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DYNAMICZNE 
--- Podstawy --- 

 

Sesja 1 

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE 

 
Przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela jest początkiem 

releacji trwającej całą wieczność. Otwiera się wówczas przed wami 

wspaniała możliwość realizacji  pasjonującego życia tu na ziemi, jak i w 

niebie.  

 

 

 

 

1.  ŻYCIE WIECZNE OSIĄGA SIĘ POPRZEZ OSOBISTE 

POZNANIE BOGA 

 

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, 

oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”  Ew. Jana 17:3 

 

„Życie wieczne” to coś więcej niż długie życie; jest to całkowicie nowy 

rodzaj życia –  takiego samego jakim żyje Bóg. Życie to nie jest niczym 

ograniczone. Bóg kocha każdego z nas bezgranicznie bez wzgledu na 

wartość jaką reprezentujemy lub zdolność przypodobania się Jemu.  

W Ew. Jana  3:16 czytamy: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne.” 

Tutaj rownież widzimy, że Bóg cechuje się nieograniczoną cierpliwościa, 

dobrocią, zdolnością przebaczena. Bóg nie jest niczym ograniczony. 

Kiedy posiądziemy „życie wieczne” , otwiera się przed tobą droga życia 

pełnego duchowego spełnienia, życia wypełnionego treścią. 

 

Jakie korzyści przynosi całkowite wkroczenie w to nowe życie? 

W trakcie tej Sesji przedyskutujemy nastepujace zagadnienia: 

1. Czym jest życie wieczne? 

2. Jaką korzyść przynosi nam osobiste poznanie Jezusa 

Chrystusa ? 

3. Jak można się upewnić, że przynależymy do Jezusa 

Chrystusa? 
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2.  KORZYŚCI PŁYNĄCE Z OSOBISTEGO POZNANIA JEZUSA 

CHRYSTUSA 

 

Przeczytaj poniższe wersety i skojarz je z odpowiadajacymi im 

stwierdzeniami (użyj lini kropkowanej do połączenia wyrazeń w pary). 

 

Werset 

 

Co Bog uczynił 

dla mnie? 
Jak  ja skorzystałem?                                                                                   

 
 

List do Rzymian 3:8                
 

Bóg pokazał mi Swoją   

miłość                            

 

 Stare rzeczy przeminęły 

    i otwiera się przed nami   

    nowa droga  

 
List do Kolosan 1:13,14           
 

Bog wybawił mnie        
od królestwa ciemności 

 Odczuwam 

zadowolenie                                   
 

2 List do Koryntian 5:17 
 

Jestem nowym              
stworzeniem                   

 

 Chrystus umarł za 

mnie,   

    grzesznika  
 

Objawienie Jana 3:20      
 

Chrystus wkroczył w    

moje życie  

 

 Nie zginę duchowo 

 

List do Hebrajczyków 

13:5 

 

Chrystus nigdy mnie      

nie opuści   

 

 Przyprowdził mnie do 

królestwa Swego Syna 
 

Ew. Jana 10:28 
 

Jezus podarował mi        

 życie wieczne                                     

 

 On przyprowadził mnie   

   do Boga 

 
 

1 List Piotra 3: 18 
 

Chrystus umarł za moje 

grzechy  

 

 Mogę cieszyć się   

   społecznością z Nim 

 

 

Wszystkie te korzysci wynikają z Bożej miłości i osiągamy je poprzez 

pokładanie  ufności w Bogu przyjmowanie wszystkiego co dla nas uczynił. 

 

Spójrz do Listu do Efezjan 2:8,9 i  uzupełnij brakujące wyrazy: 

 

 “ __________ bowiem jesteście zbawieni przez __________  

 

A to pochodzi nie od ____________, lecz jest darem _________ nie z  

 

___________________, aby się nikt nie chlubił.” 
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Zbawienie osiąga się poprzez wiarę w (wybierz właściwą odpowiedź): 

1. Swoje umiejętności 

2. Dzieło Chrystusa  

3. Osiągnięcia kościoła 

4. Osiągnięcia swoich rodziców 

3.  JAK MOŻNA SIĘ UPEWNIĆ, ŻE PRZYNALEŻYMY  DO 

CHRYSTUSA? 

 

Przeczytaj Ew. Jana 3:16 

Jakie jest Boże przesłanie?_____________________________________ 

 

Co On zrobił?_______________________________________________ 

 

Kto z tego skorzysta? _________________________________________ 

 

Co oni zdobędą?_____________________________________________ 

 

Przeczytaj Objawienie Jana 3:20 

Jedną z dróg wyrażenia wiary w Chrystusa jest: ____________________ 

 

Jakie są Twoje obowiązki? _____________________________________ 

 

Jakie są Jego obowiązki? ______________________________________ 

 

Czy zaprosiłeś już Chrystusa do swego życia?  Gdzie jest On obecnie? 

 

___________________________________________________________ 

 

Jeśli nie masz dotąd pewności swego zbawienia, możesz być pewien, że 

poprzez swiadomy akt twojej woli przyjmiesz Chrystusa w obecnej chwili.  

Oto modlitwa która ci w tym pomoże: 

 

„Panie Jezu, jestem grzesznikiem i  sam nie moge siebie zbawić. Dziękuję 

Ci ze zmarłeś za moje grzechy na krzyżu. Teraz zapraszam Ciebie do mego 

życia i przyjmuję Ciebie jako mojego Zbawiciela i Pana. Dziekuję Ci, że 

wybaczyłeś moje grzechy oraz ze ofiarowałeś mi życie wieczne. Teraz ja 

oddaję moje życie pod Twoją kontrolę i zapewniam Cię, że poprzez 

przyjęcie „Twojego Życia Wiecznego” ja będę żyć wiecznie według Twojej 

woli. 

