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Cele małych grup we wspólnocie 

1. Dlaczego jako ludzie, którzy tworzą wspólnotę, się spotykamy?  

2. Dwa główne typy spotkań to modlitewne i małe grupy. Każde z tych 

spotkań ma jakąś rolę, jakiś cel. Czy czujecie różnicę? 

3. Dlaczego małe grupy są konieczne w strukturze wspólnoty? 

a. duża wspólnota jako całość, jako zgromadzenie nie spełnia 

celów, które stawiamy przed wspólnotą 

b. jaki to cel? warto tu powiedzieć o celu Twojej wspólnoty 

c. pewnie czasem macie wątpliwości: po co mam iść na małą 

grupę? po co mi to? dlaczego jest to ważne? dlaczego mam 

dostosowywać swój kalendarz? zmieniać swoje plany 

4. Grupy świadome celu 

a. żeby znaleźć odpowiedź na takie pytania, a również, by 

zapobiec dezorientacji, zniechęceniu, lenistwu, poddawaniu 

się wobec drobnych trudności, członkowie grupy powinni 

być świadomi celów grupy, w której uczestniczą 

5. Jakie są cele małych grupy? 

Wzór odnajdujemy w Dziejach Apostolskich, które opisują życie 

pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie. Znajdujemy tu 

opis spotkań całej wspólnoty i małych grup domowych Dz 2, 42-47 

42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 

chleba i w modlitwach. 43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż 

Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44 Ci wszyscy, co 

uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 

45 Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według 

potrzeby. 46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc 

chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 

47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś 

przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. 

To jest piękne, to jest fascynujące, że możemy żyć wg tego samego 

modelu, co pierwsi chrześcijanie po wniebowstąpieniu Jezusa! 

W małej grupie możemy wyróżnić 5 celów, które ona spełnia 

a. Braterskie relacje - tworzyli wspólnotę braci Dz 2,46 

i. już Jezus zaraz na początku swojej działalności 

publicznej powołał 12 apostołów i pokazał, że taka 

liczebnie grupa jest najlepszym miejscem 

formowania uczniów 

 czy macie ze sobą dobry kontakt? 

 czy lubicie wspólne spotkania? 

 czy dbacie o przygotowanie miejsca spotkań? 

 czy na waszych spotkaniach jest dużo 

śmiechu? 

 ile o sobie wiecie? 

 czy jest między wami jakaś niewidzialna 

więź? czy Jezus jest tym, który was łączy? 

ii. wiem, że między wielu osobami w małych grupach 

zawiązały się przyjaźnie, że jeden jest gotów 

drugiego wysłuchać, można zadzwonić o każdej 

godzinie, że otwieracie dla siebie swoje domy. 

b. Uczniostwo - byli uczniami i wzrastali duchowo Dz 2,42 

i. Jak to realizowali? 

 dbali o rozwój duchowy 

 dbali by stać się coraz bardziej dojrzałymi 

 studiowali po domach to, co usłyszeli w 

świątyni i wprowadzali to w życie 

 dawali sobie nawzajem świadectwo 
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 uczniostwo to nie tylko rozważanie Pisma 

Świętego, to próba wdrażania w życie 

Ewangelii 

ii. My też w małych grupach pomagamy sobie 

konkretnymi materiałami, rozważamy Pismo św. i 

szukamy tego, co Pan Bóg do nas przez dany 

fragment mówi. Próbujemy zrozumieć to, w co 

wierzymy, szukamy zastosowania tego w życiu. 

Macie wiele pytań. To wszystko jest drogą do 

stawania się uczniem Jezusa. 

c. Służba - służyli sobie nawzajem Dz 2,45 

i. wierzący wierzącemu - to jest tak jak w rodzinie, że 

najpierw pomaga się bliskim, potem szerzej 

ii. potrzeby możemy zobaczyć właśnie w małej grupie, 

gdzie spędzamy ze sobą czas, gdzie możemy 

podzielić się głębiej tym, czym żyjemy, bo nabieramy 

do siebie zaufania. Sam fakt regularnego spotykania 

się pomaga w dostrzeganiu tych potrzeb. 

iii. nie tylko pomoc materialna - również w innych 

kryzysach: choroba, śmierć bliskiej osoby, kryzys 

małżeński, utrata pracy, problemy z dziećmi, nałóg, 

zniewolenie 

iv. ta służba powinna wychodzić szerzej poza 2 godziny 

waszego spotkania. Ono raczej jest momentem, gdy 

potrzebę możemy dostrzec, ale często trzeba więcej 

czasu, by ją zaspokoić. 

v. może ktoś się podzieli tym, jak jemu posłużyli bracia z 

grupy? 

vi. często służymy sobie w ramach małej grupy, czasem 

może być potrzeba posłużenia innych osób, a może 

też być tak, że mała grupa służy wspólnocie: np. 

