
KONSPEKT SPOTKANIA W MAŁEJ GRUPCE 
 

 Wspólnota  W DRODZE  

Cel: Rozpalenie w uczestnikach pragnienia poznawania Pisma Świętego, jako Słowa 
Bożego, które zaowocuje konkretnym postanowieniem odnośnie czytania Słowa 
Bożego i wypełniania woli Boga. 
 
TEMAT: BUDOWAĆ NA SKALE 
 
PRZEBIEG SPOTKANIA 
 

Wstęp: 
Tytułem wstępu można zacytować lub omówić tekst wypowiedzi św. Jana Pawła II. 
 
„Jeżeli na progu trzeciego tysiąclecia pytamy o kształt czasów, które nachodzą, to 
równocześnie nie możemy uniknąć pytania o fundament, jaki kładziemy pod tę 
budowlę - budowlę, którą podejmą przyszłe pokolenia. Trzeba, aby nasze pokolenie 
było roztropnym budowniczym przyszłości. A roztropny budowniczy to ten, który 
słucha słów Chrystusa i wypełnia je.  
Te słowa Chrystusa od dnia zesłania Ducha Świętego Kościół przechowuje jako 
najcenniejszy skarb. Zapisane na kartach Ewangelii przetrwały do naszych czasów. 
Dziś na nas spoczywa odpowiedzialność za to, aby zostały przekazane przyszłym 
pokoleniem nie jako martwa litera, ale jako żywe źródło poznania prawdy o Bogu i o 
człowieku - źródło prawdziwej mądrości. […] Dziś z nadzieja proszę was: wchodźcie 
w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim 
domu! Czytajcie i medytujcie! Pozwólcie, by Chrystus mówił. 
 
 
 

I. „Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa 
niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w 
niebie(..)” [Mt 7, 21-29]  

 
- Jaką przestrogę daje Jezus na początku tego fragmentu?  
- Pan Jezus przyrównuje budowę domu na skale do budowy naszego życia na    
  Słowie Bożym. Jakie wspólne skojarzenia Ci się nasuwają. Jakimi słowami  
  byś to opisał  (trud,  radość, mozolna praca, …) 
-Jak myślisz, do kogo Ci bliżej, do człowieka roztropnego czy nierozsądnego 
- Do czego konkretnie Jezus Cię wzywa w tym fragmencie, może pojawiły się 
jakieś pragnienia, plany, marzenia, tęsknoty…  
  Może dotyczą 

 chęci większego poznawania Słowa (Boga) 
 oparciu swojego życia na Słowie 
 poznawania woli Ojca 
 wypełniania woli Ojca całym sercem 

 
    Spróbujmy zobaczyć i podzielić się tym, jak możemy to realizować w naszym 
życiu. 
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1.  CHCEMY POZNAWAĆ TĘ SKAŁĘ 
 
„Szukajcie Pana (...)” [Iz 55,6-9] 
- Po co mamy szukać Pana. Co to nam da, do czego jest potrzebne? 
  [Szukać, by Go odnaleźć, poznać, by poznać siebie. Czytanie Biblii – uczenie   
  się spojrzenia na świat oczyma Boga] 
-Jak często czytasz Pismo Święte? Masz jakiś plan czytania? {jeśli będzie taka   
  potrzeba animator może podać kilka propozycji czytania Pisma Św.} 
- Czy modlisz się Słowem Bożym? Masz ulubione fragmenty, które znasz na   
  pamięć? Może dopiero próbujesz się tak modlić?  
  {animator w razie potrzeby może podać kilka propozycji, które mogą pomóc,   
  np.  www.modlitwawdrodze.pl; http://e-dr.jezuici.pl/;    
  http://www.onjest.pl/slowo/; …} 
 

2. CHCEMY OPRZEĆ SIĘ NA NIEJ 
 
Oprzeć się na Bogu, bo On jest Skałą. Na Nim budować swoje życie. Co to 
znaczy w praktyce? 
- być konsekwentnym w swojej wierze (co nie jest łatwe w dzisiejszych   
  czasach), bowiem: 
„ Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie 
zawstydzony.”[Rz10, 11-13] 
- jak rozumiesz te słowa? Czy są one pomocne w trudnych sytuacjach? 
- na ile, pomimo niepowodzeń i gorszego czasu liczę na Boga? 

         „Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu   
          winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności,  
          choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach.  
          Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim    
          Zbawicielu. Pan Bóg - moja siła, uczyni nogi moje podobne   
          jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny.”  [Ha 3, 17-19] 
          - możesz podać przykłady ze swojego życia, kiedy Słowo było dla Ciebie   
            mocną podporą, taką skałą?  
  

3. CHCEMY POZNAWAĆ WOLĘ OJCA 
 
„Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, 
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.” [J15, 15] 
- Jezus zaufał swoim uczniom i nam powierzając Dobrą Nowinę 
- jakimi zasadami biblijnymi kierujesz się w swoim życiu? 
 

4. CHCEMY WYPEŁNIAĆ JĄ CAŁYM  SERCEM 
 
„Pewien człowiek miał dwóch synów…” [ Mt 21, 28-31] 
- który z synów spełnił wolę ojca? 
- jaka jest różnica między słuchaniem, a posłuchaniem? 
- jaką postawę powinni mieć ci, którzy chcą wypełniać wolę Ojca?[słuchać    
  Słowa i wypełniać je] 

http://www.modlitwawdrodze.pl/
http://e-dr.jezuici.pl/
http://www.onjest.pl/slowo/
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- jak byś określił swoją postawę? 
- czy chciałbyś coś zmienić w tym względzie? 

            
 

II. ZAKOŃCZENIE.  
 

 Jakie jest moje postanowienie w związku czytaniem Słowa i 
wypełnieniem woli Ojca? – krótko, w jednym zdaniu każdy się 
wypowiada 
 

 Wspólna modlitwa. 
 

 

 Propozycja do pracy na kolejne dni: 
 
 

 Powróć do postanowienia, które się na spotkaniu pojawiło i które 
wypowiedziałeś, zacznij  je realizować 
 

 powróć do fragmentu, który szczególnie poruszył na dzisiejszym 
spotkaniu, rozważ, co Bóg chce powiedzieć mi przez niego, zapisanie 
refleksji. 
 