 

Czy przyjałeś Jezusa Chrystusa ? _________________________ 
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Jak są obecnie twoje relacje z Chrystusem?  Objawienie Jana 3:20 

 

_____________________________________________________________ 

 

Kto o tym zaświadcza? __________________________________________ 

 

Przeczytaj  1 List Jana 5:10-13 

Kto daje nam życie wieczne? (wer.11) ______________________________ 

 

Gdzie znajdujemy życie wieczne? (wer.11) __________________________ 

 

Kto ma życie wieczne? (wer.12) ___________________________________ 

 

Kto nie ma życia wiecznego? (wer.12) ______________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Nie wierząc świadectwu jakie Bóg wydał poprzez Swego Syna, nazywamy  

 

Boga (wer.10) _________.  Czy jest to możliwe? _________ 

 

(Wykreśl niewłaściwe wyrazy.) 

“O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście 

(mieli nadzieję, przeczuwali,przewidywali,dążyli usilnie,wiedzieli), że macie 

życie wieczne (1 List Jana 5:13) 

 

Czy wierzysz, że będziesz żył wiecznie? __________________ 

 

PRACA WŁASNA 
 

1. Przeczytaj historię Nikodema w Ew. Jana 3:1-8 

2. Zapamiętaj następujący werset: 

 

“A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w 

Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma 

też i życia.1 List Jana 5:11,12 

 

How can I have victory over the things that would try to keep me from living 

this new life?  We will discuss this next session. 

 

Nasza następna sesja zatytułowana jest NOWE ŻYCIE W 

ZWYCIĘSTWIE. 

 

 

Godz. ___________ Miejsce _____________________ Data ___________     
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DYNAMICZNE 
--- Podstawy --- 

 

Sesja 2 

NOWE ŻYCIE W ZWYCIĘSTWIE 

 
Przeeczytaj 1 List Jana 5:11,12.  Zacytuj ten werset z pamięci i sprawdź 

zgodność z oryginalnym tekstem. 

Rozpocząłes nowe życie z Chrystusem. Życie, które  wnosi ogromny 

potencjał, jeśli będziesz je przeżywał zgodnie z Bożym planem. Istnieje 

jednak niebezpieczeństwo wystąpienia krótkich spięć w naszej społeczności 

z Bogiem. Dzieje się tak, kiedy grzeszymy. 

1. CZYM JEST GRZECH? 

Grzech pojawia się wtedy, kiedy postępujemy zgodnie ze swoją wolą a 

wbrew Bożej woli. Grzech to postawa buntu. Kłamstwo, oszustwo itp. są 

rezultatami takiego buntu.   

Zanim przyjąłes Chrystusa jako swojego Zbawiciela, grzech uniemożliwiał 

powstanie relacji z Bogiem. Przeczytaj List do Efezjan 2: 1-5. 

 

Jaki jest twój stan duchowy? (wer. 1) _____________________ 

  

Kto  kontrolował nasze życie?  (wer. 2) ____________________ 

 

Jaka była nasza natura?   (wer. 3) _________________________ 

 

Kim jesteś teraz, gdy przyjąłeś Jezusa Chrsytusa jako swojego Zbawiciela z  

 

Bożej łaski?   (wer. 4,5)  __________________________________ 
 

Jakie są konsekwencje grzechu w naszym życiu? Przeczytaj i przedyskutuj 

poniższe wersety: 

List do Rzymian 6:23    List do Rzymian 2:8,9     Psalm 66:18        

Ew. Jana 8:34 

W czasie tej sesji przedyskutujemy następujące zagadnienia: 

 1. Czym jest grzech? 

 2.  Dlaczego grzeszymy? 

 3. Jezus Chrystus jest jedynym Bożym lekarstwem na grzech 

 4. Jak stosujemy Boże lekarstwo na grzech? 
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2. DLACZEGO GRZESZYMY? 

 

Bóg wyposażył nas w wolną wolę, dając nam możliwość wyboru 

posłuszeństwa lub sprzeciwu (List do Rzymian 6:12,13). W życiu 

Chrześcijan grzech hamuje społeczność z Bogiem. Wiele czasu trzeba 

poświęcić, aby nauczyć się wzrastać duchowo i myśleć podobnymi 

kategoriami jakmi myśli Bóg. Musimy odświeżyć sposób naszego  myślenia 

(List do Rzymian 12,1, 2).   

Wszyscy mamy skłonność ulegać pokusom i grzeszyć. 

Jakie są trzy zasadnicze obszary pokus?  

1 List Jana 2:15,16 ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Czy pokusa jest grzechem? List do Hebrajczyków  4:15 ________________ 

___________________________________________________ 

Co my możemy uczynić, aby uchronić się od ulegania pokusie wiodącej do 

grzechu? 

1 List do Koryntian 10:13 ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Co Bóg czyni w twoim życiu, aby umożliwić ci ucieczkę od ulegania  

pokusom? 

 

List do Filipian 2:13_____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________     

Przeczytaj List do Rzymian 6:1, 2  Dlaczego my jako Chrześcijanie nie  

 

powinniśmy trwać w  grzechu? ____________________________________ 

_____________________________________________________________   

3.   JEZUS CHRYSTUS JEST BOŻYM LEKARSTWEM NA GRZECH 

 Chrystus umarł za nas na krzyżu aby: 

a) Przywieść nas do Boga 

b) odkupić nasze grzechy (1 List Piotra 3:18) 

 

Przeczytaj poniższy cytat: 

 

„I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego 

/grzesznego/ ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam 
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wszystkie występki,  skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To 

właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy 

do krzyża.” (List do Kolosan 2:13,14).  

