
Zmiana  
życia 

Budowanie 
społeczności 

Małe grupy w życiu i świadczeniu 

kościoła 



•  “i rzekł Bóg: niedobrze 
jest człowiekowi gdy 
jest sam. Uczynię mu 
pomoc (ezer’) 
odpowiednią dla niego” 

•  “Stworzył Bóg 
człowieka na obraz 
swój.Na obraz Boga 
stworzył go. Jako 
mężczyznę i niewiastę 
stworzył ich.”  Genesis 
1:27;2:18 

Boży zamiar 



Najlepsze ze stworzeń 

Najważniejszym 

osiągnięciem 

Boga było nie 

samo stworzenie 

człowieka, lecz 

stworzenie 

ludzkiej 

społeczności. 



Boży plan Diabelski pla 

Problem 



Upadek 

“Schowany głęboko w duszy każdego człowieka pulsuje 
stłumiony ból, który nigdy nie znika...Jest to tęsknota 

za naszą pierwotną jednością... Nasza żałoba po 
bliskości, którą mieliśmy z racji stworzenia.”                   

Gilbert Bilezikian 



Odnowieni na jego obraz … 

• “…przez Niego Bóg 
pojednał wszystko ze 
sobą... Teraz traktuje 
was jako swoich 
przyjaciół.”                
  Kol. 1,20.22 

• “On też przekazał 
nam poselstwo 
pojednania.”        
             2 Kor. 5,19 



• Przywrócona 
społeczność  
z Bogiem 

Odkupienie 

• Usuwając przeszkody 
na drodze do 
społeczności On 
„uczynił nas 
jednością” 

=koinonia 



• “W Chrystusie my wszyscy 
jesteśmy jednym ciałem”                
      Rzym. 12,5 

• “W jednym Duchu ochrzczeni  
zostaliśmy w jedno ciało”               
                 1Kor. 12,13 

• “Wszyscy jedno jesteście  
w Chrystusie Jezusie”    
          Gal. 3,28 

• “Wszyscy jesteśmy jednym ludem”       
         Efez. 2,14 

• “Jesteśmy jednym ciałem, mamy 
jednego Ducha”         Efez. 4,4 

• “umocnieni w jednym duchu... 
jednomyślni”                    Fil. 1,27 

Poselstwo odkupienia 



“A nie tylko za nimi proszę, ale i za 

tymi, którzy przez ich słowo uwierzą 

we mnie 

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, 

we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas 

jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty 

mnie posłałeś. 

A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, 

aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. 

Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli 

doskonali w jedności, żeby świat 

poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich 

umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.” 

    John 17:20-23 

Marzenie 



Koścół jest... 

• Zwartą 

społecznością 

• Ludzie w ścisłej 

wzajemnej 

łączności 

“Niechaj będą 
jedno, jak my 

jesteśmy jedno” 



Bliskość 

Wyższy poziom 

To, co widać 

Opinie/Oceny 

Odczucia 

Fakty/sprawozdania 

Wrażliwość 



• Bosko/ludzka 
społeczność 

• Ludzie w ścisłej 
wzajemnej 
społeczności 
pomiędzy sobą  
i z Jezusem 

• Druga inkarnacja 

“By oni także 
w nas byli…Ja 
w nich, a ty we 

mnie” 

Kościół jest... 



On żyje! 

   “Kościół jest ciałem Chrystusa, w którym On 
przemawia i działa, przez który On napełnia 
wszystko swoją obecnością.”                     
       Efez. 1,23 



• Społecznością 

świadczącą 

• Ewangelizacja 

poprzez życie 

kościoła 
“…aby świat 

uwierzył” 

Kościół jest... 



Bóg Diabeł 

Jedność 
Diaballo             

= rozerwanie 

Sedno wielkiego boju 



Mojżesz 

Bóg 

Naród 

Stary sposób 



Mojżesz 

BÓG 

  Dowódcy 1000 

Przywódcy 100 

Przywódcy 50 

Liderzy 10 

Naród: grupy 10 osobowe 

Lepszy sposób 



 
 Wzór – model   

• Dwunastoosobowa 

grupa założycielska  

• Trój-osobowy zespół 

wiodący 

“Wstąpił na górę i wezwał tych, których chciał... Powołał ich 
dwunastu i przeznaczył na apostołów. Zaplanował,aby z nim 
byli  i aby wysłać ich na zwiastowanie ewangelii…”              
                Mar. 3,12.13 



