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Przebieg spotkania grupy uczniowskiej 

Każde spotkanie grupy uczniowskiej składa się z 4 głównych części, zgodnych z zasadami 

uczniostwa i przykładem pierwszych chrześcijan opisanym w 2. rozdziale Dziejów Apostolskich. 

Bardzo ważne jest, aby poświęcić odpowiednią ilość czasu na każdą z tych części. 

 

 
 

Społeczność (15-20 min)  

● Jak sie macie? (Za co jesteście wdzięczni? Czym się aktualnie zajmujecie? Co przeżywacie?)  

● co możemy się za siebie nawzajem modlić?  

● W razie potrzeby można zapytać: Jak możemy sobie nawzajem pomóc? Można też przeczytać 

jakąś obietnicę z Bibllii lub opowiedzieć podnoszące na duchu doświadczenie.  

● Modlitwa za siebie nawzajem. 

 

Studium Biblii (30-40 min) 

● Modlitwa o Boże błogosławieństwo i prowadzenie dla studium biblijnego.  

● Krótkie powtórzenie wersetów pamięciowych. 

● Krótkie przypomnienie ostatniego tematu. (Czego się ostatnio nauczyliśmy? Czy 

uświadomiliście sobie jeszcze coś ważnego po ostatnim studium? Czy i jak udało się wam 

wprowadzić w życie to, co odkryliście?) 

● Przeczytanie na głos głównego tekstu biblijnego do tematu!  

● Niech jedna osoba opowie swoimi słowami, o czym mówi ten tekst. 

● Rozmowa o tekście:  

o Co ta historia/ten fragment mówi o Bogu?  

o Co ta historia/ten fragment mówi o ludziach?  

o Co ta historia/ten fragment mówi o tym jak możemy żyć z Bogiem?  

o Co ta historia/ten fragment mówi o _____ (temat modułu)? 
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● Tutaj można też zadawać pytania do tekstu, które uczestnicy zapisali podczas osobistego 

przygotowania  

● Co teksty dodatkowe dodają do tematu? 

● Zastosowanie 

o Jak w osobistym życiu możemy zastosować i trzymać się tego, czego się nauczyliśmy?  

o Komu możemy opowiedzieć o tym, co odkryliśmy?  

  

Misja/służba (15-20 min) 

● Przekazanie wizji (zob. załącznik w książeczce „Inspiracje misyjne“). 

● Odpowiedzielność: Jakie mieliście doświadczenia z zadaniem z ostatniego tygodnia?  

● Nowa inspiracja misyjna z zadaniem (zob. „Inspiracje misyjne“). 
● W razie potrzeby: ćwiczenie zadania. 

● Ustalenie konkretnego celu na najbliższy tydzień. 

 

Modlitwa (15-20 min) 

● Rozmowa z Bogiem o tym, co odkryliście podczas studium Bbilii, jak chcecie to zastosować i 

komu chcecie o tym opowiedzieć. 

● Modlitwa o ludzi, do których chcecie dotrzeć z ewangelią. 

● Prośba o Boże błogosławieństwo dla zadania na ten tydzień. 

 

W nawiasach został podany czas trwania każdej części spotkania, który sprawdził się w standardowych 

grupach uczniowskich. W zależności jednak od celu grupy uczniowskiej rozkład czasowy może ulegać 

zmianie. Na przykład, podczas studiowania modułu o modlitwie, warto poświęcić więcej czasu właśnie na 

modlitwę. Przy tematach z modułu 3, w których jest mowa o misji, ważne jest, by poświęcić mniej czasu na 

studium a za to więcej na planowanie działań misyjnych. 

 

Szkolenie odbywa się przez to, że uczestnicy kolejno prowadzą poszczególne części spotkania. Celem 

jest, by każdy nauczył się prowadzić grupę uczniowską. 