 

Za ile naszych grzechów Jezus umarł na krzyżu?  (j.w. List do Kolosan 

2:13,14). 

  

____________________________________________________________ 

 

”Wszystkie” oznacza „Wszystkie” grzechy: przeszłe, obecne i przyszłe. Gdy 

przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zbawiciela uzyskałeś całkowite 

przebaczenie grzechów. Jak wpływa świadomość wybaczenia grzechów na 

twoje życie? 

4.  JAK STOSOWAĆ BOŻE LEKARSTWO NA GRZECH?  

Pamiętaj, że chociaż doznałeś całkowitego przebaczenia swoich grzechów, 

ponieważ Jezus Chrystus zmarł za nie na krzyżu, to aby kontynuować 

codzienne doswiadczanie Bożej miłosci, musisz wyznawać wszystkie nowe 

grzechy. 

Co uczyni Chrystus, jeśli my wyznajemy nasze grzechy? 

1 List Jana 1:9 ________________________________________________  

 

Wyznawać grzechy oznacza przyznawać się wobec Boga do ich obecność w 

naszym życiu . 

a) Trzeba przyznać sie do grzechu 

  

b) Trzeba dziękować Bogu, że są one już przebaczone  

 

c) Trzeba zmienić swoje postępowanie 

 

d) Trzeba umożliwić Bogu, aby wsparł twoje działania ku 

naprawie 

 

e) Trzeba przyjąć przez wiarę wybaczenie grzechów i żyć życiem 

wolnym od winy 

 

Wyznając swoje grzechy i przyjmując Boże wybaczenie, prowadzić będziesz 

życie pełne zwycięstwa nad grzechem. 
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PRACA INDYWIDUALNA 

 

Pozostań jakiś czas w odosobnieniu, sporządzając listę rzeczy w swoim 

życiu, które mogą zasmucać Boga. Wyznaj Bogu, ze są to grzechy. Napisz 

na tej liscie następujący cytat: 

1 List Jana 1:9.  „Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i 

sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.”  

1.  Przeczytaj Psalm 32 

Co Dawid czynił ze swoim grzechem? 

 

 

 

Jak sie czuł, zanim wyznał swoj grzech? 

 

 

 

 

Jak sie czuł, po wyznaniu swojego grzechu? 

 

 
2.  Przeczytaj  Ew. Łukasza 15:11-32  

Jak te wersety ilustrują sposób, w jaki Bóg postępuje z nami?  

 

3.  Zapamiętaj poniższy werset: 

 

„Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści 

je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.” 

 

W jaki sposób przyjąć moc przeżywania nowego życia? 

Nasza następna sesja jest zatytułowana „NOWE ŻYCIE WYPEŁNIONE  

MOCĄ” 

Godz.:__________Miejsce_________Data:______________ 

 

Zakończ spotkanie modlitwą. 
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DYNAMICZNE 
--- Podstawy --- 

 

Sesja 3 

NOWE ŻYCIE WYPEŁNIONE MOCĄ 

 
Przeczytaj 1 List Jana 1:9.  _____  Powtórz ten werset z pamięci i sprawdź 

zgdność z oryginałem.  

 

Życie chrześcijańskie jest tak wspaniałym życiem, że z natury spraw, 

człowiek bez pomocy Bożej nie jest w stanie je tak przeżyć. Bóg dał nam 

Ducha Świętego, abysmy mogli to życie przeżyć. Fascynujące! 

1.  TWÓJ POTENCIAŁ JAKO NOWEGO STWORZENIA 

 

Przeczytaj  II List do Korincjan 5:17.  Co przeminęło w  twoim życiu, gdy 

stałeś się nowym stworzeniem?  

____________________________________________________________ 

Wymień działania i postawy, których nie ma już w twoim nowym życiu  

 

____________________________________________________________ 

Jakie zmiany zaobserwowałeś w swoim zyciu? 

 

____________________________________________________________ 

Wszystkie te zmiany dowodzą, że stałeś się nowym stworzeniem. Zostałeś 

uwolniony od mocy grzechu, ponieważ twoja stara grzeszna natura została 

ukrzyżowana wraz z Chrystusem.  Przeczytaj List do Rzymian 6:6,7 

 

Co zostało ukrzyżowane? _______________________________________  

 

Kiedy? ______________________________________________________ 

 

Dlaczego? ___________________________________________________ 

 

  W czasie tej sesji przedyskutujemy następujące zagadnienia: 

 1.  Twój potencjał, jako nowego stworzenia w Chrystusie 

 2.  Twoje nowe źródło mocy -  Duch Święty 

 3.  Jak poddać się kierownictwu Ducha Świętego i nabierać mocy  

        poprzez Jego działanie. 
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Przeczytaj List do Rzymian 6:11-13. Jaki powinien być stosunek do naszego  

 

życia? (v.11) ___________________ oraz ___________________________ 

 

Kluczem do osiągniecia wolności jest przyjęcie jako prawdy tego, co 

Chrystus zrobił dla nas umierajac na krzyżu. Teraz wybierasz życie w 

wolności. 

2. TWOJE NOWE ZRÓDŁO MOCY – DUCH ŚWIĘTY 

 

Kiedy przyjąłeś Chrystusa jako swojego zbawiciela, Duch Święty, który jest 

Bogiem (1 List do Koryntian 2:11,12) przypieczętował waszą relację (List 

do Efezjan  1:13) i pozostanie  On z tobą na zawsze. (Ew. Jana 14:16,17). 