upieczenie ciasta na Kurs Alfa, poprowadzenie 

spotkania modlitewnego, modlitwa w jakiejś intencji, 

przygotowanie świętowania 

d. Ewangelizacja - ewangelizowali zagubionych Dz 2,47b 

i. jeżeli jako członkowie małej grupy żyjecie wg 5 

celów, to 'skutkiem ubocznym' jest ewangelizacja 

ii. tu nie trzeba wiele robić - zmiany w życiu ludzi 

pociągają innych 

iii. każdy z nas żyje w jakimś środowisku 

iv. zachęta do modlitwy za niewierzących z otoczenia 

v. w praktyce tak jest, że po nawróceniu, znalezieniu 

tej drogocennej perły, mówimy o tym w naszym 

otoczeniu, potem tymi rozmowami dzielimy się 

w małej grupie. Tam zachęcamy się nawzajem, 

omadlamy trudne relacje.  

vi. ty, mała grupa możecie być mostem między 

Kościołem a niewierzącymi 

e. Uwielbienie - wielbili Boga w swoich domach Dz 2,43.47a 

i. uwielbienie uwalnia Bożą moc - gdy robimy miejsce 

Bogu, to On się objawia i działa 

ii. uwielbienie rozumiane jako 

 skoncentrowanie na obecności Boga 

 wyrażenie naszej miłości względem Niego 

przez: pieśni, modlitwę, oddawanie chwały, 

ofiarowanie/poddanie siebie Bogu 
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iii. mała grupa jest też dla nas szkołą modlitwy 

uwielbienia, może właśnie tam pierwszy raz głośno 

się modliłeś? 

6. Jak widzicie to nie jest żadne wielkie odkrycie, to raczej nazwanie 

tego, co już robimy, co czuliśmy intuicyjnie, ale może nie 

nazywaliśmy.  

Żyjąc wg tych 5 celów pokazujemy światu jak żyją wierzący wg 

modelu, którego nauczył Jezus, a następnie przejęli go pierwsi 

chrześcijanie. 

Świadomość tych 5 celów ma być pomocą, kompasem w duchowej 

wędrówce. Nie chodzi o to, by brać to jako obowiązek, by 

przesadnie się na tym skupiać. Jesteśmy tu w wolności. Tak to 

traktujmy, jako wskazówkę, pomoc, drogowskaz. 

7. Równowaga - bardzo ważne!!! 

a. zarówno małe grupy jak i my jako ich członkowie, 

powinniśmy dbać, by wszystkie 5 celów, było rozwijanych 

równomiernie, by żaden nie był przeakcentowany, ani 

zaniedbany. Najbardziej trzeba pracować nad najsłabszym.  

Np.: 

i. nie możemy np. skupić się zbytnio na formacji, a 

zapomnieć o relacjach między sobą, 

ii. nigdy nasze relacje nie będą bliskie, jeśli nie 

będziemy gotowi sobie pomagać 

iii. grupa będzie płytka, jeśli nie będzie gotowości 

stawania się uczniem Jezusa 

b. Widzicie też jak te cele są między sobą powiązane, każdy 

wpływa na pozostałe, pociąga. 

c. nie chodzi o to, by na każdym waszym spotkaniu wypełniać 

wszystkie 5 celów. To głównie animator, ale również każdy z 

was powinien od czasu do czasu dzielić się tym, że widzi, że 

któryś z celów jest zaniedbany i próbować go wzmacniać. 

d. A dopiero co ok. pół roku będziecie dokonywać takiej oceny 

grupy, by zobaczyć jak poszliście do przodu, a co jeszcze 

przed wami. 

 

Opracowano na podstawie książki Steve'a Gladena "Małe grupy świadome 

celu", Wydawnictwo Przystanek Jezus 2016 
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Propozycja spotkania modlitewnego 

1) Uwielbienie 

a. stanięcie w obecności Pana 

2) Braterskie relacje 

a. dziękowanie za braci i siostry, których znaleźliśmy we 

wspólnocie 

b. prośba o wzajemną miłość  

3) Uczniostwo 

a. wyznanie, że Jezus jest moim Mistrzem, Wzorem, 

Nauczycielem. Od Niego chcę się uczyć, Boże Słowo jest 

moim światłem, chcę słuchać Kościoła 

b. Rz 12,2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz 

przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście 

umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co 

Bogu przyjemne i co doskonałe. 

c. prośba o łaskę przemiany życia 

4) Służba 

a. dziękczynienie za to co mam 

b. wyznanie że to pochodzi od Pana 

c. niech On tym rozporządza 

5) Ewangelizacja 

a. dziękczynienie za wiarę, za osobę, która mnie 

przyprowadziła do Boga 

b. prośba, by Bóg dawał nam słowa, okazje, by mówić o 

Nim innym 

c. modlitwa za konkretne osoby (po imieniu) 

6) Uwielbienie 

a. oddanie chwały 

7) Modlitwa za animatorów 

a. członkowie grup podchodzą do animatorów i za nich 

dziękują i im błogosławią 

 