Zbór domowy 

   “Pozdrówcie także zbór, który jest w ich 
domu.” Rzym. 16,5 

“Nie przestawali też 
codziennie w świątyni  
i po domach nauczać  
i zwiastować dobrą 
nowinę o Chrystusie 
Jezusie.”                    
Dz. Ap. 5,42 



• “Trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie (koinonia)”                    
       Dz. Ap. 2,42 

• “U wszystkich wierzących było jedno serce i jedna 
dusza”              Dz. Ap.  4,32 

“Koinonia” i Pięćdziesiątnica 
“Rozstając się z tym 
wszystkim, co ich 
różniło, wszelkie 
dążenie do 
zwierzchnictwa, 
zbliżyli się do siebie 
w chrześcijańskiej 
społeczności.”                         
DA s. 37 



• Dz. Ap. 1,15      120  

• Dz. Ap. 2,41   3.000+ 

• Dz. Ap. 4,4        10.000+ 

• Dz. Ap. 5,14         +++   

Wzrastający zbór 



Czasy Reformacji: M. Luter 
“Ale Ci, którzy szczerze chcą 
być chrześcijanami i wyznawać 
Ewangelię czynem i słowem, 
będą musieli się zrzeszyć  
i zbierać w jakimś domu, na 
osobności…” 

“…W takich warunkach również można chrzcić oraz 
udzielać wieczerzy pańskiej, w sposób prosty  
i dostojny, opierając wszystko na słowie, modlitwie 
oraz dojrzałej miłości…” 



Czasy Reformacji: J. Wesley 

  “Zgodnie z orzeczeniem 
naszego Pana i pismami 
Jego apostołów, jedynie 
wtedy, kiedy jesteśmy 
splecieni z sobą, 
otrzymujemy Jego 
pokrzepienie i wzrastamy 
Jego wzrostem.”  



System klas wg Wesley’a 

 Whitefield do John’a Pool’a: 
“Mój brat Wesley działał 
mądrze... Dusze, które 
przebudziły się w wyniku 
jego służby, łączył w klasy. 
Tym sposobem zabezpieczał 
owoc swojej pracy. Ja to 
zaniedbałem i moi ludzie są 
jak lina wykonana z piasku... 
Wesley był mądrzejszy ode 
mnie ponieważ ogrodził 
swoje owce. ” 



Adwentystyczny mandat 

“Tworzenie małych grup jako 
podstawę chrześcijańskiego 
oddziaływania jest planem, 
który został mi 
przedstawiony przez Tego, 
kto nie może się mylić.”  
        Evangelism 115  



Adventystyczny model 

“Niech wyznawcy będą 
formowani w małe grupy, by 
pracować nie tylko na rzecz 
członków kościoła, ale także 
wśród niewierzących... Kiedy 
będą pracować i modlić się  
w imieniu Chrystusa, będą 
liczebnie wzrastać.”  
        Evangelism 115 



Adwentystyczny model 

“Spotykamy się razem by 
wspomagać się wzajemnie 
poprzez wymianę myśli  
i odczuć, a także nabrać siły, 
światła oraz odwagi dzięki 
zapoznaniu się z naszymi 
nadziejami i aspiracjami…”                       
  2 Testimonies 578 



“Dla współczesnych chrześcijan 
regularne spotykanie się  
w małych grupach nie jest 
opcją, czy luksusem. Jest to 
biblijny mandat, któremu winni 
posłuszeństwo jeśli... ich zbory 
mają stać się bliblijnie 
działającymi społecznościami.”            
     
    Gilbert Bilezikian 

To nie opcja 



• Wzrastać w społeczności  
z Bogiem 

• Wzrastać w społeczności  
z sobą 

• Wyjść i dzielić się z innymi 
ludźmi tym, co mają  

1.  Mała liczba osób (3-12), 
które spotykają się na 
studium Biblii, by: 

Holistyczne małe grupy… 



• Szczere zainteresowanie 
i troskę  

• Nabożeństwo/wielbienie 

• Modlitwę 

• Relacyjne studium Biblii 

• Dojrzałe 
stosunki/związki/układy 

• Wspólne spotkania poza 
spotkaniami grupy 

Wzrost poprzez: 