 

DLACZEGO ZSTĄPIŁ DUCH ŚWIĘTY?   

 

Przeczytaj każdy werset i połącz linią odnośnik Biblijny z właściwym 

stwierdzeniem: 

 

___  Ew. Jana 16:8 a.   Aby prowadzić nas do   poznania  

                                                                pełni prawdy i wskazać nam rzczy  

                                                                przyszłe. 

 

___  Ew. Jana 16:13   b.   Aby przynieść chwałę Jezusowi. 

 

___  Ew. Jana 16:14  c.   Aby wyposażyć nas w moc    

                                                                niesienia świadectwa. 

                                                              

___  List do Rzymian 8:16               d.   Aby ujawnić grzech na świecie,    

                                                                przywieść do usprawiedliwienia i 

                                                                przygotować do Sądu. 

       

___  Dzieje Apostolskie 1:8            e.    Aby upewnić nas, że jesteśmy Jego  

                                                                dziećmi. 

 

Co to jest świadectwo? __________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

Jakie owoce (cechy charakteru) wytworzy w nas Duch Święty 

 

List do Galatów 5:22, 23 _________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Czy pragniesz, aby w tobie ukształtowały się takie cechy?  _____________ 
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Co ty musisz zrobic? Ew. Jana 15:4, 5 _____________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

PRZEANALIZUJ  SWOJ STAN DUCHOWY 

 

NIECHRZEŚCIJANIE – 1 List do Koryntian 2:14.  Osoby, które nie 

wierzą, że śmierć Jezusa Chrystusa była zapłatą za nasze grzechy. 

CHRZEŚCIJANIE CIELEŚNI - 1 List do Koryntian 3:1,2.  Osoby, które 

podporządkowały swoje życie Jezusowi jako Zbawicielowi, jednak ciągle 

żyja ulegąjac namiętnością cielesnym, zamiast życ w mocy Ducha. 

DUCHOWI CHRZEŚCIJANIE - 1 List do Koryntian  2:15.  Osoby, które 

ufają Chrystusow, jest On ich Zbawicielem i otwierają się na działanie mocy 

Ducha Świętego.  
S –Sam siebię kontroluje S – Sam siebię kontroluję C – Chrystus jest obecny 

w zyciu i przewodzi.  
C – Chrystus znajduje się 
poza tym życiem 
 

C – Chrystus istnieje w 
tym życiu, lecz jest 
ignorowany i nie pozwala 
się Jemu przewodzić. 

S – Swoje „ja” poddaję 
woli Chrystusa i Duch 
Święty wzbudza owoc 
Ducha. 

   

Samokontrola Samokontrola Chrystus-Przewodzi 

   

Które z kółek najlepiej charakteryzuje twoje obecne życie? 
 Adaptacja materiałów zaczerpniętych z książki pt “Have You Made the 

Wonderful Discovery of the Spirit Filled Life?” autorstwa Dr. Billa Brighta.  

Przeczytaj ta książkę, aby poznać dalsze szczegóły. 

3. JAK PODDAĆ SIĘ PROWADZENIU DUCHA ŚWIĘTEGO I 

NAPEŁNIAĆ SIĘ JEGO MOCĄ? 

a) Wyznaj wszystkie znane ci grzechy (Psalm 66:18) 

b) Poddaj każdy obszar twego życia Chrystusowi. (Romans 6:12,13) 

c) Poproś Ducha Świętego o prowadzenie i napełnienie mocą 
 
Wiemy, że taka jest wola Boża, ponieważ On nam przykazał, abyśmy 

napełniali się mocą Ducha Świętego (byli prowadzeni i poddawali się Jego 

mocy).    

  C 

      S 

   S 

      C 

C 

S 
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“A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale 

napełniajcie się Duchem”   List do Efezjan 5:18 

d) Z wiara Przyjmijcie Jego obietnice. On powiedział, że wysłucha 

wszystkich naszych próśb, zgodnych z Jego wolą. 
       

Przeczytaj 1 List Jana 5:14,15. 

Czy jest Bożą wolą, abyśmy byli prowadzeni przez Ducha Świętego? _____  
 

Czy Bóg pokieruje twoim życiem, jeśli poprosisz Go o to? ______________  

Skąd to wiesz? _________________________________________________ 

 

Kiedy Chrystus w sposob nadnaturalny zamieszka w tobie, prowadzisz  

życie pełne Ducha i Jego mocy. 

Poniższa modlitwa stanowi wzorzec wg. którego prosisz Boga w wierze, aby 

kierował twoim życiem. 

“Drogi Panie, grzeszyłem przeciwko Tobie, żyjac według swojej 

woli. Dziękuje Ci, że wybaczyłeś mi moje grzechy. Teraz proszę 

Ciebie, abyś przejął całkowitą kontrolę nad moim życiem. Z wiarą 

przyjmuje moc Ducha Świętego, Jego panowanie w moim życiu i 

dziekuję za Twoje prowadzenie.” 

Czy poprosiłeś już Ducha Świętego o Jego moc? _____________________ 
 

Czy wierzysz, że teraz On przejął kontrolę nad twoim życiem? __________ 
 

Skąd się o tym dowiedziałeś? ____________________________________ 

PRACA WŁASNA 

1. W nadchodzącym tygodniu rozpocznij życie w wierze i mocy Ducha 

Świetego. Bacznie uważaj na te momenty, gdy ponownie przejmować 

będziesz kontrolę na swoim życiem. Jeśli tak się stanie, zastosuj w 

praktyce naukę z lekcji zawartej w punkcie 3. Nie poddawaj się i 

pozwól Duchowi przejąć kontrolę na twoim życiem.  

