
 1 

 DZIELENIE SI Ę EWANGELI Ą 
 
UWAGI WSTĘPNE  
Można ją stosować z powodzeniem nawet w większej grupie; ważne jest, by każdy 
posiadał Pismo święte i indywidualny dostęp do tekstu biblijnego 
Dobrze jest wykorzystać czytanie mszalne z najbliższej niedzieli lub święta, co 
pomoże przygotować się do świadomego uczestnictwa. 
 
CEL 
wyprowadzenie z wybranych fragmentów Ewangelii, wniosków dla chrześcijańskiego 
życia 
dzielenie się tym, co do mnie mówi Pan Bóg 
 
ANIMATOR 
Akcent kładzie się na umiejętność słuchania tego, co Bóg mówi do uczestników 
spotkania 
Rola animatora polega głównie na odpowiedniej zachęcie do wypowiadania modlitw 
 
PRZEBIEG 

1. zapalenie świecy 
2. modlitwa do Ducha Świętego 
3. przypomnienie treści poprzedniego spotkania 
4. zachęta do dzielenia się Słowem Bożym 
5. odczytanie fragmentu z Pisma Świętego 
6. rozważanie w ciszy 
7. dzielenie się Słowem Bożym, co mówi do mnie Pan Bóg? 
8. podsumowanie i dziękczynienie animatora 
9. zgaszenie świecy 

 
Należy wybrać osobę, która przygotuje i przeczyta fragment. 
Po przeczytaniu tekstu wszyscy uczestnicy w ciszy rozważają słowo Boże i stawiają 
sobie pytania, w jaki sposób te słowa odnoszą się do nich, do ich życia, postępowania. 
Potem następuje dzielenie się z braćmi tym, co w każdym wywołało słowo Boże. 
Spotkanie kończy się dziękczynieniem Bogu za poznanie duchowe Jego słów. 
 
 
 
 

 METODA VÄSTERS 
 
UWAGI WSTĘPNE  
Spotkania odbywają się w małej grupie, ponieważ każdy musi mieć szansę 
wypowiedzenia się 
każdy powinien mieć swój tekst Pisma Świętego (najlepiej go wydrukować) 
metoda posługuje się trzema znakami graficznymi (wymagana jest umiejętność ich 
rozróżniania:) ? / ! / → 
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CEL 
nie poprzestaje na medytacji Pisma Świętego, ale wnika w jego treść i pozwala na 
wspólne dociekania i objaśnienia 
pracując tą metodą pytamy:  
jaki był sens słów Pisma Świętego dla ludzi ówczesnych,  
co te słowa oznaczają dzisiaj  
i do jakiego działania wzywają obecnie. 
 
ANIMATOR 
Dba szczególnie o odpowiednie przeprowadzenie podsumowania  
wcześniej musi sam rozważyć teksty potrzebne do spotkania i znaleźć odpowiedzi na 
trudniejsze pytania 
 
PRZEBIEG 

1. zapalenie świecy 
2. modlitwa do Ducha Świętego 
3. przypomnienie treści poprzedniego spotkania 
4. zachęta do włączenia się w spotkanie 
5. animator podaje tekst i wzywa do odczytania go indywidualnie  w ciszy i z 

zastanowieniem 
6. w czasie czytania uczestnicy używają w/w symboli: 
! gdy uzna daną prawdę za oczywistą, to werset oznacza wykrzyknikiem 
? gdy uzna fragment za niezrozumiały, chciałby coś wyjaśnić 
→ gdy uzna, że ten werset go poruszył, jest skierowany do niego 
7. najpierw wyjaśnia się znaki zapytania; powinny zrobić to osoby, które 

postawiły przy tych wersach wykrzyknik 
8. animator zachęca do wypowiedzi osoby, które oznaczyły wersety strzałką 
9. modlitwa spontaniczna (!) 
10. zgaszenie świecy 

 
metoda jest odmianą kręgu biblijnego 
nazwana od szwedzkiego miasta Vasters, gdzie powstała 
każdy powinien wynieść ze spotkania jakieś zastosowanie życiowe 
 
 

 METODA KR ĘGU BIBLIJNEGO 
 
UWAGI WSTĘPNE 
dla grup początkujących 10-15 osób 
 
 
CEL 
Rozmowa, dyskusja w określonych grupach nad tekstami ewangelicznymi, z których 
wyprowadza się wnioski dla chrześcijańskiego życia 
Metoda ewangelizacyjna. 
Ogólne zapoznanie się z tym, co mówi Biblia 
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ANIMATOR 
wcześniej musi sam rozważyć teksty potrzebne do spotkania oraz zapoznać się z 
wprowadzeniem teologicznym zawartym w komentarzach biblijnych albo poprosić 
księdza o wyjaśnienie trudnej kwestii 
powinien pilnować, aby wszyscy uczestnicy angażowali się w spotkanie, musi potrafić 
prowadzić rozmowę 
 
 
PRZEBIEG 

1. zapalenie świecy 
2. modlitwa do Ducha Świętego 
3. przypomnienie treści poprzedniego spotkania 
4. zachęta do włączenia się w spotkanie 
5. analiza tekstów metodą pytań i odpowiedzi 
6. wspólne poszukiwanie wskazówek do zastosowania w życiu 
7. podsumowanie 
8. zgaszenie świecy 

 
Specyfiką metody kręgów biblijnych jest możliwość dzielenia się refleksjami, 
stawiania pytań i dyskutowania przez wszystkich uczestników spotkania. 
Wyróżnia się dwa etapy spotkania: 

1. egzegetyczne wyjaśnienie tekstu drogą pytań i odpowiedzi 
2. zastosowanie rozważanych tekstów w życiu 

Praca kręgu biblijnego wydaje szczególnie dobre wyniki, jeśli uczestnicy biorą 
systematyczny udział w spotkaniach i mają gotowość udzielenia odpowiedzi na 
wezwanie Boże zawarte w Piśmie Świętym. 
 


