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Jan zawsze lubił rozmawiać o pogodzie i zbiorach z innymi rolnikami
w okolicy. Podobnie Mana znajdowała dużą przyjemność w spotkaniach
z grupą znajomych pań i dzieleniu się nowinami o wychowywaniu
dzieci,
gotowaniu itd. Nie była więc zdziwiona, kiedy Manuel, w odpowiedzi
na
pytanie dziadka, stwierdził, że najbardziej lubi chodzić do szkoły, dlatego
ze moze bawić SIę z Innymi dziećmi
Ludzie to istoty społeczne

i pomagamy

sobie

Rozwojowi

I potrzebują
siebie nawzajem. WspIeramy się
Uczymy się I rozwijamy w grupach

duchowemu

sprzyja

również związek z Innymi chrześpotrzebę społeczności poprzez uczestniczenie we wspólnych modlitwach, nauce i słuzbie jednakze mniejsze
grupy tworzą bardziej nieformalną podstawę do kontaktów i w bardziej
osobisty sposób angażują wierzących w proces duchowego rozwoju Dla
duchowego rozwoju potrzebne są różne rodzaje związków. Mniejsze grupy
powinny zawsze uzupełniać działalność lokalnego kościoła.
cijanami. Lokalny kościół zaspokaja

W tej
Poznasz,
że grupy
pomagają

lekcji omówimy znaczenie grup dla zaspokajania ludzkich potrzeb.
jak organizować i prowadzić spotkania grupowe. Przekonasz się,
dają okazję do nauczenia się czegoś od innych ludzi, a także
im w rozwoju duchowym.

Plan lekcji
Małe grupy
Skuteczność działalności
Prowadzenie grup

w grupie

Cele lekcji
Po skończeniu

tej lekcn powirueneś umleć:

•

Określić cel grup chrześcijańskich

•

Omówić potrzeby
w chrześcijańskich

•

Wyjaśnić zasady skutecznego

•

Określić praktvczne aspekty orgaruzowarua
grup.

ludzi, które mogą być zaspokajane
grupach.

poprzez

działania w grupie.
i prowadzenia

chrześcijańskich

Czynności lekcyjne
1. Przestudiuj

temat, zgodnie z procedurą

2. Odszukaj znaczenie

udział

słów kluczowych,

3. Wykonaj test i sprawdź odpowiedzi.

zalecaną w Lekcji 1.
których nie znasz.
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Słowa kluczowe
charyzmatyczny
dynamiczny
innowacja
izolacja
niewerbalny

optimum
potwierdzić
wizualny
zakazany

Treść lekcji
MAŁE GRUPY

Cel grup chrześcijańskich
Cel 1. Zapoznać się z celem działalnosci grup cbrzescijattskicb
Wszyscy chrześcijanie mają ze sobą coś wspólnego: otrzyma h nowe duchowe życie, życie jeżusa. Z poprzednich lekcji dowiedziałeś się o potrzebie
pielęgnowania zycia duchowego. Teraz poznasz inny element, który wpływa
na duchowy rozwój. Ponieważ my, chrześcijanie, naśladujemy życie jezusa,
jesteśmy ze sobą związani. Wszyscy, którzy mają nowe życie, są częścią
ciała Chrystusowego (l Kor 12,12.27) Oznacza to, że wszyscy chrześcijanie
są ze sobą złączeni I żyją życiem Chrystusa Ten związek może pozostać
martwy i nic nie znaczący, jeśli się go nie rozwija. Powinien on jednak
rozwijać się, gdyż taka jest natura ciała.
Jesteśmy odpowiedzialni
nie tylko za własny rozwój duchowy, ale
również za rozwój naszej wspólnoty. KOŚCIółstaje się silny I produktywny,
dzięki rozwojowi i żywotności jego poszczególnych
części Wszystkie te
części pracują razem dla wspólnego
celu, jakim jest całe ciało. Ciało
funkcjonuje prawidłowo, gdy każda część wykonuje swoje zadanie. W sensie
duchowym, ciało Chrystusa funkcjonuje dobrze, gdy każdy członek wnosi
weń swój wkład. jedną z najskuteczniejszych
dróg rozwoju jest rozwój
w grupach. Zobaczymy, co dzieje się, kiedy członkowie grupy ofiarowują
swoje poświęcenie, energię i pracę kościołowi. Grupy mogą wspomagać
funkcję lokalnego kościoła przez: przynoszerue chwały Bogu, poszerzanie
Jego Królestwa, doskonalenie członków jego ciała. Chrześcijame powinni
Się więc spotykać ze sobą, aby dzielić się życiem Chrystusa i wspólnotą
Jego ciała.
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Duchowemu rozwojowi sprzyjają szczególnie małe grupy chrześcijańskie,
składające się z 10-12 osób, które modlą się za siebie nawzajem, głoszą
Słowo Boże i dzielą się duchowym bogactwem. Stwarzają też one warunki
sprzyjające duchowemu rozwojowi. Stosunki panujące w takich grupach są
cennymi sposobami pielęgnowania życia Chrystusa w każdej osobie, która
rozwija się, aż do osiągnięcia duchowej dojrzałości. Umożliwiają one każdemu człowiekowi czerpanie siły I pomocy od pozostałych
członków,
a także pozwalają na wnoszenie swojego wkładu w duchowy rozwój innych. Członkowie małych grup mogą wspierać siebie nawzajem, tak aby
wszyscy rozwijali się duchowo
Wzbogaca się przez to również wspólne
grupowe życie.
Wspólnota, relacje międzyludzkie, głębokie oddanie siebie nawzajem,
naśladowanie
życia Jezusa to cechy wyróżniające kościół chrześcijański.
Cechy te charakteryzują kościół na wzór Jezusa Chrystusa. Aby wspomagać
rozwój i dojrzewanie Swojego ciała, Pan kościoła dał mu za pośrednictwem
Ducha Świętego rózne dary

1 - 5 Zakreśl litery przed kazdym prawidłowyrn

stwierdzeniem:

1 Głównym celem chrześcijańskich grup jest
a) wymiana poglądów na temat nauk brblijnych
b) stanie SIę CZęŚCIąciała Chrystusowego
c) dzielenie się z mnynu przezyciarnl z Chrystusem
2 Chrześcijańskie

grupy cechuje

a) pragnienie posiadanie różnych bogactw materialnych.
b) poświęcenie
się każdego
członka dla duchowego
dobra innych
członków.
c) współczucie, jakie każdy człowiek ma dla problemów innych członków.
d) pOCZUCIe,ze stoi SIę wobec tych samych problemów.
3 Stosunki w chrześcijańskich grupach
a) pomagają członkom grupy we wspieraniu siebie nawzajem i ułatwiają
w ten sposób duchowy rozwój.
b) stwarzają podstawę do porównań, kto prowadzi pobożniejsze życie.
c) pomagają członkom grupy unikać "światowych" kontaktów.
d) stwarzają każclemu członkowi mozliwość dawania świadectwa.
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4 Cechy, które w zamierzeniu Chrystusa mają charakteryzować
kościół, to
a) zazyła wspólnota i bliskie relacje międzyludzkie.
b) oddawarne wszelkich dóbr materialnych i unikanie rzeczy duchowych.
c) zycie w izolacji od innych ludzi i dokonywanie wielu dobrych uczynków.
d) unikanie tych, którzy nie są chrześcijanami i krytykowanie słabych duchowo chrześcijan.
5 Jezus dał kościołowi duchowe dary, tak aby
a) każdy członek kościoła mógł wypełniać jakieś wazne zadanie.
b) ludzie moglt przeżyć na tym złym świecie.
c) chrześcijanie byli zbyt zajęci i nie mogli zabiegać o światowe rzeczy
d) ułatwić wychowanie chrześcijańskie i stworzenie wspólnoty