2. Naucz sie na pamięć następujacy werset: 
 

“Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. 

To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe”   2 List do Koryntian 5:17 

Jak zachować równowagę  w życiu Chrześcijanskim? 

Nasza następna sesja dotyczy NOWEGO ŻYCIA W RÓWNOWADZE 

 

Godz. _____________ Miejse __________________ Data ___________ 

Zakończ spotanie modlitwą. 
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    DYNAMICZNE 
--- Podstawy --- 

 

Sesja 4 

NOWE ŻYCIE W RÓWNOWADZE 

 
Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17.  _____ Powtórz ten werset z pamięci i 

porównaj zgodność z oryginałem. 

 

                                          KOMUNIKACJA        

 
Komunikacja ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia właściwych 

duchowych relacji.  Jako Chrzescijanie posiadamy Ducha Świętego, który 

umacnia nas na drodze życia w równowadze.  

 

1.  WYWYŻSZANIE BOGA W MODLITWIE I UWIELBIANIU 
 

Wywyzszyć Boga oznacza, że uznajemy iż w naszym życiu Bóg jest 

ważniejszy niż wszystko inne - ludzie i rzeczy, ponieważ tylko On jest 

godzien chwały. 

UWIELBIANIE 

Bóg cieszy się gdy Jego lud oddaje Mu  chwałę.  

Przeczytaj Psalm 33:1-3.  Co te weresty mówią o uwielbianiu?___________ 

_____________________________________________________________ 

 

Cały Wszechświat obwieszcz wielkość Boga. Dlaczego powinieneś Go 

uwielbiać? 

Przeczytaj List do  Efezjan 1:3 ____________________________________ 

W czasie tej sesji nauczymy się życ w równowadze poprzez:  

 1. Wywyższanie Boga w modlitwie i uwielbianiu 

 2. Pobieranie nauki od Boga poprzez studiowanie Biblii 

 3. Społeczność i wzrastanie w ramach Bożej rodziny 

 4. Dzielenie się świadectwem nowego życia z innymi. 

Z  BOGIEM Z LUDZMI 
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MODLITWA 

O co powinniśmy prosić Boga? 

List do Filipian 4:6 ______________________________________________ 

 

Dlaczego jest to ważne składanie Bogu podziękowań? _________________ 

 

Bóg nie chce, abyśmy się martwili. Czego On pragnie dla nas?  

 

List do Filipians  4:7 ___________________________________________ 

Jaki jest cel modlitwy w Ew. Jana 16:24?  ___________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Bóg Ciebie kocha – jesteś Jego dzieckiem.  Bóg chce abyś przychodził do 

niego ze wszystkimi swoimi troskami. Czy chciałbyś, abyśmy teraz wspólnie 

pomodlili się o jakiekolwiek sprawy w twoim życiu? 

 

Zróbmy małą przerwę i pomódlmy się w intencji wniesionych spraw. 

Zacznijmy od wywyższenia Boga, za to Kim On jest. 

2.  STUDIOWANIE BIBLII JEST POBIERANIEM NAUKI OD BOGA. 

 

Jak każdy kochajacy ojciec, Bóg chce abyśmy sie od niego uczyli. Jego 

wiedza jest jakże więsza od naszej, stąd trudno nam zrozumieć Jego myśli. 

Wymaga to nakładu czasu i włożenia wysiłku.  

 

Przeczytaj List do Rzymian 12:2 

 

Czego nie powinniśmy robic?_____________________________________ 

 

Co powinniśmy czynić __________________________________________ 

 

Jak? _________________________________________________________ 

 

Jakie będą tego rezultaty? ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Czy i ty tego pragniesz? _________________________ 

 

Słowo Boże - Biblia -  stanowi Bożą instrukcję dla nas, stąd poprzez jego 

studiowanie możemy odnowić nasz sposób myślenia i rozważać Bożą 

prawdę.  
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Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 3:16-17. Wymień cztery pożyteczne rzczy 

wynikające ze studiowania Biblii: 

 

1. __________________________   2. ____________________________ 

 

3. __________________________   4. ____________________________ 

 
 

Path of Life 
 
 
Będziesz odczuwał potrzebę regularnego czytania i studiowania Biblii. 

Zacznij już dzisiaj, czytając codziennie jeden rodział z Ewangelii Jana. 

3.   SPOŁECZNOŚĆ I WZRASTANIE W RAMACH BOŻEJ 

RODZINY 

 

Bóg chce abyśmy cieszyli się ze społeczności z innymi Chrześcijanami, 

stając się w ten sposob częścią Jego rodziny. 

 

List do Hebrajczyków 10:24-25 mówi, że nie powinniśmy ______________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

W jaki sposoób korzystamy, przebywaiąc w obecności innych Chrześcijan?  

 

_____________________________________________________________ 

 

Jeśli dotąd tego nie zrobiłeś, powinieneś zaplanować regularne uczęszczanie 

do Biblijnego kościoła oraz przynależność do Grupy Domowej (lub innej 

małej chrześcijańskiej społeczności ).  Będzie to dla Ciebe stanowić wielką 

zachętę do kontynuowania podjętej drogi.  

 

WSPÓLNY WZROST 

 

Uczyń następny krok na drodze lepszego poznania Bożego Słowa. Zaplanuj 

uczestnictwo w kursie  Nauczania Dynamicznego Jeden-na-Jeden, który 

odbędzie się w następnym tygodniu. Będzie tam ktoś, kto chętnie cię pozna.  