• Bez kazania 

• Bez układu nauczyciel –
uczniowie  

• Każdy przyczynia się do 
wzrostu całej grupy 

2.  Podstawa służby każdego 
wyznawcy: 

Holistyczne małe grupy… 



To nie jest po 
prostu jeden  
z wielu 
programów 
kościoła 

Holistyczne małe grupy… 



To nie jest po 
prostu jeden  
z wielu 
programów 
kościoła 
 
Holistyczne 
małe grupy 
czynią kościół 
rzeczywistym 
ciałem 
Chrystusa 

Holistyczne małe grupy… … 



3.  Orientacja misyjna 

Holistyczne małe grupy… 

i. zachęta do pracy 
zespołowej  

ii. pomost dla nieśmiałych 

iii. osobiście i nieformalnie 

iv. elastyczność 

v. ewangelizacja 
miejscowa/określona 

vi. świadczenie naturalne 

vii. akcent na przyjaźń 

viii. pomnażanie 



Grupa 

zadaniowa 

Grupa 

wsparcia 

Grupa 

studyjna 

Grupa 

szkoleniowa 

Są grupy i... grupy 

Grupa 

modlitewna 

Grupa  

liderów 

Holistyczna 

sieć grup 



   

• Osoby zainteresowane z 
grup holistycznych i/lub 
poszukiwawczych, spotykają 
się na studiowaniu zasad 

• Klasa przygotowująca do 
chrztu, Seminarium  
z Objawienia, itp.. 

• Okresowo: stosownie do 
długości studium 

Grupa studyjna   



   

• Stworzona dla ludzi o 

szczególnych potrzebach, np. 

samotni rodzice, uzależnieni 

• Mogą być, albo nie być 

członkami grup holistycznych 

• Okresowo: do czasu 

zaspokojenia potrzeb 

Grupa wspierająca   



   

• Może towarzyszyć 
nabożeństwo, lub czytanie 
Biblii, ale koncentruje się na 
modlitwach wstawienniczych 

• Może służyć jednej lub 
więcej holistycznych grup 

• Może istnieć okresowo, albo 
na stałe 

Grupa modlitewna   



   

• Grupa wielozadaniowa, 

służąca potrzebom zboru  

 lub społeczeństwa 

• Skupia ludzi wierzących  

i niewierzących 

• Czasowa, lub stała 

Grupa zadaniowa   



   

• Program ewangelizacyjny 

• Pomoc dzieciom, 

niesprawnym i starszym 

• Sport  

• Mechanika samochodowa 

• Muzyka  

• ADRA 

• itp. 

Grupa zadaniowa   

Zespół 
zadaniowy 



Na czym polega różnica? 

Serdeczność Chłód! 



Ważne są wartości 

Nasze wartości: 

• uzgodnione zasady, 
koncepcje lub ważne 
przekonania 

• motywują nas 

• określają jak robimy to, 
co robimy i dokąd 
zmierzamy 

• czynią nas tym, czym 
jesteśmy 

 



• Jezus mówił więcej na 
temat wartości Królestwa, 
niż zasad teologicznych 

• To, osoba Jezusa 
powodowała, że poselstwo 
Jego było tak atrakcyjne 

• Wartości królestwa 
powinny być naszymi 
wartościami 

“Królestwo niebieskie podobne jest 

do…” 



Co powoduje, że grupa jest dobra? 

• Wzrost w naszej 
relacji z Bogiem 

• Wzrost w naszej 
wzajemnej relacji  

• Dzielenie się z 
innymi tym, co 
posiadamy 

Cele małęj grupy: 

Jakie wartości wspomagają ten proces? 



Mała grupa 

Wartości odnośnie relacji 

“Nie zasmucajcie Ducha Świętego... 

Usuńcie gorycz, zapalczywość, gniew, 

krzyk i złorzeczenie...zamiast tego 

bądźcie dla siebie uprzejmi, serdeczni, 

odpuszczając sobie wzajemnie, jaki i 

wam Bóg odpuścił w Chrystusie.”                    

   Efez. 4,30-32 

Moc Ducha 

Świętego 

• Otwartość  
i uczciwość 

• Afirmacja 

• Dostępność  

• Odpowiedzialność  

• Wrażliwość 

• Zaufanie 



Mała grupa  

Wartości strukturalne 

“Nie zasmucajcie Ducha Świętego... 

Usuńcie gorycz, zapalczywość, gniew, 

krzyk i złorzeczenie...zamiast tego 

bądźcie dla siebie uprzejmi, serdeczni, 

odpuszczając sobie wzajemnie, jaki i 

wam Bóg odpuścił w Chrystusie.”                    