Chrześcijańskie grupy w historycznej perspektywie
Cel 2 Wyjaśnić rolę małych grup w historii chrzescijatistuia.
Idea spotykam a Się chrześcijan w małych grupach, w celu dzielenia się
źyciem Jezusa, nie jest nowa. Jezus rozumiał znaczenie zażyłości i jedności,
które istnieje w małych grupach. Spośród Swoich wyznawców
wybrał
dwunastu towarzyszy i stworzył z nich małą grupę Relacje Jezusa z dwunastoma uczniami zawierały w sobie wiele elementów dynamiki grupowej,
którą współcześni socjologowie uważają za konieczną dla rozwoju grupy.
We wspomnianej grupie wszyscy członkowie rozwijali Się duchowo Ponadto
grupa sama rozwijała się i umacniała, zgodnie z wolą Pana Dlatego tez
Jezus wyznaczył zadanie głoszenia Ewangelii dwunastu uczniom.
Pierwsi przywódcy chrześcijańscy nadal wykorzystywali w swej działalności strategie małej grupy Dzieje Apostolskie mówią o istnieniu w początkowym okresie chrześcijaństwa różnych małych grup. W Dziejach 2,
41-42 czytamy, że pierwsi chrześcijanie spotykali się, aby uczestniczyć we
wspólnocie, nauce apostolskiej, modlitwach i obrzędach. Inny fragment Dziejów mÓWI, że pIerwsI chrześcijanie spotykali się regularnie w domach
pewnych
chrześcijan.
Spotkania te dawały im okazję do wspólnego
studiowania Biblii i wspólnych modlitw dotyczących ich potrzeb oraz potrzeb
innych chrześcijan
Musimy podkreślić, ze z wyjątkiem czasów, kiedy
chrześcijanie z Jerozolimy modlili Się w świątyni, ogół chrześciian przez
kilka wieków nie miał własnych publicznych miejsc do modlitwy, w ki órych
można by się spotykać. Pomimo tych trudności, rózne głUpy zbierały Się
w domach (D.~ 12,12; Rz 16,5.23; Kol 4,1";; Firn 1-4), w szkołach (Dz 19,9)
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I synagogach

(Dz 14,1 3; 17,1, 18, 4), tak długo, jak im pozwolono.
jednak, dzieło głoszenia Ewangelii rozwijało się i przezwycięzało
przeszkody.
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Wzorce spotkań małych grup, powstały w okresie apostolskim I przetrwały przez jakiś czas. W czasach oficjalnych prześladowań
małe grupy
miały przewagę, były bezpieczruejsze.
Nowo nawróceni uczyli się podstawowych prawd chrześcijańskiej wiary. Wielu nowych chrześcijan nawróciło
się z religii pogańskich
Jeśli mieli prowadzić chrześcijańskie życie, potrzebowali nowego spojrzenia na rzeczywistość. Dzięki tym grupom, tysiące ludzi otrzymywało nauki potrzebne do zrozumienia chrześcijańskich
obowiązków i przywilejów oraz duchowego rozwoju.
Przez całe wieki chrześcijańskiej historii spotkania małych grup dawały
chrześcijanom okazję do wychowywania siebie nawzajem, dzielenia wspólnego zycia i doświadczeń. Czasami chrześcijańska działalność była możliwa
tylko dla tych, którzy spotykali się w małych grupach. Innym razem małe
grupy odgrywały ważną rolę, przynosząc chrześcijańskiemu
kościołowi duchową odnowę. John Wesley organizował
spotkania
mające na celu
nauczanie i podkreślanie owoców duchowego odrodzenia, które nastąpiło
w osiemnastym Wieku w WIelkiej Brytanii. Na początku dwudziestego wieku
w chrześcijańskich
domach na całym świecie odbywały się spotkania małych
grup. W Stanach Zjednoczonych
spotkania małych grup znane były jako
"modlitwy domowe", gdzie indzie) małe grupy sporykał y się na terenach
szkół biblijnych, w ośrodkach wypoczynkowych
lub tam, gdzie to było
możliwe. Zaspokajano w ten sposób swoje duchowe potrzeby I poddawano panowaniu Ducha ŚWIętego Spotkania te sprzyjały rozwojowi różnych
ruchów religij 'łych, kładących nacisk na święte życie oraz na dzieło Ducha
Świętego w życiu chrześcijan.
Obecnie w wielu częściach świata działają małe chrześcijańskie grupy.
Czasami grupy te spotykają SIę meformalrue Inne grupy mają bardziej formalną strukturę. Chrześcijanie różnych grup społecznych, różnych organizacji religijnych, o róznych poglądach doktrynalnych spotykają się, aby wspólnie modlić się, wielbić Boga, studiować Biblię Niektóre małe grupy spotykają Się W porrueszczeniach urzędów lub fabryk w przerwie obiadowej lub po
pracy. Czasami spotykają się w pokojach konferencyjnych,
w restauracjach
lub hotelach. Często zaś spotykają się w klasach szkolnych i w domach. Czy
ich struktura jest formalna lub nieformalna, czy miejscem spotkań jest sala
szkolna, biuro, magazyn czy jadalnia, ważne jest, że grupy spotykają się,
dzieląc się życiem Chrystusa.
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Niektóre duze kongregacje
chrześcijan na świecie organizują ludzi
w małe grupy, zwykle zwane grupami domowymi Przywódcy tych duzych
kościołów wykorzystują spotkania małych grup, aby stworzyć zażyłość
i wspólnotę oraz okazję do osobistej działalności i słuzby, która potrzebna
jest każdemu chrześcijaninowi do duchowego rozwoju.
W każdym okresie chrześcijańskiej historii cel spotkań małych grup był
taki sam· dzielenie Się życiem Chrystusa Wynikiem ich działalności jest budowanie wspólnoty duchowej oraz zaspokajanie potrzeb. W małej grupie
każdy wierząc y ma okazję do wykorzystania swoich darów w służbie dla
ciała Chrystusowego, a także dla tych, którzy jeszcze nie są wierzącymi.
Podobnie jak inni chrześcijanie, począwszy od czasów Jezusa, przekonasz
się, że udział w spotkaniach małych grup pomoze ci w duchowym rozwoju.
Stwierdzisz, ze dzięki bliskim związkom twoje potrzeby zostaną zaspokojone,
a także przekonasz
się, że dają ci one okazję do pomagania
innym
chrześcijanom w rozwoju duchowym.