 
Dlaczego powinieneś pilnie się starać?   2 List do Tymoteusza 2:15   

 

Przepisz ten werset: _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

1 
2
1 

3
1 4

1 
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4.   PODZIEL SIĘ ŚWIADECTWEM TWEGO NOWEGO ŻYCIA Z    

      INNYMI 

 

Znajdujesz się na początku drogi do zrozumienia wszystkich tych dobrych 

rzeczy, które stają się twoim udziałem, dzięki temu, że rozpocząłeś nowe 

życia z Chrystusem.  Jakich zmian już doświadczyłeś? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Czy są to zmiany, które powodują radość wsród przyjacioł i rodziny? _____ 

 

Oprócz radości, która  wynika z osobistej znajomości Chrystusa, czym 

jeszcze chciałbyś się z nimi podzielić?  

 

Dzieje Apostolskie 4:12 __________________________________________ 

 

Co nam groziło zanim zostaliśmy zbawieni ? _________________________ 

 

Co obiecuje uczynić Chrystus, jeśli będziesz Go naśladował? 

 

Ew. Marka 1:17 ________________________________________________ 

 

Kogo zaprosiłbyś do uczestnictwa w twojej Grupie Domowej lub innej 

działalności kościelnej, aby przybliżyć tym osobom Bożą prawdę?  

 

_____________________________________________________________ 

 

________________________  Kiedy zamierzasz te osoby zaprosić?  

 

_____________________________________________________________ 

 

Czy chcesz, abym ci pomógł wystosować takie zaproszenie? ____________ 

 

Opowiedz o kursie Dynamiczego Nauczania Jeden-na-Jeden. Przekaż 

informacje wstępne dotyczące Nauczania Dynamicznego w systemie Jeden-

na Jeden i zapewnij słuchaczy o potrzebie kontynuowania kursu.  

Naucz się na pamięć nastepujący werset: 

 

“Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania 

pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii 

prawdy.”   2 List do Tymoteusza 2:15 

Zakoncz spotkanie modlitwą. 
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DYNAMICZNE 
--- Podstawy --- 

 

Jeden-na-Jeden 

NOWE MOŻLIWOŚCI 

 

Wiekszość Chrześcijan chciałaby życ życiem pełnym dynamiki, oddania się 

Bogu i doświadczając wspaniałych, ponadnaturalnych  przeżyć, jakie są 

opisane  w listach  nowotestamentowych. Nie były to zwykłe manifestacje 

wiary; życie pierwszych Chrześcijan było całkowicie zawładnięte nową 

jakością, którą oni nazwali „Chrystusem żyjacym w nich”.  

 

Od naszej reakacji na Boże Słowo głównie zależy, czy  doświadczymy tej 

nowej jakości w naszym życiu.  Jezus ilustruje cztery różne reakcje ludzi na 

Boże Słowo w przypowieści o siewcy. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:3-9 oraz 

18-23. 

Jaki rodzaj gleby wybrałbyś dla zaprezentowania twojego obecnego życia? 

 

Kurs Dynamicznego Nauczania pomoże ci wzrastać i konsekwentnie  

kontynuować  wędrówkę z Bogiem w mocy Ducha Świętego oraz  

umożliwi ci przekazanie doświadczeń innym. 

CZYM JEST KURS DYNAMICZNEGO NAUCZANIA? 

 
1. Jest to seria nauczań zaprojektowanych, tak  aby pomóc ci wzrastać w 

miłości do Boga i ludzi. 

2. Kurs składa się z dzięwięciu sesji treningowych jeden-na-jeden, w 

ramach których jedna z osób instruuje drugą osobę, po czym ta ostatnia 

będzie kontynuować instruktaż z kolejnym uczniem. 

3. Spotkania odbywają się co tydzien, trwają 1 do 1,5 godz. i są 

przeznaczone na społeczność, studiowanie przykładów bibijnych oraz 

wspólną modlitwę. 

DLACZEGO SPOTKANIA JEDEN-NA JEDEN? 

1. Krótkoterminowe kursy Nauczania Jeden-na-Jeden umożliwiają szybką 

reprodukcję (jest to najbardziej efektywny sposób przekazywnania 

wiedzy  następnym osobom). 
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2. Niemal każdy z nas może być nauczycielem: męższczyzna instruuje 

męższczyznę, kobieta instruuje kobietę. 

3. Powstaje możliwość wykształcenia w sobie cech przywódcy. 

4. Uczysz się odpowiedzialności 

5. Stajesz się bardziej posłuszny Chrystusowi, ponieważ praktycznie 

wprowadzasz w życie przykazanie, aby nauczać innych. 

6. Powstaje okazja do stworzenia mocnych Chrzescijańskich więzi z 

innymi ludźmi 

7. Układ nauki jeden-na-jeden  umożliwia dostosowania terminu spotkań 

do naszych możliwości czasowych. 

 

CELE DYNAMICZNEGO NAUCZANIA SĄ NASTĘPUJĄCE: 

 
1. Kurs pomaga umacnić twoją relację z Bogiem i doświadczać Jego mocy  

(List do Efezjan 3:16,17) 

2. Kurs pomaga pogłębić zrozumienie Słowa Bożego i umocnić twoje 

życie modlitewne (Psalm 1:2,3; List do Kolosan 4:2) 

3. Kurs pomaga rozwinąć mocne chrześcijańskie  relacje z  innym ludźmi. 

(1 List do Tesaloniczan 3:12) 

4. Kurs pomaga znaleźć odpowiedź na szereg pytań dotyczących życia 

Chrześcijańskiego (Dzieje Apostolskie 17:11) 

5. Kurs pomaga umocnić fundament twojego Chrześcijańskiego życia i 

przekazać tę wiedzę innym ludziom (2 List do Koryntian 5:18) 

  

 

JAKIE KWALIFIKACJE SĄ POTRZEBNE, ABY PROWADZIĆ 

NAUCZANIE DYNAMICZNE JEDEN-NA JEDEN? 

