
KONSPEKT SPOTKANIA W MAŁEJ GRUPCE 
 

 Wspólnota  W DRODZE  

Cel: Zmotywowanie do zaufania Bogu 
 
TEMAT: BÓG IDZIE NA CAŁOŚĆ 
 
PRZEBIEG SPOTKANIA 
 

I. WPROWADZENIE: 

1. Pragnienia ludzkiego serca 
Zastanówmy się dziś wspólnie nad najgłębszymi pragnieniami ludzkiego serca.  
Animator zapisuje propozycje od uczestników. 
Następnie proponuje, by każdy wybrał trzy z nich, które uważa za najważniejsze. 
Chętni mogą podzielić się z innymi i uzasadnić swój wybór. 
Co na to Słowo Boże?:  
„ Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.” Ps 37,4 
 
2. Lęki dręczące ludzkie serca 
Zastanówmy się nad największymi lękami, jakie dręczą ludzkie serce 
Animator zapisuje propozycje od uczestników. 
Chętni mogą podzielić się z innymi i uzasadnić swój wybór. 
Co na to Słowo Boże?:  
„ Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 

Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” 
 

II. MOTYWACJE SYNA BOŻEGO - Dlaczego Chrystus stał się człowiekiem i przyszedł na 
ziemię? 

[Animator poprzez pytania i podpowiedzi prowadzi krótkie studium biblijne. 
Będziemy czytali wybrane fragmenty biblijne i proszę, by każdy z was kolejno je 
   komentował, bowiem zawierają odpowiedź na wyżej postawione pytanie: Dlaczego  
Chrystus stał się człowiekiem i przyszedł na ziemię?] 
 
„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas,   

 gdyśmy byli   jeszcze grzesznikami.” [Rz 5, 8] – Bóg okazuje nam swoją miłość 
 
„Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się  
miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy  

ludu.” [Hbr2,17] – musiał się upodobnić we wszystkim do braci 
 
„Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym  
słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z  

wyjątkiem grzechu.” [Hbr 4, 15 ]– by mógł współczuć naszym słabościom 
 
„Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.  

            Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.” [1 J 3,8 ]– Syn Boży objawił  
się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. 
 

III. METKA 
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            Wyobraź sobie, że żyjesz w starożytnym Rzymie i jesteś niewolnikiem, który został   
           sprzedany. Jak   wyglądałaby twoja metka? 
           „Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania  

           zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną  

           krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.” [1 P 1, 18-  19]  
           Komentarz: Nie zostałeś na targu niewolników, nie będziesz zesłany do  kopalni. Bóg   
           nie pozwolił ci zginąć. Zostałeś wykupiony z niewoli szatana.  
           Jednakże Bóg  nie zapłacił srebrem czy złotem, lecz drogocenną krwią Chrystusa. 
           Masz wartość krwi Chrystusa. 

 

IV.  JASNY PRZEKAZ 

Co mówi nam ten wielki i wspaniały gest Boga? 
„Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” [Rz 8, 31] 
Bóg stoi po twojej stronie. Kto może Go pokonać? 
 
 „Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie,  
gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje  
się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka  
życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć.  Bóg zaś okazuje nam swoją miłość  
[właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”  
[Rz 5, 6-8] 
Jezus umiera za bezradnych niewolników grzechu. Zaakceptował nas w największym  
poniżeniu i najgorszej podłości.  
 
„Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez  
śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia  

przez Jego życie.”  [Rz 5,10] 
Jezus przygarnia nas i ofiarowuje siebie, gdy byliśmy nieprzyjaciółmi Boga. 
Często wielu z nas myśli: Jaki jest powód, by Bóg miałby mnie akceptować? Moje  
życie jest nie do przyjęcia z powodu grzechu! Ale właśnie tym wszystkim Jezus mówi:  
mylisz się! Ja cię zaakceptowałem z twoim grzechem. 
 
„ On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał,  
jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?  Któż może  
wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który  
usprawiedliwia?  Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który  
poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i  

przyczynia się za nami?”  [Rz 8,32-34] 
Bóg daruje ci wszystko (w.32). Nie przyjmuje oskarżeń przeciw tobie – nawet jeśli sam  
się oskarżasz (w.33). Nie wydaje na ciebie wyroku potępienia (w.34). Oddając się w  
Jego miłosierne dłonie, doznajesz przebaczenia i pokoju serca. Jeśli Bóg z nami, któż  
przeciwko nam? 

 

V. TRUDY I UTRAPIENIA 
A co z trudnościami i przeciwnościami w życiu? Czy Jezus rozumie nasze najgorsze  
sytuacje i najboleśniejsze sprawy 
Popatrzmy na życie Chrystusa.  

 Czy Jezus był krytykowany? Jak? 

 Czy Jezus czuł się kiedykolwiek odrzucony? Przez kogo?  
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 Czy został opuszczony przez przyjaciół? Kiedy? 

 Czy Jezus czuł się kiedykolwiek niezrozumiany? 

 Czy Jezusa raniono słowem? Oszczerstwem, obmową, pomówieniami? 

 Kiedy został zdradzony? Przez kogo?  

 

VI. ZAPROSZENIE 
Bóg poszedł na całość. Zrobił wszystko by być blisko ciebie i twoich spraw. 
Biblia daje jasne wskazówki jak mamy odpowiedzieć na pojawienie się Syna 
Bożego na świecie. 
„Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na Prawie, to wiara 
straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez skutku. Prawo bowiem pociąga 
za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma Prawa, tam nie ma i przestępstwa. I 
stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób 
obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla 
potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę 

Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich” [ Hbr 4,14-16] 
- trwaj w wyznawaniu wiary (w. 14) 
- przybliż się do tronu łaski (w.16) 
„Tron łaski” można przetłumaczyć używając bardziej współczesnego języka jako „ 
źródło królewskich prezentów”. Jakie to prezenty czekają na nas obok 
Jezusowego tronu? 
- współczucie w słabościach, osoby doskonale nas rozumiejącej (w. 14) 
- miłosierdzie, które jest nieograniczone (w. 16) 
- darmowa pomoc w odpowiedniej chwili (w. 16) 

 
 

VII. ŚWIADECTWO ANIMATORA 
Prowadzący daje swoje świadectwo przychodzenia do Boga i zaufania do Niego. 
 

VIII. MODLITWA 
 

. 
 
 


