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Aby małe grupy żyły

W  tym zeszycie znajduje się osiem niesamowitych prz-
esłań opartych na przypowieściach Jezusa. Zostały one 
napisane przez dr. Balvina Brahama i  jego żonę – Anett 
Braham. W trakcie czytania będziecie mieli możliwość dz-
ielenia się z innymi opowieściami z waszego życia. Pozwo-
li to wam pokazać, że to, o czym mówicie, nie jest tylko 
teorią zawartą w Piśmie, ale jest prawdziwe i osobiste.

Żeby zachęcić do interakcji, na końcu każdej czytanki 
zamieściliśmy pytania do dyskusji. Te pytania są bardzo 
ważne w procesie przyswajania i  stosowania w  codzien-
nym życiu przedstawionych nauk. Można je znaleźć na 
stronie ________. Dyskusję można prowadzić w  dużej 
grupie albo podzielić się na mniejsze, kilku- lub kilkunas-
toosobowe. Jednak radzimy podzielić się na małe zespoły 
składające się z trzech do pięciu osób i spotykać się każ-
dego wieczora w tej samej grupie. Pamiętajcie, że każda 
grupa będzie inna, będzie posiadała swój dynamiczny 
charakter odzwierciedlający cechy charakterystyczne dla 
jej członków. Elementem wspólnym całej grupy będzie 
Jezus Chrystus i to w Jego imieniu będziecie się spotykać 
każdego wieczoru tego szczególnego tygodnia.

Unikajcie „chrześcijańskiego”, typowo teologicznego 
sposobu wyrażania myśli. Wypowiadajcie się w  sposób 
zrozumiały dla młodych ludzi. Pamiętajcie: cały ten ty-
dzień, w tym wszystkie dyskusje, pozostanie dla nich bez-
wartościowy, jeśli nie zrozumieją co mówicie.

Ten tydzień przygotuje was na następny.

Już teraz rozpocznij planowanie!

Światowy Dzień Młodzieży ma zapoczątkować Tydzień 
Modlitwy Młodzieży. Proszę, żebyście zawczasu skontak-
towali się ze swoim pastorem lub kierownikiem młodzieży, 
żeby dowiedzieć się, jakie projekty będzie realizował wasz 
zbór 15 marca. Po Światowym Dniu Młodzieży, pierwsze-
go dnia wspólnych spotkań, możecie chcieć poświęcić 
trochę czasu na rozmowy i  dyskusję o  wydarzeniach, 
w których właśnie wzięliście udział.

Czym jest Porozumienie Małej Grupy (PMG)? 
Porozumienie Małej Grupy jest zbiorem obietnic doty-
czących zachowania, których celem jest stworzenie bez-
piecznego środowiska do duchowych rozważań oraz 
określenie pewnych podstawowych zasad. Jest to bardzo 
dobry sposób, żeby pomóc grupom zatwierdzić i mieć na 
uwadze wspólne cele. Żeby zawiązać porozumienie jako 
grupa, jej członkowie muszą świadomie i  celowo zde-
cydować się na wspólny chrześcijański rozwój i  pomoc 
w utrzymaniu grupy w zdrowiu i koncentracji.

Wskazówki dotyczące tworzenia porozumienia małej 
grupy można znaleźć na następnej stronie. 

Podczas tworzenia małej grupy pamiętajcie, że zbory są 
różne i to, co może działać w jednym zborze, niekoniec-
znie musi zdać egzamin w  waszym Kościele lub waszej 
grupie młodzieżowej. Być może niektóre zespoły będą 
chciały wydrukować porozumienie i dać je do podpisa-
nia wszystkim członkom osobiście. Możliwe jednak, że 
będziecie chcieli skorzystać z  nieformalnego sposobu, 
czyli zawrzeć umowę ustną, z którą będziecie zapoznawać 
nowych członków, jeśli do was dołączą.
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Wskazówki dotyczące Porozumienia Małej Grupy 
(PMG), które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia 
Porozumienia Małej Grupy w gronie waszej młodzieży:
Cel grupy: Stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym 
możesz być sobą, zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi 
twojej wiary, gdzie będziesz wspierany i zachęcany pod-
czas swojej drogi z Bogiem, jak również okazywanie sobie 
nawzajem wsparcia w modlitwie i wspólnym wielbieniu 
po to, żeby członkowie grupy mogli chwalić i czcić Boga 
swoim życiem.
Czas trwania spotkań.
Godzina i częstotliwość spotkań, którą ustala kierownik 
młodzieży.
Miejsce: Czy spotkania będą odbywać się w  Kościele, 
w czyimś domu czy zamiennie?
Misja i  służba: Będziemy służyć Kościołowi i  społec-
zeństwu poprzez zachęcanie się zarówno do odkrywania, 
jak i używania swoich talentów i darów tak, żeby wspier-
ać członków swoich rodzin, małych grup, szkół, zborów 
i otoczenia. Angażowanie się w służbę jest sposobem ucze-
nia się, jak również dawania.
Wzrost i rozwój: „Będziemy się rozwijać i wzrastać po-
przez…”.
Uczestnictwo: Nie ma „głupich pytań”. Każdy ma prawo 
do własnego zdania, a jego komentarze są mile widziane 
i szanowane.
Wzrost duchowy: Mamy na celu wzrost zarówno w pod-
daniu się Duchowi Świętemu, jak i  stosowaniu prawd 
duchowych po to, żebyśmy jako grupa i  jako jednostka 
stawali się bardziej podobni do Jezusa w podejściu i zach-
owaniu.
Poufność: Nic osobistego, o czym mowa na spotkaniach 
grupy, nie może być powtarzane na zewnątrz.
Otwartość: Tak, jak możemy, będziemy szczerzy i otwarci 
wobec siebie. Bez osądzania!
Odpowiedzialność: Dajemy sobie prawo rozlicza-
nia się z  celów, które wyznaczyliśmy sobie jako grupa 