6 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Spotkania

małych chrześcijańskich

b Jezus utworzył z Dwunastu
c

Małe grupy były nieznane

grup to innowacja

ostatnich

czasów.

grupę chrześcijańską.
pierwszym

chrześcijanom.

d Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że pierwsi chrześcijanie
gularnie spotykali się w róznych domach.

re-

e We wczesnych wiekach chrześcijańskiej his!arii tysiące nowych chrześcijan
uczyło się nowego Życia w czasie spotkań małych grup
f

W chrześcrjaris.kiej historii małe grupy miały niewiele wspólnego
przestrzenianiem
się duchowej odnowy.

g Małe chrześcijańskie
ciach świata.

h Największe

grupy są dzisiaj czymś powszechnym

kongregacje
nich bezuzyteczne.

na świecie stwierdziły,

i W każdym okresie chrześcijańskiej
lenie się życiem Chrystusa.

z roz-

w wielu częś-

że małe grupy są dla

historii celem małych grup było dzie-

Udział w małych grupach prawdopodobnie
do waszego duchowego zycia.

niewiele

dobrego

wniesie
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Zaspokajanie indywidualnych potrzeb w grupach chrześcijańskich
Cel 3. Zrozumieć,

uijalei sposób zaspokajane

sq. indywidualne

potrzeby przez

działanie grup.

Psychologowie stwierdzili, że ludzie mają pewne podstawowe potrzeby: Intelektualne, społeczne, fizyczne, psychiczne i duchowe. Małe grupy
pomagają chrześcijanom w zaspokajaniu wszystkich potrzeb, w szczególności
zaś potrzeb duchowych i społecznych. Obie te potrzeby idą ze sobą w parze, poniewaz wszyscy chrześcijanie dzielą się życiem Chrystusa. Zajmiemy
się teraz czterema podstawowymi potrzebami
1. Kazdv człounele ma potrzebę przvnależiiosci.
Naszą tożsamość oraz
osobowość odkrywamy poprzez przynależność do jakiejś grupy. Poprzez
relacje z ludźmi, którzy przez wzgląd na Chrystusa akceptują nas i kochają,
rozwrjamy poczucie własnej wartości Ten rodzaj relacji mozliwy Jest w KOŚciele, ale bardzie) prawdopodobny
jest w małych grupach, gdzie możemy
bhze] poznać się z innymi ludźmi Dziecko, na przykład, odkrywa własną
tożsamość poprzez przynależność do rodziny. W podobny sposób nowi
chrześcijanie odnajdują SWOjątożsamość dzieci Bożych oraz członków ciała
Chrystusowego, dzięki wspólnocie z innym I chrześcijanami. Każdy potrzebuje akceptacji, miłOŚCII przynależności
Udział w chrześcijańskich grupach
daje nam możliwość zaspokojemu tej potrzeby.
2 Wszvscy odczul/lamy potrzebę dobrych relacji z innymi ludźmi. Ludzie to istoty społeczne. Na całym świecie tworzą się grupy społeczne.
Niewielu ludzi wybiera życie w Izolacji Budujemy społeczeństwa oraz miasta
i wrążerny Się z innymi ludźmi Sądzi Się, ze im bardziej złozone staje się
społeczeństwo,
tym bardziej ludzie są ze sobą wzajemnie
powiązani.
Potrzebujerny
siebie nawzajem i czujemy potrzebę łączności z innymi,
w bardziej osobisty sposób Rozwijamy Się najlepiej dzięki kontaktom z innymi Relacje międzyludzkie
są niezbędne dla właściwego rozwoju osobowości. I podobnie, relacje międzyludzkie w ciele Chrystusowym są mezbędne dla duchowego rozwoju. Pomoc, którą otrzymujemy i której udzielamy, sprzyja rozwojowi Choć początkowo moze to wymagać pewnego
wysiłku, musimy rozwinąć w sobie zaufarue do tych, z którymi jesteśmy
złączeni. Rezultatem tego będzie uzyskanie prawdziwej równowagi wewnętrznej oraz oddanie grupie i Jej działalności w ciele Chrystusa.
3. Każdy człounele odczul/la potrzebę dzielenia się Ponieważ uważamy
Się za wartościowych
ludzi, czujemy potrzebę dzielenia się naszymi od-
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kryciami, tym co wiemy, myślimy, czujemy. Ponieważ należymy do siebie,
podlegamy wzajemnym oddziaływaniom. Chcemy poznawać poglądy innych
ludzi oraz dzielić się swoimi poglądami z tymi, którzy mogą wyciągnąć
korzyści z tej wymiany. Potrzeba dzielenia się wynika z naszego zrozumienia
wzajemności, osobowości i wzajemnych związków. DZięki dziełu Jezusa
uzyskujemy doświadczenie,
które pomoze innym w duchowym rozwoju.
DZieląc się z innymi naszymi odkryciami, rozwijamy Się duchowo I udzielamy
im pomocy, której rezultatem może być również duchowy rozwój.

4. Każdy człowiek odczuwa potrzebe uczestnictwa. Czujemy potrzebę
dawania, wnoszenia wkładu, brania udziału w sprawach społeczności. Nikt
nie moze być naprawdę zadowolony,
biorąc tylko od innych. Czujemy
potrzebę uczestnictwa, włączania się i pomagania. Chcemy uczestniczyć
w tym, co się dzieje, by brać od innych, ale równiez dawać to, co mamy.
Uczestniczenie
w chrześcijańskie] misji, dzielenie się z mnyrni Jezusem,
pomaganie innym w osiągnięciu podobieństwa do Chrystusa - oto okazje,
aby chrześcijanie mogli dawać wyraz swojej wierze. Okazję do tego stwarza
szczególnie uczestnictwo w chrześcnariskich grupach
Małe grupy stwarzają więc możliwość zaspokojenia tych potrzeb. Dzięki
nim chrześcijanie mogą również pomagać w zaspokojeniu potrzeb innych
członków grupy. Zażyłość 1 wspólnota, które rozwijają się w małych grupach,
umożliwiają wzajemną pomoc członkom grupy. Celem małych grup jest
stworzenie ram, w których to wszystko moze mieć miejsce. Działania i funkcje
grupy powinny być zorganizowane,
tak aby kazdy członek grupy mógł
otrzymać taką pomoc. Atmosfera miłości, zaufania, troski o innych, otwartość
na potrzeby członków grupy, gotowość do pomagania sobie we wszelki
mozliwy sposób to rzeczy najistotniejsze w małych grupach. Taką właśnie
atmosferę można w nich znaleźć

7 Dopasuj cztery podstawowe
zaspokajane (po lewej).

potrzeby (po prawej) do sposobu,

.... a Wzajemne oddziaływanie
między
chrześcijanami
w grupach, gdzie
objawia SIę troskliwość
i miłość,
sprzyja rozwojowi.