 

1. Trzeba pragnać, aby twoja  relacja z Chrystusem wzrastała. 

2. Trzeba posiadać powołanie do nauczania - chęć uczenia się od innych i 

zdolność do współpracy z innymi. 

3. Trzeba konsekwentnie uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach i 

zakupić materiały szkoleniowe. 

4. Trzeba być zdeterminowanym, aby zrealizować cele szkoleniowe do 

końca. 

 

CZY CHCIAŁBYŚ W MODLITWIE ROZWAŻYĆ I PODJĄĆ 

DECYZJĘ  PROWADZENIA TAKIEGO KURSU? 

 

Będę oczekiwał twojej odpowiedzi w dniu _____________  
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DYNAMICZNE 
--- Podstawy --- 

 

PRZEWODNIK LIDERA 

 
Otwiera się przed tobą zaszczytna możliwość niesienia pomocy osobom, 

które chcą ugruntować swoją wiarę. Są to osoby, które dopiero rozpoczynają 

wędrówkę z Jezusem Chrystusem.  Kiedy osobe te rozpoczną „Nowe Życie”, 

będziesz odzczuwał radość, widząc ich wzrost duchowy i przeobrażanie się 

w prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa. Jest to jedna z najważniejszych 

służb, jakie można wypełniać poniważ  znajduje się  ona w samym centrum 

„Wielkiego Nakazu Misyjnego”. W Ewangelii Mateusza czytamy, że mamy 

„isć i nauczać wszystkie narody”. Dalej czytamy, że mamy „uczyć ich 

zachować wszystko co wam przykazałem”. Sam  Chrystus upoważnia ciebie 

i obiecuje, że będzie ci towarzyszył i wspomagał. 

Apostoł Paweł oznajmia w 1 Liscie do Kolosan 1:28,29 

“Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego 

człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym 

w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie 

działa we mnie.” 

My powinniśmy być pilni w nauczaniu i szkoleniu naszych uczniów. Bóg 

nas wyposaża i powoduję wzrost u naszych uczniów. On użyje nas, jeśli 

wiernie wypełniać będziemy nasze obowiązki. 

 

POWTÓRZENIE CELÓW DO OSIĄGNIĘCIA 

Czas spędzony wspólnie z początkującymi Chrześcijaninem nie będzie 

zmarnowany, jesli wyraźnie wyznaczysz sobie cele jake masz nadzieję 

osiągnąć. 

Cele niniejszej sesji są następujące: 

1. Pomoc danej osobie w zrozumienie podstawowych prawd zawartych w 

Bożym Słowie i wskazanie jak te prawdy zastosować w życiu. 

2. Pomoc danej osobie w uporządkowaniu wiary w Boże Słowo i 

wspomóc w realizacji życia zgodnego z Bożymi zasadami. 

3. Pomoc danej osobie zaprzyjaźnić się z tobą i z innymi Chrześcijanami.  

4. Pomoc w procesie duchowego dojrzewania i rozpoczęciu efektywnej 

służby dla Pana. 
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USTALENIE DATY PIERWSZEGO SPOTKNIA  

Jeśli miałeś przywilej dzielenia się Ewangelią i wspomagania innych osób w 

drodze do  dokonania wyboru osobistej wiary w Chrystusa lub jeśli podałeś 

nazwisko innej osoby, ktora bedzie kontynuowac kursy,  warto jest w tym 

momenecie podzielić się wsponieniem o osobie, która pomogła ci wzrstać, 

kiedy byłeś jeszcze początkującym Chrześcijaninem. 

Zaoferuj swoją pomoc w procesie prowadzacym do duchowego wzrostu 

swoich uczniów. Możesz na przyklad powiedzieć: “Jestem bardzo 

szczęśliwy, że podjąłeś taką decyzję. Teraz ważne jest, abyś umiał w pełni 

przeżywać to nowe życie. Czy chciałbyś spotkać się ze mna za kilka dni i 

przeanalizować wspólnie kilka prawd  duchowych, których zrozumienie 

pomoże ci żyć pełnią nowego życia  w Chrystusie?  

 

Jeśli uzyskasz zgodę, ustal konkretną datę, czas i miejsce spotkania. Jeśli 

zgody na taka powtórkę  nie uzyskasz, spróbuj przyjąć tą osobę do swojej 

Grupy Domowej lub włączyć ją w jakąś inną działalność kościoła. Osobom, 

które podały swoje nazwiska, przekaż potwierdzenie ich decyzji. Bądz 

przyjacielski. Regularnie się za nich módl. 

ROZWIJANIE RELACJI 

Rozwinięcie własciwych relacji jest bardzo ważnym elementem 

efektywnego nadzorowania zapoczątkowanych zmian duchowych.  

Jako dobry przyjaciel: 

1.  Pokaż, że jesteś zaintersowany życiem swoich uczniów: 

- Często używaj ich imienia, patrz na nich, uśmiechaj się do    

   nich. 

- Zadawaj pytania dotyczące ich życia i ich zainterseowań. 

- Słuchaj uważnie.  Reaguj z zaintersowaniem, kiedy oni mówią. 

- Odkrywaj ich prawdziwe troski. 

- Bądź gotowy pomóc im w miarę swoich możliwości. 