   Efez. 4,30-32 

Wielka moc 
Ducha 
Świętego 

• Jezus  
w centrum 

• Modlitwa 

• Każdy członek  
w służbie 

• Każdy członek 
wzrasta 

• Miłująca się 
społeczność 

• Pomnażanie 



POWITANIE 

ŚWIADCZENIE SŁOWO 

WIELBIENIE 

Spotkania grup 



POWITANIE 

• Pozdrowienie  
i przywitanie 

• Czas na wzajemne 
„uaktualnienie” 

• „przełamanie lodów” 

Spotkania grup 



• Odpręża – rozluźnia atmosferę 
• Umożliwia uczestnikom zabranie głosu 
• Może prowadzić do studiowania Biblii lub 

nabożeństwa 

„Przełamanie lodów” 



NABOŻEŃSTWO 

 Uświadomienie sobie obecności Jezusa: 

Spotkania grup 

• Poprzez śpiew  

• Rozmyślanie przy muzyce instrumentalnej  

• Świadectwa, modlitwę lub Pismo Święte 

• Twórcze wykorzystanie pomocy wizualnych 



SŁOWO 

Spotkania grupy 

Studiowanie Biblii 

• Co jest napisane w tym tekście? 

• Co Bóg mówi mi/nam poprzez 

ten tekst? 

• Co mamy zamiar z tym zrobić? 



• Skupia się raczej na 
prawdzie kim jest Bóg i jaki 
ma do nas stosunek, niż na 
tekstach doktrynalnych 

• Dotyczy raczej tego, jak 
być prawdziwym 
chrześcijaninem, niż 
dowodzeniem czegoś 

• Równe traktowanie 
wszystkich wypowiedzi  

• Pomaga w rozwoju całej 
grupy nawet w przypadku 
istnienia niezgodności 

Studium biblijne odnośnie relacji 



• Dla “początkujących”odpowiednie 
są pytania dające swobodę 
wyboru odpowiedzi 

• Lepsze są pytania ‘otwarte’ niż 
‘zamknięte’ 

• Lepsze są pytania proste, niż 
złożone  

• Przybliżenie: “Czy możesz to 
powiedzieć inaczej?” 

• Przekierowanie: “Co o tym myślą 
inni członkowie grupy?” lub “Co o 
tym myślisz, (imię)?” 

• Podsumowanie: “Do czego więc 
doszliśmy?” 

 

Pytania 



ŚWIADCZENIE 

Spotkania grupy 



• Planowanie połączenia planów  
i strategii 

• Modlitwy, by Bóg otworzył 
drzwi 

• Modlitwy o „puste krzesło’” 
• Modlitwy nieformalne, zwykle 

na siedząco 
• Modlitwa konwersacyjna 
• Mniejsze grupy modlitewne 
• Szczególne modlitwy za 

poszczególne osoby 

Planowanie i modlitwy 
o wzrost/rozwój 

Świadczenie 



• Rozpocznij i zakończ 
spotkanie według 
ustalenia 

• Skromny poczęstunek 

• Niektórzy odchodzą, 
inni pozostają 

• Czasami najważniejszy 
czas dzielenia się 

Miłe wspomnienie 



Cykl życia małej grupy 

 Miesiąc 
miodowy 

Rzeczywistość  

Wzrost 

Dojrzałość  



…radość jest większa od bólu! 

Gdy grupa ‘rodzi’… 

uroczystość! 



Budowanie sieci małych grup 

• Klasy Szkoły Sobotniej 

• “Spotkania domowe” 

• Tradycyjne grupy 

studiowania Biblii  

A. Zmiana istniejących grup 

Zanim zmieni się struktura, muszą zmienić się 
wartości 



Budowanie sieci małych grup 

• Inne grupy nadal 
funkcjonują 

• Nowe grupy dla osób bez 
odpowiedzialności 
zborowych, początkujący 

• Jeśli koncepcja „grup 
holistycznych” jest nowa, 
rozpocznij od małego 

B. Początek nowej grupy 



1. Przygotuj się 

• Seria kazań 

• Rozmawiaj ze starszymi 
i wiodącymi 
opiniodawcami 

• Udostępnij informację 
poprzez jej wydruk, 
stronę internetową, itp. 

• Intensyfikuj modlitwy, 
świadomość i działanie 

• Znajdź, przygotuj  
i wyposaż 
koordynatorów  
małych grup 

• Studiuj i módl się 

• Dziel się wizją 

• Skupiaj się na 
wartościach, nie na 
małych grupach 



2. Organizacja – prototyp grupy 

2 - 4 zespołów 

wiodących plus... 