.... b Aktywne

zaangażowanie
stwarza
chrześcijanom
okazję do dawania
wyrazu swojej wierze.

w jaki są

1) Potrzeba przynależności.
2) Potrzeba kontaktów
z ludźmi.
3) Potrzeba dzielenia się.
4) Potrzeba uczestnictwa .
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.... c Poczucie tożsamości rozwija się wtedy, gdy człowiek staje się częścią
wspólnoty chrześcijan .
.... d Nasze doświadczenia mogą przynieść
korzyść tym, którzy stykają się z podobnymi sytuacjami Pomagamy im,
a jednocześnie rozwijamy się.

Funkcja chrześcijańskich grup
Cel 4. Zapoznać

się z funlecjami

cbrzescijansleicb

grup.

Dojrzałym chrześcijaninem jest człowiek, który rozumie swoje chrześcijariskre obowiązki i wie, jak wykorzystać zdolności dane mu przez Boga
Obowiązkr te dzielą się na trzy grupy'
1) wobec Boga,
2) wobec siebie
3) wobec innych
Obowiązki wobec Boga obejmują oddawanie chwały, uwielbienia i CZCI
Jemu należnej. Bóg Jest niezrównany i chce, abyśmy o tym wiedzieli i oddawali Mu chwałę Wyraza SIę ona w modlitwie I łączności z Nim, przez
chwalenie Go za wszystko, czego dokonał Doceniamy Go również, kiedy
uczymy się polegać na Nim w kwestii zaspokajania naszych wszystkich potrzeb. ObOWIązkI dojrzałego chrześcijaruna wobec siebie obejmują. rozwijanie zdrowego obrazu samego siebie, zrozumienie potrzeby dalszego duchowego rozwoju oraz potrzebę wyrażania swojej wiary. Istotna jest właściwa ocena własnych zalet i słabości Chrześcijanin powinien uznawać odpowiednie wartości I priorytety Pielęgnowanie własnego duchowego życia
jest istotne dIJ. osiągnięcia dojrzałości, o której mówiliśmy wcześniej. Dojrzały
chrześcijanin
ma również obowiązki
wobec innych, zarówno wobec
członków ciała Chrystusowego, jak i wobec tych, którzy jeszcze nie otrzymalt
nowego życia w Chrystusie. Te obowiązki to korzystanie z pomocy, SIły
i wsparcia innych ludzi i dawanie tego samego w zamian. Pomiędzy
członkami ciała Chrystusowego istnieje wzajemna zależność.
WłaściWIe zorganizowane
chrześcijańskie
grupy pomagają ludziom
rozwijać się w kazdej z tych trzech dziedzin. Do funkcji chrześcijańskich
grup nalezy: studiowanie BIblii, modlitwy, wielbienia Boga, ewangelizacja
i wspólnota.
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Wspólnotę buduje wzajemna troska o siebie, poczucie przynalezności
do siebie nawzajem. Poczucie wspólnoty wynika ze świadomości, że jest
się zjednoczonym
z ludźmi, poprzez wspolne zycie w Chrystusie Jest to
główna funkcja chrześcijańskich grup Powinny istnieć rruejsca, gdzie ludzie,
którzy troszczą się o siebie nawzajem, będą spotykali się, aby dzielić się
radościami, rozczarowaniami,
kłopotami, duchowymi
problemami,
poglądami, miłością, zamteresowaniami,
smutkarru i trudami. Kiedy otwarcie
dzielimy się tym wszystkim, łatwiej jest znosić problemy dzięki pomocy innych członków grupy. Wspólnota to okazywanie prawdziwie chrześcija ńskiej
miłości i zaspokajanie najgłębszej ludzkiej potrzeby' towarzystwa kochających, troskliwych ludzi. Wspólnota wymaga przebywania ze sobą i dzre lerua
się. Dzięki temu następuje duchowy rozwój.
Studiowanie Biblii w chrześcijańskich grupach powinno polegać przede
wszystkim na dzieleniu się biblijnymi pr iwdarru. Najczęściej przyjmuje to
formę dyskusji, a nie wykładu. Idealnie jest, kiedy grupa wspólnie bada
Pismo Święte, aby odkryć to, co mówi Bóg, co pierwotnie oznaczał dany
tekst, w jaki sposób dana prawda stosuje SIę do życia jej członków i jak
mo ze zaspokoić ich codzienne potrzeby Podczas grupowego studiowania
Biblii nie należy dzielić się ruebibhjnyrni opiniami oraz ignorować opinię
innych. Każdy członek grupy powinien wcześniej uwazrue przestudiować
ornawiany fragment i przyjść na spotkanie grupy właściwre przygotowany.
Wspólne studiowanie
Biblii, w sposób omówiony w Lekcji 7, pomaga
duchowemu rozwojowi DZieląc SIę poglądami, stosując Je do SWOjego zycia,
studiując wspólnie z innymi członkami grupy Słowo, człowiek rozwija się
duchowo. Ponadto uczy się akceptowania odmiennych punktów widzenia.
Rozwija swoją wrazIiwość na uczucia innych ludzi. Najważniejsze Jednak
Jest to, że członkowie grupy poznają nauki Słowa Bozego i uczą się stosowania
ich we własnym zyciu.
Wielbienie to okazywanie CZCII szacunku komuś, kto jest tego godny.
Chrześcijanie wyrażają uwielbierue Bogu za to, kim On Jest. Wyrazać je
można poprze z śpiewanie, dziękczynienie.
chwalenie, modlitwy i świadczenie. Czytanie fragmentów Pisma ŚWIętego, śpiewanie pleśni, chwalenie
Boga pomaga nam w uświadomieniu sobie Jego natury, świętości, dobroci, uznaniu Jego miłości, mocy oraz obecności w naszym zyciu. Spotkania
małych grup sprzyjają tego rodzaju duchowym działaniom. Na spotkaniach
małych grup inozna im poświęcić więcej czasu niż na regularnych nabożeństwach kościelnych. Uwielbienie powinno być nor nalną częścią grupowych spotkań.
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Grupy chrześcijańskie
dają wspaniałą okazję do dzielenia się trudami
i potrzebami oraz do wypelruania biblijnego nakazu: "jedni drugich brzemiona noścze"(Ga 6,2). Ludzie powinni mleć możliwość mówienia o swoich
problemach i potrzebach, tak aby Inni członkowie grupy mogli utożsamiać
się z ich problemami i modlić się za nich do Boga. W modlitwie jednoczymy
się z Bogiem i mówimy Mu o naszych najgłębszych potrzebach. Na spotkaniach grupowych można modlić SIę w najróżniejszy sposób Na przykład
cała grupa moze modlić się razem, mówić Bogu o róznych potrzebach, albo
też jedna osoba moze kierować grupą w czasie modlitwy, wyrażając jej
potrzeby i prośby. Okres cichej modlitwy pozwoli wszystkim przekazać
Bogu w myślach to, co się ma na sercu. Wspólne modlilwy są najlepszym
sposobem dzielenia się problemami oraz podstawową
funkcją spotkań
grupowych.
Ewangelizacja to głoszenie Ewangelii nienawróconym.
tak aby dzięki
mocy Ducha Swiętego mogli przyjąć Chrystusa Jako Zbawiciela i podążać za
Nim jako swoim Panem. Jedną z funkcji chrześcijańskich grup jest przedstawienie ludziom Chrystusa w prosty, jasny, przekonywujący
sposób.
Człowiek, doświadczony w prowadzeniu ludzi do Chrystusa, powinien mieć
sposobność
do przedstawienia
grupie podstawowych
prawd Ewangelii.
Członkowie grupy często zapraszają swoich przyjaciół do udziału w spotkaniach. Gościom często wygodniej jest uczęszczać na spotkania grupowe,
niz na regularne nabozeristwa
kościelne. Członków grupy powinno SIę
zachęcać do zapraszania niewierzących przyjaciół na glUpowe spotkania
i zapewnić, że jasno przedstawi się Im prawdy Ewangelii.
8 Zakreśl literę przed kazdą z pozytecznych funkcji chrześcijańskich grup.
a) Spędzanie czasu we wspólnocie
b) WyjaśnianIe, w jaki sposób przyjmować Chrystusa jako Zbawiciela.
c) Debatowanie na tematy polityczne.
d) Dyskusja nad sposobem zastosowania biblijnych prawd w codziennym
życiu.
e) Wyrażanie swojej czci I szacunku dla Boga.
D Wysłuchiwanie długich wykładów na tematy biblijne.
g) Wymienianie przepisów na ulubione potrawy.
h) Okazywanie chrześcijańskiej miłości i troski o potrzeby innych ludzi.
i) Śpiewanie pleśni opiewających wielkość Boga.
j) Dyskutowanie o bieżących wydarzeniach.
k) Modlenie Się Za członków grupy.
l) Zapraszanie ludzi do przyjmowania Chrystusa jako swego Zbawiciela.

