


• Lekcja szkoły sobotniej 

• Kazanie 

• Spotkania biblijne w 

kościele, w domu, podczas 

wyjazdów  

• … 







• sprawia, że otwieramy się 

na działanie Ducha 

Świętego 

• prowadzi do zmian 

• jest często początkiem i 

nauką duchowego życia na 

co dzień  

• daje płaszczyznę do 

głębokich dyskusji 

• sprawia, że relacje się 

zawiązują 

 





1. Poświęć swój czas na przygotowanie 

2. Pomódl się o prowadzenie w wyborze tematu i 

przygotowaniu 

3. Wybierz konkretną księgę Biblii, fragment lub 

temat 

4. Przeczytaj  

5. Zerknij do książek np. Ducha Proroctwa w celu 

uzupełnienia wiedzy 

6. Przeczytaj i zwróć uwagę na  

• fakty,  

• interpretację  

• i wnioski 
 

 

 

 

 

 



1. Czegoś co sprawi, że poczujemy się bardziej 
społecznością 

2. Tzw. lodołamaczy – gier, zabaw które sprawi, że się 
integrujemy. 

3. Dzielenia się doświadczeniami 

z tygodnia. 

4. Rozruszników dyskusji: 

• zabawy tematycznej 

• historii wprowadzającej 

• kontrowersyjnego pytania – 

 otwartego 

• … 



a. Przejrzyj fragment, szukając myśli głównej 

b. Zwróć uwagę na kontekst 

c. Przeczytaj tekst powoli, jeżeli jest taka możliwość z 

różnych przekładów 

d. Podkreśl to co najważniejsze 

e. Zadaj 6 podstawowych pytań: kto? co? kiedy? gdzie? 

dlaczego? I jak? 

 



f. Zwróć uwagę na punkty przejścia, zmiany scen, 

nauczanie 

g. Opowiedz akcje własnymi słowami 

h. Jakie są słowa klucze, frazy?  

i. Podsumuj główny cel autora tekstu? 

j. Zanotuj problemy i pytania, które powstały, albo nie 

zostały odpowiedziane. 
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a. Definicje: w oryginalnym kontekście i języku 

• Co oznaczają terminy/określenia, frazy lub zdania 

• Jakie są nowoczesne odpowiedniki tych 

określeń/zwrotów? 

• Jakie specjalne albo zaskakujące określenia są użyte? 

 



b. Związki pomiędzy określeniami, ilustracjami, paragrafami 

i frazami 

• Dlaczego jest użyte to konkretne wyrażenie, słowo lub 

pojęcie? 

• Jak to co jest napisane pasuje do autora tematu? 

• Jak to się ma do innych myśli w tym kontekście? 

 



c. Konsekwencje: szukanie pełnego znaczenia. 

• Nie śpiesz się w wyciąganiu wniosków 

• Poszukaj kilka możliwych sposobów  rozumienia tego 

fragmentu. 

• Zwróć uwagę czy jest to zapis alegoryczny czy dosłowny 
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a. Co ten fragment ma wspólnego z moim życiem dzisiaj? 

b. Czy to, że jest to napisane w Biblii (w innej kulturze)  zmienia 
coś współcześnie? 

c. Jaki jest dziś tego oddźwięk? 

d. Czym się to będzie różniło jeżeli odniosę to do: 

•Osobistych celów 

•Przyjaźni 

•Mojego kościoła 

•Władzy politycznej 

•Psychologii 

•Relacji rodzinnych 

•Społeczeństwa 

•Ekonomii 

 



e. Jak czytany fragment może zmienić moje wartości i styl 

życia? 

f. Z czym spotkałem się po raz pierwszy 

g. Jak wprowadzę to w życie?/w praktykę? 

h. Ile będą kosztowały mnie te zmiany? 

i. Jak wpływa to na mój stosunek do Boga i ludzi? 
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1. Jak to spotkanie przybliżyło mnie do Jezusa? 

2. W jaki sposób te pomysły o których dyskutowaliśmy 

pomogą mi żyć lepiej? 

3. Czy jest coś co mogę zmienić/zrobić w moim życiu? 

 

Każdy program powinien prowadzić młodzież do decyzji! 

 



 

 

 

1. Każdy uczestnik powinien mieć Biblię albo przynajmniej 
kopię strony z fragmentem. 

2. Każdy powinien przeczytać wers, na głos w grupie bądź 
po cichu.  

3. Nie bój się milczenia/ciszy 

4. Zaangażuj wszystkie zmysły do zrozumienia fragmentu: 
wzrok, słuch, dotyk, zapach, smak oraz myśl 

5. Zatrzymuj się na każdym wersecie 

6. Unikaj nudy stosując różnorodne podejścia podczas 
studium 

 
 





 

• 10% tego co przeczytam 

 
20% 

tego co 
usłyszę 

30% tego co 
zobaczę 

50% tego co 
zobaczę i 
usłyszę 

70% z poglądów nad 
którymi będę 
dyskutował 

80-85% z moich 
doświadczeń 

95% z tego co spróbuje 
nauczyć innych 



1. Dialog  

2. Wywiady 

3. Wykład 

4. Forum 

5. Debata 

6. Panel 

7. Przedstawienie 

8. Praca badawcza 

9. Audio - wideo 



 

Użyj wybraną metodę do przedstawienia przypowieści 

 

1. Przypowieść o miłosiernym Samarytanie Łuk.10,29-37 

2. Podobieństwo o zagubionej owcy Łuk.15,1-7 

3. Przypowieść o synu marnotrawnym Łuk.15, 11-32 

4. Podobieństwo o faryzeuszu i celniku Łuk.18,9-14 

5. Podobieństwo o zapalonej świecy Łuk.11,33-36  



1. Analizuj grupę  

2. Wyjaśnij sposób prowadzenia dyskusji 

a. Pamiętaj, że dyskusja jest przedsięwzięciem 

WSPÓLNYM!  

b. Słuchaj  innych. Upewnij się, że zrozumiałeś innych 

zanim odpowiesz. Poproś o wyjaśnienie jeśli jest taka 

potrzeba.  

c. Mów jeśli możesz coś wnieść do dyskusji. 



• d. Staraj się nie mówić dłużej niż minutę. 

• e. Jeżeli nie rozumiesz czegoś – powiedz. Może są też 

inni którzy też mają z tym problem? Poproś o więcej 

przykładów. 

• f. Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, powiedz szczerze, ale 

w przyjazny sposób. 

 

 



• g. Nie czekaj aż zostaniesz wywołany. 

• h. Pozostań w pozycji siedzącej podczas mówienia i 

zwracaj się do innych w sposób nieformalny. 

• i. Przyjdź na spotkanie z chęcią wzięcia w nim udziału. 

Jeżeli brakuje ci wiedzy zawsze możesz zadawać 

pytania. 

• j. Nie oczekuj, że ważne kwestie da się rozwiązać od 

razu 



 