Prowadzący  

Liderzy  

Terminatorzy  

Gospodarze  



Upatrz sobie lidera 

• Żyje w rzeczywistym 

świecie 

• Zmaga się  

z wiarą 

• Łączy ludzi w zespoły 

• Zdolny i chętny do nauki 

Cechy: ? 



Sedno rzeczy/sprawy 

• Kochają 

Jezusa 

• Kochają ludzi 

• Kochają 

Kościół 



• Pasterzuje i inicjuje 

• Steruje życiem grupy 

• Rozdziela 
odpowiedzialności 

• Odnajduje i rozwija dary 
członków grupy 

• Szkoli terminujących 
liderów 

• Modeluje wartości małej 
grupy 

• Wszystkich angażuje 

Zakres obowiązków 

Lider małej grupy: 



• Wizja: jaki jest Boży plan 
dla naszej grupy? 

• Misja: jaką szczególną 
misję ma każda z grup? 

• Wartości: jakie zasady są 
ważne w naszym wspólnym 
życiu? 

• Strategia: jak zrealizujemy 
nasze cele i zadania? 

3. Planowanie i modlitwa  

Znajdź czas na modlitwę oraz rozmowę: 



4. Grupa prototypowa “rodzi” 

2 – 4 wyznawców 

5 – 7 

przyjaciół 

Łącznikiem nowych 

grup jest 

koordynator 

Dodaj do liderów 

zespołów : 



5. Nawiązywanie więzi  

Przyjaźń  

Towarzyskie 
spotkania 

Studium Biblii 

Modlitwa 

Wspólne 
zainteresowania 

Rodzina  



• Wydarzenia 
towarzyskie 

• Służenie 
społeczeństwo 

• Służenie kościołowi  

• Partnerstwo  

• Wycieczki  

Dodatkowe cotygodniowe spotkanie 

nie tworzy społeczności 

6. Więcej, niż spotkania 



7. Integracja 

Kościół - Ciało 

• odpowiedzialność 

• owoce służby 

• życie dla ciała 

Oddziały służby i przywódcy 

• wizje i służba 

• zasoby i szkolenie 

• reakcja na możliwości 

http://my.dreamwiz.com/a0su/images/u/UMBRELLA.jpg


Integracja 

Pastor 

Coach’uje:      

3-5 liderów Grupa 

liderów 

Grupy – 

podstawa 

służby 

Oddziały 

służby, jako 

zasoby 

Pastor: 

•Podtrzymuje wizję 

•Wyposaża   
opiekunów grup 

•Zakłada nowe 
zbory 

Zbór/ 

Diecezja/ 

Zarząd K-ła 



Współzależność  

Małe grupy 

Wyrażenie/doświadczenie 
kościoła  

Zgromadzenie 



 

 

Zgromadzenie: najlepsze dla… 

• Ogólna koordynacja 

• Nabożeństwo 

dziękczynne 

• Kazanie Słowa 

• Jedność ciała 

• Zasoby służby 

• Wspieranie liderów 

• Zdobywanie świata 

• Ewangelizacja 

publiczna 

• Finanse  



 

 

Małe grupy: najlepsze dla… 

• Budowanie 

społeczności  

• Pomnażanie  

• Rozwój darów 

• Służba 
skrzywdzonym 

• Budowanie przyjaźni  

• Troska o 
”niemowlaki”! 

• Dojrzała 
odpowiedzialność 

• Studium biblijne 

• Kształtowanie liderów 

• Mobilizacja 
modlitewna 



    

Liderzy 10 

Pastor senior 

Liderzy 50 

Liderzy 100 

liderzy 500 

8. Pomnażanie liderów 

Zasada 

przywództwa 

Jetro 



9. Oceniaj i dbaj o wzrost 

• Często pytaj: “Jak nam 
idzie?” 

• Wykorzystaj sprawdzian 
duchowego wzrostu, jak 
Naturalny wzrost kościoła 

• Zorganizuj system 
coachingu 



Warunki 

“Wielkie wylanie Ducha Bożego, 

które oświeci całą ziemię Jego 

chwałą nie nastąpi dopóki nie 

będziemy mieli ludzi oświeconych, 

którzy z doświadczenia wiedzą, 

czym jest współpraca z Bogiem 

...lecz to się nie stanie tak długo, aż 

większa część kościoła będzie 

współpracowała z Bogiem.” 

       Evangelism 699 