Rozwój chrześcijanina

216
Skuteczność

działalności

w grupie

Cel 5. Zapoznać się ze skutecznością działalności w grupie
Kiedy dwóch .ub więcej ludzi pracuje razem dla oslągnięcla
wspólnego
celu, pojawiają się siły wpływające na skuteczność dzrałalności
grupy. Te
siły wynikają z:
1) współnego celu I historii grupy,
2) charakteru grupy,
3) celów poszczególnych członków

grupy.

Są to siły, kto-e określają działarue grupy. Skuteczność działania grupy
wpływa na relacje międzyludzkie, wzorce porozumiewania
się l procesy
podejmowania
decyzji.
Na skuteczność działarun grupy wpływa przestrzeganie pewnych zasad.
Członkowie grupy i jej przywódcy powinni znać te zasady, aby osiągnąć
maksimum efektywności działania.
Pierwsza zasada, której należy przestrzegać, to zasada angażouania
w działalność całej grupy. Wszyscy członkowie muszą się włączyć w przebiegające w grupie procesy. Muszą swobodnie i otwarcie wymieniać myśli,
brać udział w wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji Jedna osoba
nie powinna dominować nad grupą. Tym, którzy mają tendencję do dorrunowanią w grupie, powinno się pomagać w zrozumieniu ważności dopuszczania również innych do głosu. Osobom rueśmiałym,
niezaangazowanym
powinno Się pomagać w stawaniu się aktywnymi w procesach grupowych.
działania grupowego jest komunikowanie
prawd i sposobu przedstawiania
tych prawd. Skuteczne komunikowanie się obejmuje co najmniej trzy aspekty:
Kolejną zasadą skuteczności

Się między sobą. Dotyczy to przedstawianych

1) werbalny przekaz, czyli słowa, które Się wypowiada,
2) lon, jakim Się wypowiada słowa,
3) przekaz niewerbalny, czyli gesty, których się używa, aby coś przekazać.

Aby komunikowarue się było skuteczne, wszystkie trzy elementy muszą
być wzajemnie zgodne. Gdy słowami przekazuje się jedną rzecz, a gestami
inną, prowadzi to do nieporozumienia
W procesach komunikowania się człowiek chce przekazać pewne myśli.
Jego celem jest, aby inni zrozumieli je właściwie. Wymaga to jasnego
przedstawiania
myśli i skutecznego słuchania Konieczność jasnego przekazywania myśli pozwala kazdemu zrozumieć je właściwie.
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Kolejna zasada skuteczności
działania grupowego
to odpounednia
atmosfera w grupie. Chodzi tutaj o uczucia zaufania, jakie mają mieć wobec
siebie Jej członkowie. Członkowie grupy powinni być przekonani, że mogą
swobodnie wyrażać swoje prawdziwe UCZUCIa,bez obawy odrzucenia ich
przez grupę. NIkt nie powimen czuć zahamowań ani obawiać się obecności
innych. Każdy człowiek powinien rozwijać w sobie zdolność dostosowania się do potrzeb pozostałych czlonków grupy oraz do podejmowania
różnych zadań grupowych
9 Dopasuj każdą sytuację (po lewej) do odpowiedniej
zasady,
zastosowanie w skutecznym działaniu grupowym (po prawej) .
.... a Jeden człowiek mówi przez cały czas

.... b James czuje się niepewnie, ponieważ obec-

1)

ny jest pastor John.
.... c Pewna paru spojrzeniem
mówt

2)

podkreśla

to, co

.... d Wszyscy akceptują poglądy Paula, mimo ze
jest on niewykształcony.

.... e Przywódca grupy dba o to, by wszyscy rrueli
okazję do zaprezenrowarua
widzenia .

swojego punktu

.... f Przywódca grupy zachęca wszystkich, aby
jasno i dokładnie mówili to, co myślą

która ma

Angazowanie
całej grupy .
Komunikowanie
w grupie .