lub jednostka (możecie chcieć dokumentować osobiste 
deklaracje w zeszycie).
Taktowność: Nie będziemy rozmawiać o  osobie, która 
jest nieobecna.
Grzeczność: Gdy grupa się spotyka, będziemy przycho-
dzić na czas.
Budowanie relacji: Będziemy szczerzy i otwarci ze sobą 
nawzajem, a także będziemy modlić się za siebie między 
spotkaniami.
Społeczność: Decydujemy się z głębi serca przyłączyć się 
do misji światowego Kościoła, jaką jest docieranie do ludzi 
tam, gdzie są (w zależności od waszych projektów, może-
cie wykorzystać ten czas, żeby porozmawiać o akcji, która 
miała miejsce podczas Światowego Dnia Młodzieży).
Zadnia i  obowiązki: Chcemy rozdzielić następujące 
zadania i  obowiązki: lider, zastępca, liderzy podgrup 
(w zależności od wielkości grupy/zboru), gospodarz/gos-
podyni, koordynator modlitw, koordynator projektu Świ-
atowego Dnia Młodzieży (będzie to wam potrzebne, jeżeli 
będziecie chcieli tym dniem rozpocząć Tydzień Modlitwy 
Młodzieży).
 

 

Niektóre informacje dotyczące tworzenie Porozumienia Małej Grupy 
pochodzą ze strony internetowej Menlo Park Presbyterian Church Small 
Group Ministry: http://data.mppc.org/files/communitylife/Sample%20
Small%20Group%20Covenants.pdf

Przykładowe Porozumienie Małej Grupy można znaleźć na następnej 
stronie. Zróbcie kopie dla swojego zboru, lub stwórzcie własną wersję na 
podstawie wskazówek znajdujących się powyżej.
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 NASZE POROZUMIENIE MAŁEJ GRUPY
	 	Zgadzam	się,	że	ta	grupa	jest	bezpiecznym	miejscem,	w	którym	mogę	być	sobą,		  

zmierzyć	się	z	pytaniami	dotyczącymi	mojej	wiary	oraz	otrzymać	wsparcie	i	zachętę		  
na	mojej	drodze	z	Bogiem.

 Zgadzam się:
1.	 Wspierać	członków	mojej	grupy	w	modlitwie	i	wspólnym	wielbieniu,		  

żebyśmy	naszym	życiem	mogli	chwalić	i	czcić	Boga.

2.	 Uczestniczyć	w	każdym	spotkaniu	małej	grupy,	a	w	razie		  
szczególnej	sytuacji	poinformować	wcześniej	o	swej	nieobecności.

3.	 Być	wrażliwym	na	prywatność	członków	grupy.	Nie	wymagam	od	innych,		  
ale	też	i	od	siebie,	by	mówić	o	bardzo	osobistych	sprawach.		  
Rozmawiając	z	innymi	o	tym,	co	robimy	podczas	spotkań	modlitewnych,		  
zachowam	dla	siebie	to,	czym	ktoś	podzielił	się	z	nami	w	zaufaniu.

4.	 Regularnie	modlić	się	za	członków	mojej	grupy.

5.	 Szanować	opinie	innych	–	wszystkie	pytania	będą	mile	widziane		  
i	respektowane.

6.	 Ograniczyć	udzielanie	rad	do	minimum;	otwarcie	i	szczerze	uczestniczyć		  
w	spotkaniach	grupy	i	dawać	wszystkim	członkom	przestrzeń	do	dzielenia	się.

7.	 Nie	mówić	o	tych,	których	nie	ma	na	spotkaniu.

8.	 Zrobić	wszystko,	co	w	mojej	mocy,	żeby	wspierać	globalny	Kościół		  
w	prowadzeniu	misji	na	świecie.

     __________________   __________________
	 	 	 	 	 	 Podpis	 	 	 	 	 	 Data

Porozumienie Małej Grupy Młodzieży




