otrzymywały wiedzy przedwcześnie – 1 Tm 1,4; Mk 4,8.11:

 1. Najważniejszą rzeczą jest rozwijać człowieczeństwo i charakter dzieci; wielu
rodziców zaniedbuje dziś tę kwestię.

 2. Potrzeba grupy braci i sióstr, którzy poświęcą swój czas na przygotowanie lekcji
oraz instrukcji co do sposobu ich prowadzenia – Rz 12,7; por. 2 Tm 2,22; 1 J 2,27.

 3. Nie powinniśmy przygotowywać dla wszystkich jednakowych lekcji, które
miałyby być czytane podczas zajęć; prawdopodobnie wystarczy połowa strony
z punktami, ilustracjami i instrukcjami; przygotowanie lekcji w ten sposób
powinno być proste.

 V. Wielu z nas otrzymało w dzieciństwie zbyt wiele wiedzy, która jedynie nam
zaszkodziła; wysłuchaliśmy wielu opowiadań, ale nie nauczono nas stosowania
odpowiednich wersetów w praktyce– 1 Kor 3,2; Tt 3,9; 1 Kor 8,2-3:

 A. Gdy dzieci wysłuchają już wszystkich nauk i historii pochodzących z Biblii, wszystko
zaczyna po nich „spływać” i nic nie zostaje; nie wolno nam psuć młodych w ten
sposób.

 B. Ci, którzy nigdy nie słyszeli historii łatwo mogą zostać przez nie zainspirowani;
dlatego też powinniśmy odłożyć pewne historie, a po prostu pomóc dzieciom poznać
w praktyczny sposób to, co wiąże się z ludźmi i z Bogiem – Flp 4,9.

 C. Wówczas, kiedy zostaną zbawione i zaczną uczęszczać na spotkania kościoła,
wszystko co usłyszą będzie dla nich nowe.

 D. Musimy jednak zwracać baczną uwagę na dwie rzeczy; po pierwsze – istnieje
możliwość przekazywania przedwcześnie wiedzy duchowej; po drugie – możemy zbyt
tanio przekazywać prawdy biblijne:

 1. Niektórzy nauczyciele są zbyt duchowi; przekazują dzieciom nauki, które są zbyt
wzniosłe i zbyt duchowe; to dostarcza dzieciom przedwczesnej duchowej wiedzy –
1 Kor 3,2.

 2. Inni nauczyciele traktują rzeczy duchowe zbyt lekko chcąc uczynić je
zrozumiałymi dla dzieci; to co mówią nie jest dostosowane do duchowej wagi
omawianego tematu; to sprawia, że prawda przekazywana jest zbyt tanio – J 5,39;
1 Tm 6,19.
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