3) Atmosfera
w grupie.

się

218

Rozwój chrześcijanina

.... g Narciso prawie nie słucha tego, co się mówi.
....h Przywódca grupy zachęca do otwartej wymiany myśli i uczuć
....
i Pan Gomez jest zbyt nieśmialy,
się swormi myślami

Kierowanie

chrześcijańskimi

by dzielić

grupami

Cel 6. Zapoznać SIęz zada mami tych, którzy organizują iprowadzą chrześ-

cijansleie grupy.
Być może brałeś udział w działalności małej grupy, czy to uczestnicząc
w jakimś komitecie, uczęszczając m wykłady, czy tez w jakiś inny sposób.
Być może byłeś uczestnikiem chrześcijańskiej grupy podobnej do tych,
o których czytałeś wcześniej. Być moze przyponunasz sobie sytuacje, które
ilustrują, w sposób negatywny lub pozytywny, wiele problemów omówionych w tej lekcji, Możliwe, że byłeś regularnym uczestrukiern spotkań grupowych. Jeśli tak, to jestem pewien, ze doświadczenia te miały wychowawczy wpływ na (Woje duchowe życie Mam nadzieję, że masz ŚWIadomość, iż
Bóg pragnie, abyś nie tylko dojrzewał duchowo, ale również pomagał innym
w osiąganiu podobieństwa do Chrystusa. Pornagając innym w rozwoju, być
może będziesz organizował i prowadził male grupy. Ostatnia część tej lekcji
zawiera odpowiedź na kilka najwazruejszych pytań związanych z tym zadaniem Mamy nadzieję, ze ponizsza lista okaże się dla CIebie pomocna
przy organizowaniu i prowadzeniu chrześcijańskich grup

1. Gdzie należv się spotvleać? Jednym z pierwszych problemów przy
organizowaniu
chrześcijańskich grup Jest miejsce spotkań. Jedyna właściwa odpowiedź
na to pytanie brzmi. grupa spotyka się tam, gdzie moze.
Brałem udział w spotkaniach grupowych w restauracjach lub hotelach,
w pokojach konferencyjnych
w biurach, w stołówkach fabryk. Niektóre
grupy spotykają się w klasach szkolnych. KIedy to tylko możliwe, powinno
się zachęcać do spotkań w domach. Stwarza to nieformalną atmosferę.
Uczestnicy czują się w takim otoczeniu swobodniej, niz w biurze, hotelu
czy w stołówce. NIektóre grupy spotykają się zwykle w tym samym domu;
inne grupy spotykają się kolejno w domach poszczególnych członków.
2. Kiedv, Jak często i na jak długo należy SIę spotveać? Kolejnym problemem jest czas trwania i częstotliwość spotkań. Odpowiedź brzmi: kiedy
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jest to najdogodruejsze
dla członków grupy. Brałem udział w spotkaniach
przed śniadaniem, w porze obiadowej i wieczorem. Znam gmpy, które
spotykają się przed południem lub późnym popołudniem.
Najlepszy czas
na spotkania to czas odpowiedni dla uczestników
Najlepszym dniem na
spotkania jest dzień najdogodniejszy
dla wszystkich zainteresowanych.
Zazwyczaj grupy spotykają się raz w tygodniu na godzinę lub dwie Jednakże częstotliwość i czas trwania spotkań powinny być uzależnione od potrzeb i pragnień uczestników i ich możhwości przyjścia. Konieczna jest
elastyczność przy planowaniu spotkań grupowych, szczególnie we wczesnych etapach ich orgaruzowarua.

3. Kto pounnteu uczestniczyć li' spotkaniach? Uczestników moze łączyć
wspólny przedrrnot zainteresowań.
Niektóre grupy zaczynają działalność
jako grupy ewangelizacyjne,
w których większość członków stanowią niewierzący. Wielu z nich z czasem otrzymuje nowe życie w Chrystusie i skład
grupy zmienia się. Niektóre grupy organizowane
są dla kobiet, inne dla
mężczyzn lub dla mężczyzn I kobiet. Część z ruch organizuje SIę według
wieku: 1) dla nastolatków lub młodzieży, 2) dla młodych, 3) dla ludzi
w średnim wieku, 4) dla seniorów. Wicie grup powstaje na bazie wspólnych
zainteresowań.
Ludzie, którzy pracują w tym samym biurze lub zakładzie,
chodzą do tej samej szkoly lub, najczęściej, ci, którzy mieszkają w sąsiedztwie,
spotykają się ze sobą Grupy chrześcijańskie można organizować wszędzie.
Mogą się one składać z kilku ludzi, którzy pragną chrześcijańskJej wspólnoty
i gotowi są poświęcić się pielęgnowaniu rozwoju poszczególnych członków
grupy.
4. laka wielkość grupv jest optymalna? Aby osiągnąć cel pielęgnowania
duchowego rozwoju, ważna jest wielkość grupy. Niektórzy ludzie mówią:
"im więcej, tym weselej" Moze to być prawdą, jeśh chodzi o zabawy, ale
Ole sprawdza SIę w działalności grupowej Zastanówmy się, dlaczego. Faktem jest, ze w większych grupach istnieje większa ilość kontaktów i relacji
między Iudżrru. Oznacza to, ze mniej czasu można poświęcać poszczególnym
czlonkom I Istnieje mniej okazji do nawiązywarua ŚCisłego kontaktu. Kiedy
w grupie traci SIę ścisły kontakt, staje Się ona mniej Istotna dla członków
i może być postrzegana za "kolejną działalność kościelną" Ludzie radzą
sobie dobrze z określoną liczbą kontaktów. Powyzej tej liczby relacje międzyludzkie tracą wiele ze swojego znaczenia. Są przypadkowe
lub wymuszane. Kiedy więc grupa staje się zbyt liczna, jej skuteczność maleje.
Pomyśl nad tym przez chwilę.
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Jak widać na powyzszym diagramie, w grupie trzech osób Istnieje sześć
powiązań międzyludzkich,
w grupie złozonej z czterech osób dwanaście
powiązań, a w grupie pięciu osób dwadzieścia. Oczywiste, że im większa
jest grupa, tym większa jest liczba relacji, które musi utrzymywać
każda
osoba. Z tego powodu, WIelu doświadczonych
przywódców grupy stwierdziło, że idealna wielkość grupy to osiem do dwanaście osób Najliczniejsza
grupa, która zachowuje jeszcze charakter małe] grupy, składa się z piętnastu
osób. Kiedy więc grupa rozrasta się p003d tę liczbę osób, powinno się ją
podzielić na dwre mniejsze grupy KIedy te grupy z kolei rozrastają się,
należy je znowu podzielić Ci, którzy regularnie pracują z małymi grupami,
stwierdzają, że mniejsze grupy rozrastają się szybciej niz większe. T3k więc,
aby uzyskać optymalne efekty, mała grupa powinna się składać z około
dziesięciu, ale rue więcej ruz piętnastu osób
5 Kto pounuien protoadztć grupę? Kolejna sprawa interesująca tych,
którzy chcą zorganizować chrześcijańską grupę, to sprawa przywództwa.
Istnieją różne sposoby wyłaniania przywódcy. Dość często pastorzy sami
wyznaczają na początek przywódców grup. WYZ03CZ3jątych, którzy wykazali
się odpowrednirn charakterem, zaufaniem, odpowiedzialnością
i wrażhwością
na Ducha ŚWIętego Później, kiedy grupa nabiera doświadczenia, wyłaniają
się przywódcy o charakterystycznych cechach osobowości. Mają cechy, które
przyciągają ludzi, potrafią inspirować innych do działanta. Przywódcami
zostają również ludzie, którzy mają duzą wiedzę lub umiejętności ważne
dla grupy Na przykład, pewien człowiek ma może większą wiedzę i doświadczenie niż inni nauczyciele. Czasami przywódców wybiera SIę w sposób
demokratyczny,
poprzez głosowanie grupy lub też zostają wybrani dlatego,
ze cieszą się popularnością wśród członków grupy. Jednakże zdarza się, że
osoby o silnej osobowości próbują zapanować nad grupą. I jeśli członkowie
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grupy me potrafią tego właściwie ocenić, mogą się zetknąć z duchowymi
trudnościami. Jest to jeden z powodów, dla których chrześcijańskie grupy
powinny być powiązane z miejscowym kościołem.
Idealnie Jest, kiedy przywódca ma charyzmę, szczególny talent i umiepotrafi inspirować innych Ze względu na jego miłość do Boga
i ludzi, wszyscy będą chcieli podążać za nim Poza tym, jeśli poziom Jego
duchowej dojrzałości i mądrości jest wyzszy niż u pozostałych członków
grupy, będzie mógł Im pomagać w duchowym rozwoju. Co więcej, jeśli
cieszy się w grupie popularnością,
jego szanse na zostanie przywódcą są
większe. Powinna to być osoba, która moze poprowadzić
innych ku duchowej dojrzałości.

