
 

Proces trzy trzecie 
 

Spójrz naprzód 
 

Przygotowanie do misji  

Zaptaj, "Jak wyrazimy nasze posłuszeństwo?" 
 

Pójśćie na misję 

 
• Uczestnicy odpowiadają pisząc konkretne 

stwierdzenie "Ja zrobię ...".  
 

• Uczestnicy dzielą się swoimi stwierdzeniami.  
 
• Ustalcie czas i miejsce dla swoich spotkań z 

partnerami "jeden na jeden". 
 

Modlitwa o misję 

• Przypomnij o wizji pomnożenia. Poproś Boga o 
moc Ducha Świętego dla każdego z uczestników do 
stawania się wiernym naśladowcą Jezusa i do 
łowienia dla Niego ludzi. 
 

• Powierzcie swoje cele Panu. Proście Boga, aby 
uczynił nas wiernymi i używał nas do 
rozpoczynania ruchów uczniowskich.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Spójrz w tył 
 
Modlitwa i troska 

• Módlcie się, wielbijcie Boga jedni za drugich i 
za ten czas w Jego Słowie. 

• Módlcie się uwielbiając Boga za siebie 
nawzajem i ten czas w Jego Słowie. 

• Zapytaj, "Za co jesteście wdzięczni w tym 
tygodniu?" 

• Zapytaj, "Z czym zmagacie się i jak możemy 
sobie nawzajem pomóc?" 

• Usłużcie sobie nawzajem modlitwą, biblijną 
poradą i zachętą. 
 
 

Świętowanie wierności  

• Zapytaj, "Jak zastosowałeś lekcję z 
poprzedniego spotkania? Jak ci poszło?" 

• Zapytaj, "Z kim podzieliłeś się swoją historią, i 
jaka była ich odpowiedź?" 

• Zachęć wszystkich do pełnego miłości 
rozliczenia się jak sobie radzili w 
naśladowaniu Jezusa (posłuszeństwie lekcji 
biblijnej) i łowieniu ludzi (składaniu 
świadectwa) od ostatniego spotkania. 

 

Wizja  

• Podziel się wizją tego, do czego Bóg ich 
przeznaczył i jakie ma wobec nich plany. 
Przykład: Mateusz 4,19 

 

Spójrz w górę 
 

Kontekst 

• Prowadzący krótko wyjaśnia kontekst dzisiejszego 
fragmentu. 

 

Czytamy 

• Prowadzący czyta fragment dwa razy a inni 
słuchają. 

 

Odkrywanie przez pytania 

• Każdy mówi o tym, co przykuło jego uwagę, (co 
mu się podobało najbardziej) i dlaczego? 

• Dlaczego myślicie, że ta historia jest ważna? 
• Jak powinniśmy żyć inaczej teraz, kiedy znamy tę 

historię (fragment)? 

Opowiadamy i poprawiamy 

• Przećwiczcie opowiadanie dzisiejszej historii, 
niech ktoś ją opowie swoimi słowami, a jeśli 
trzeba niech inni uczestnicy grupki poprawią. 

Podsumowanie 

• Prowadzący podsumowuje dzisiejszą lekcję, 
żeby mieć pewność, że wszyscy ją dobrze 
zrozumieli. 