-  Dziel sie z nim, tym jak Jezus może wpływać na ich życie. 

-  Akceptuj ich w miłości, a nie na podstawie osiąganych przez nich  

    wyników. 

- Podchodz entuzjastycznie do nowo odkrytych przez nich prawd.  

- Nigdy nie wykazuj dezaprobaty w odniesieniu do zadanych  

  pytań, czy udzielonych odpowiedzi. 

- Wypowiadaj się pozytywnie o innych. 
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2.  Opowiedz uczniom o swoim życiu  

- Podziel sie świadectwem obecności Jezusa w twoim życiu. 

- We wszystkim bądź dobrym przykładem dla uczniów. 

- Bądz szczery mówiac o swoich potrzebach. 

- Bądz całowicie otwarty, kiedy opowiadasz jak stosujesz Boże  

   Słowo w swoim życiu. 

-  Przyznaj, że nie wiesz czegoś, jeśli nie znasz własciwej  

    odpowiedzi. Probój wspólnie  odnaleźć odpowiedź 

- Pokazuj ufność, jaką pokładasz w Bogu. 

- Bądź entuzjastyczny. 

- Bądź ich przyjacielem – wspólnie spędzajcie czas poza  

   społecznością. Róbcie wspólnie te rzeczy, które obydwoje lubicie. 

- Regularnie módl się za swoich uczniów.  

WSPÓLNE SESJE POWTÓRKOWE 

Zapoznaj się z tematyką każdej sesji przed wspólnym spotkaniem.  Przyjmji 

następujące zasady postępowania w celu jak najbardziej efektywnego 

powtórzenia przerabianych lekcji. 

 

1. Spotkania organizuj w miejscach wygodnych  i które sprzyjają 

koncentracji uwagi. 

2. Przywitajcie się przy spotkaniu. Pierwsze spotkanie przeznaczone jest 

na wzajemne poznanie się. Zapytaj się o rodzinę, czym każdy z 

członków rodziny się zajmuje itp. W czasie każdego cotygodniowego 

spotkania nie zapomnaj pokazać zaintersowania ich życiem. Zaplanuj 

czas tak, aby przeprowadzić 30 minutowe zajęcia. 

3.    Pierwszą sesję możesz rozpocząć następującymi słowami: “Cieszę się, 

       że mogliśmy się spotkać i bliżej poznać. Będąc początkującym 

       Chrześcijaninem będziesz odczuwał satysfakcję poznając nowe rzeczy.   

       Tekst, który przyniosłem pomoże nam omówić najbardziej zasadnicze  

       tematy. Jako wprowadzenie do nastepnej sesji, przedstaw temat w 

       następujący sposób: “W tym tygodniu będziemy studiować  

       (przeczytaj tytuł)”.  Opowiedż, że jak ważna jest dla ciebie każda z  

       przerabianch  wspólnie sesji. 

4. Każdego tygodnia przynoś swojemu uczniowi wypełnione materiały 

sesyjne oraz nowe lekcje, które przeznaczone są do realizacji w 

następnym tygodniu. 
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Przedyskutuj treść każdego punktu sesji 

a. Czytajcie na zmiane tekst lekcji oraz wersety Bibijne 

b. Wersety w nawiasach powinny być odczytany jedynie wówczas,  

     gdy zapadną pytania dotyczące analizowanego punktu. 

c. Możecie wspólnie czytać z twojej Biblii w czasie pierwszego 

spotkania. Zachęć swojego ucznia, aby przynosił na dalsze 

spotkania  swoją Biblię. Pomóż w zakupie, jeśli osoba ta nie 

posiada jeszcze Biblii. Pomoż swojemu uczniowi przyswoić 

sobie układ kanonu Bibijnego. Objaśnij spis treści i wytłumacz, 

w jaki sposób Bibla podzielona jest na księgi, rozdziały i wersety. 

Bądź cierpliwy, w miarę możliwości pozwól samodzielnie 

wyszukiwać uczniowi wersety. 

d. Pobudzaj do dyskusji zadając dodatkowe pytania, jak np: 

                      - Co jeszcze zauważasz w tym wersecie? 

                      - W twojej opini, co oznaczały słowa Jezusa, gdy  ______? 

                      - Jak wyraziłbyś to swoimi własnymi słowami? 

                      - Na ile jest to aktualne dla nas, w dzisiejszych czasach? 

                      - Czy poznałeś siebie nieco lepiej w czasie dzisiejszej sesji? 

PRACA WŁASNA 

Zachęcaj swego ucznia, aby realizował działania w swoim domu, które bedą 

umacniać zrozumienie nauczonych w czasie sesji zasad biblijnych.  

WERSETY DO NAUCZENIA 

Zwróć szczególną uwage ucznia na potrzebę zapamiętywania wersetów  

Bożego Słowa. 

Powiedz mu, że będzie musiał powtorzyc w czasie nastepnej sesji wybrane 

do zapamiętania wersety. 

ZAKOŃCZENIE 

Pod koniec każdej sesji 1, 2 oraz 3 ustalcie termin natępnego spotkania.  

Pod koniec Sesji 4 przeczytaj treść  rozdziału Dynamiczne Nauczanie – 

Nowe Możliwości. Zachęć ucznów do udziału w kursie Dynamiczne 

Nauczanie. 

 

Zaaranżuj spotkanie z nowym wykładowcą. 

 

Po zakończeniu Sesji 4 wręcz uczniowi Dyplom Uznania. Jeśli uznasz to za 

stosowne, zorganizuj wręczenie dyplomu w czasie spotkania twojej Grupy 

Domowej. 

 

Zakończ spotkanie modlitwą.  
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