jętności,

Zadaniem przywódcy chrześcijańskiej grupy jest kierowanie działalnością grupy, zachęcanie do studiowania Słowa Bozego i do nawiązywania
kontaktu duchowego między członkami grupy Przywódca może kierować
studiami bibhjnymi lub prezentować Ewangelię. Może też jednak tylko słuchać
i brać udział w dyskusji, którą będą prowadzili Inni. Rolą przywódcy jest
ułatwianie kontaktów grupowych,
podtrzymywanie
działań I procesów
zmierzających do osiągruęcra celu grupy W przypadku grup chrześcijańskich
celem jest pobudzerue wszystkich członków do duchowego rozwoju Powód
istruenia grup chrześcijańskich
Jest natury duchowej, a nie społecznej Należy
mieć ten fakt na uwadze, jeśli chce się osiągnąć grupowe cele.
Jak wcześniej stwierdzilrśrny, ważną
funkcją przywódcy jest harmonizowanie działań grupy z dzrałaruem kOŚCIOła,którego częścią jest grupa.
Podobnie jak fizyczne CIało, ciało duchowe jest silne i zdrowe, kiedy
członkowie funkcjonują zgodnie z Bozym planem i celem, kiedy pracują
wspólnie
Duchowy rozwój ma rruejsce wtedy, gdy poszczególne
grupy
wykonują pracę ciała Chrystusowego,
ewangelizacyjne
zadanie zostaje
wypełnione,
a Jego owoce zachowane.
DZIęki grupom chrześcijariskim
członkowie
kościoła mają okazję do wykorzystania swoich darów, pomugarua
innym, osiągania chrześcuariskie]
dojrzałości, WIdząc rezultaty swoich
wysiłków, zostaną zachęceni cło dalszego działarua w ciele Chrystusa. Czujny przywódca zrobi wszystko, co w Jego mocy, aby właściwie pokierować
działanlern grupy. Jako odpowiedzialny
sługa Chrystusa, będzie on posłuszny nie tylko Arcypasterzowi, ale rowruez miejscowemu pasterzowi, któremu Pan powierzył Swoje stado Powinien również
rozpoznawać wszelkie
tendencje odchodzenia od wychowawczych
celów grupy do egoistycznych
działań. Grupy chrześcijańskie
będą odgrywały w kościele ważną rolę tak
długo, jak długo w centrum ich zainteresowarua
będzie Chrystus. Wysiłki
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grupy me mające na celu budowania
wartościowe.

Jego ciała będą bezskuteczne

i bez-

10 Zakreśl literę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Chrześcijańskie grupy spotykają SIę najczęściej w miejscach innych niz
domy poszczególnych
członków należących do nich
b Chrześcijańskie grupy powinny się spotykać w czasie najdogodniejszym
dla wszystkich członków oraz tak często i tak długo, jak to jest praktyczne.
c Kwestia, kto pounnieu się spotyleać, zależy CZęŚCIOWOod zainteresowań
grupy
d W kwestii unelleosci grupv najlepszą zasadą jest: "im więcej, tym weselej".
e Jednym z głównych czynników określających optymalną wielkość grupy
jest liczba powiązań międzyludzkich, z którymi potrafi sobie poradzić
jedna osoba.
f Przywódcą zostaje zwykle człowiek, który potrafi dominować nad innymi,
kontrolować ich myślenie.
g Idealny chrześcijański przywódca będzie czasami kierował grupy; kiedy
indziej będzie pko jej uczestnik ułatwiał procesy grupowe, podczas gdy
mm będą nimi kierowah.
h Czujny przywódca będzie starał się zharmonizować
działania grupy
z działaniami kościoła, którego częścią Jest grupa
11 Waznym powodem, dla którego przywódca musi starać się zharmonizować działania swojej grupy z działantami
kościoła, jest to, ze:
a) ciało macierzyste kościoła mo ze me uzna = grupy, Jeśli rue będzie prz estrzegała zasad.
b) pasterze kościoła na ogół nie lubią działań, których nie mogą osobiście
kontrolować, obawiając się głoszenia fałszywych doktryn.
c) CIało najlepiej spełrua swoje zadarue, kiedy kazdy członek robi to, co do
niego nalezy.
12 Wszystkie ponizsze stwierdzenia , oprócz Jednego, dotyczą zadań
przywódców grup. Które z ruch ich NIE dotyczy?
a) Przywódcy grup powmni zatroszczyć się o miejsce spotkań.
b) Przywódcy grup muszą określić najdogodniejszy czas spotkań, długość
każdego spotkania oraz częstotliwość
spotkań.
c) Przywódcy grup powinni określić optymalną wielkość grupy
d) Przywódcy grup powinni być świadomi
wykorzystywać je do własnych celów.

swojej pOZYCjii władzy oraz
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Pytania kontrolne
1 Chrześcijańskie
nego. Którego?

grupy mają wszystkie wymienione

niżej cele, oprócz jed-

a) Grupy spotykają się, aby dzielić się życiem Jezusa
b) Chrześcijańskie

grupy mają na celu rozwój duchowy

członków

grupy.

c) Dary duchowe, które dał nam Pan, mają sprzyjać wspólnocie i wychowaniu.
d) Chrześcijańskie

grupy to główny element akcji i reakcji społecznych.

