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EWANGELI JANA 6:44-45

“Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie 
Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym.

Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni 
przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, 
przychodzi do mnie.”



Mat 28:18-20

• 28:18 A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi 
jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

• 28:19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

• 28:20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam 
przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do 
skończenia świata.



Jak Jezus nauczał?

1. Zadawał pytania.

2. Opowiadał historie.

3. Rzucał wyzwania - pobudzał do działania - posłuszeństwa.



Sytuacje, kiedy Jezus odpowiadał 
pytaniem na pytanie

• Mt 9:4-15; 15:1-3; 15:32-34; 17:24-26; 21:16; 26:6-10
• Mk 2:1-11; 4:10,13; 4:38,40; 7:17-18; 10:2-3; 12:14-17; 12:18, 

20-24
• Łk 2:48-49; 6: 1-3; 10:25-26; 10:29,36; 12:41-43; 18:18-19; 

20:1-4; 24:17-19
• J 3:4, 10; 6:60-71; 8:3-10; 11:8-10; 13:37-38; 18:22-23; 18:33-

34; 21:20-22



7historii.pl



• Plan spotkania:

1. Niech każdy opowie o tym, za co jest Bogu wdzięczny (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

2. Niech każdy opowie o tym co go obecnie stresuje (z czym się zmaga).

3. Każdy po kolei modli się prostą modlitwą dziękując za rzecz, o której powiedział w pkt. 1 i prosząc o pomoc w pkt. 2

4. Niech każdy opowie czy udało mu się wprowadzić w życie rzeczy, których nauczył się ostatnio

5. Niech każdy opowie czy udało mu się podzielić zdobytą wiedzą/świadectwem z tym z kim planował

6. Niech ktoś przeczyta na głos tekst z Ew. Łukasza 23:32-43 i potem streści ten tekst swoimi słowami.

7. Niech ktoś inny przeczyta na głos ten sam tekst (najlepiej z innego przekładu Biblii) i streści go swoimi słowami.

8. Zastanówmy się co ten fragment mówi o Bogu (każdy może się wypowiedzieć, wnioski notujemy)

9. Zastanówmy się co ten fragment mówi o człowieku (każdy może się wypowiedzieć, wnioski notujemy)

10. Czytamy zapisane wnioski.

11. Niech każdy powie w jaki sposób mógłby zastosować to, czego się dzisiaj nauczył (notujemy odpowiedzi).

12. Niech każdy powie o jednej osobie, z którą mógłby się podzielić tym, czego się dzisiaj nauczył albo tym czego doświadczył w 

życiu z Bogiem.



Czego nigdy nie przegapić?

• Jak ci poszło posłuszeństwo w tym tygodniu?
• Czytanie nowego fragmentu?
• Jak będziesz posłuszny temu, co Bóg ci mówi dzisiaj?
• Z kim się podzielisz?



Dlaczego akurat te punkty?

Chcemy sami być uczniami i czynić zdrowych, pomnażających się 
uczniów. 

“A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, 
przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na 
piasku. (Mt 7,26)”

Naszym celem nie jest wiedza teologiczna, ale to, czy wykonujemy 
Jego słowo i dzielimy się nim z innymi.



• “Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a 
Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u 
niego przebywać. (J 14,23)”

• “Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać 
będziecie. (J 14,15)”



Nie nauczyciel, tylko gospodarz!

• Prowadzący nie ma gotowych odpowiedzi, tylko zadaje pytania i 
zawsze kieruje wszystkich z powrotem do Słowa.

• Grupa nie musi odkryć wszystkich prawd naraz za pierwszym 
razem! 

• Nie odosimy się do wielu wersetów/fragmentów, staramy sie 
trzymać omawianego fragmentu.

• Daj szansę wszystkim się wypowiedzieć – czasem trzeba 
ograniczyć tych, którzy chcą wykładać lub mówić cały czas

• Ważne, by każdy element kluczowy był zawarty w spotkaniu – 
kolejność jest mniej istotna.



Dlaczego tak mało wersetów 
na grupowe spotknia?  



Spragniony chce napić się wody 
w taki sposób!



A nie w taki!



Lub taki

Pamiętamy, że celem jest posłuszeńtswo Słowu i przekazywanie go dalej, 
a nie tylko zdobywanie wiedzy!



Jak wiedzieć, że wszedłem w rolę nauczyciela 
zamiast gospodarza?

Słyszę swój głos więcej niż innych!

Nikt mi nie przerywa (1 kor 14:30)!

Jak ja mówię, już nikt inny nic nie mówi!

Mówię dużo o tym, czego dowiedziałem się kiedyś, a nie o tym, co czytaliśmy we 
rozważanym fragmencie.

Ważniejsze jest dla mnie korygować i nauczać innych, niż słuchać, co Bóg chce 
ode mnie, niż korygować swoje własne zachowanie.

Uczestnicy uczą się ode mnie, a nie ze Słowa.

Wyrażam potwierdzenie, aprobatę temu, że uczestnik dobrze poprawnie, 
odpowiedział na pytanie.

Biorę udział w studium, ale nie odpowiadam na pytanie o posłuszeństwo.



A co z herezją?

• Gospodarz jest w stałym kontakcie z liderem!
• Uczestnicy korygują się wzajemnie, jeżeli widzą, że ktoś mówi coś, co 

jest kompletnie niezgodne ze Słowem!
• Duch Święty też potrafi nauczyć!
• Kto tak naprawdę buduje Kościół?
• Kluczowe pytanie: „Gdzie to widzisz w tym fragmencie?”
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