2 Celem chrześcijańskich grup, z perspektywy całe) histom kościoła chrześcijańskiego, jest (wybierz najwłaściwsze stwierdzenie)
a) stworzenie

alternatywy

dla mnych grup, które są mnie) duchowe

b) umozliwrenie odszczepieńcom
kojów i trosk.

w CIele Chrystusa wyrazenie swoich niepo-

c) dzielenie się życiem Chrystusa i pobudzanie
uczynków i duchowego rozwoju.

siebie nawzajem do dobrych

d) stworzenie miejsca, gdzie w izolacji od mniej uduchowionych
CIała Chrystusowego mogliby się rozwijać duchowi święci.
3 Chrześcijańskie

grupy zaspokajają

członków

ludzką potrzebę przynaleźuosci,

dając

Im

a) możliwość uczenia się i poznawania,
przez wzgląd na Chrystusa

kochania

b) organizację, która me ma wymagań członkowskich
samopomoc.
c) miejsce, gdzie mozemy protestować
mu zorganizowanej
religii

przeciwko

d) innych ludzi, którzy maj q te same problemy
problemów współtowarzyszy
- chrześcijan.

i akceptowania

siebie

i której zadaniem jest

ruesprawledliwości

i chcą wysłuchać

syste-

wszystkich
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4 Potrzebe kontaktów
cijańskie dzięki

z innymi

ludźmi

najlepiej zaspokajają

grupy chrześ-

a) wspólnocie luźnego związku, w którym możemy ukrywać nasze problemy
przed innymi członkami.
b) relacjom wzajemnym z innymi chrześcijanami, w ramach pełnego miłości i troski układu, w którym istnieje dauanie i branie oraz rozwój duchowy,
c) stałemu wyznawaniu naszych grzechów i przewinień przed ludźmi, którzy
rozumieją nasze problemy
d) stwarzaniu okazji do spotkania Się z innymi ludźrm, bez zadnych długotrwałych zobowiązań i formalnej organizacji.
5 Potrzebe dzielenia

się najlepiej zaspokajają

a) jako że poszczególni
o swoich problemach.

członkowie

b) dzięki duchowemu oczyszczeniu,
wyznawania grzechów.

grupy chrześcijańskie

uwalniają

się od napięć,

mówiąc

które ma miejsce w czasie publicznego

c) dzięki stosunkom wzajemnym: pomaganiu innym i jednoczesnemu rozwijaniu się i duchowemu dojrzewaniu.
d) ponieważ w małych grupach każdy członek ma okazję do ukazania innym
swojej duszy i dokonania duchowej analizy swoich problemów oraz
znalezienia skutecznych środków zaradczych.
6 Ludzką potrzebę uczestniczenia
najbardziej zaspokajają chrześcijańskie
grupy, ponieważ
a) członkowie muszą brać udział w działalności grupy, niezalezrue od swoich
uczuć.
b) charakter chrześcijańskich grup umożliwia członkom dawanie oraz branie.
c) struktura grupy jest taka, że wszyscy członkowie muszą być czasem
przywódcami.
d) aby działać skutecznie, każdy członek musi starać się odgrywać dynamiczną rolę.
7 Stwierdziliśmy, że uczestnictwo li! działa/Ilości grupy jest ważne dla funkcjonowania grupy, ponieważ
a) grupa tylko wtedy może zaspokoić
potrzeby jednostek,
kiedy jej
członkowie swobodnie wymieniają myśli, dzielą SIę podejmowaniem
decyzji i WYCiąganiem wniosków.
b) bez lOG-procentowego uczestnictwa członków nie mozna by rozwiązać
wszystkich spraw.
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c) zawsze prowadzi do consensusu, który Jest dobry dla grupy.
d) sprawia, ze wszyscy czlonkowie są szczęśliwi oraz gwarantuje
8 Drugą ważną zasadą skuteczności
ono wazne, porueważ

jest komunikowanie

się

li'

sukces.

grupie. Jest

a) jest jedynym problemem, który przeszkadza członkom w otrzymywaniu
pomocy.
b) Jest rzeczą najistotniejszą dla grupowego zrozumienia, bez którego praca
grupy jest nieskuteczna
c) dotyczy tego, co Się mÓWI, jak się mówi I jaki ma to wpływ na grupę.
d) Jest to wytyczna dla grupy w stosunkach z macierzystym kościołem.

9 Atmosfera w grupie Jest ważna dla grupowych
la
a)
b)
c)
d)

ona
stopień
postawę
stopień
główne

procesów,

poniewaz

okreś-

wzajemnej akceptacji członków grupy.
członków na spotkaniach grupowych.
zaangazowania
każdego członka
postawy członków w źyciu grupowym.

10 Poruzsze twierdzenia, oprócz jednego, to praktyczne aspekty orgaruzowarna i prowadzenia chrześcijańskich grup Które stwierdzenie NIE jest tym
aspektem?
a) Ważnym problemem Jest, gdzie grupa powmna SIę spotykać oraz w jakim
stosunku do Większej orgaruzac]i powinna pozostawać
b) Dla organizatorów
grup ważne są kwestie, kiedy, jak często i na jak
długo należy Się spotykać.
c) Dwie ważne dla przywódców sprawy to, kto powinien być członkiem
grupy i jaka WIelkość grupy jest najlepsza
d) Wazne dla przywódców są sprawy rozrywek i dzialalności
rekreacyjnej
jako uzupełnierue do StudIÓW, modlitw, okazywania Bogu uwielbierua
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Odpowiedzi
7 a
b
c
d

na pytania nauczające

2) Potrzeba kontaktów z ludźmi.
4) Potrzeba uczestnictwa.
1) Potrzeba przynależności.
3) Potrzeba dzielenia się.

1 c) dzielenie

się z innymi przeżyciami

8 Powinieneś

zakreślić a), b), d), e), h),

2 b) poświęcenie
członków
9 a
b
c
d
e
f
g
h
i

członka

j), k), l)

dla duchowego

dobra

innych

1) Angażowanie całej grupy
3) Atmosfera w grupie.
2) Komunikowanie
się w grupie.
3) Atmosfera w grupie.
1) Angazowanie całej grupy.
2) Komunikowanie
się w grupie.
2) Komunikowanie
SIę w grupie
3) Atmosfera w grupie.
1) Angażowanie całej grupy.

3 a) pomagają
10 a
b
c
d
e
f
g
h

się kazdego

z Chrystusem.

członkom

grupy we wspieraruu

siebie nawzajem

Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Prawda.

4 a) zażyła wspólnota

i bliskie relacje rruędzyludzkie.

11 c) ciało najlepiej spełnia swoje zadanie ..
5 d) aby ułatwić wychowanie

chrześcijańskie

i stworzenie

wspólnoty.

12 d) Przywódcy grup powinni być świadomi swojej pozycji i władzy oraz
wykorzystywać je do własnych celów.

Rozwój
6 a
b
c
d
e
f

UJ

grupach

Fałsz.
Prawda.
Fałsz
Prawda
Prawda.
Fałsz.
g Prawda.
h Fałsz.
i Prawda.
j Fałsz.

