
SPOTKANIA W GRUPACH 
 

 
Spotkanie I 

 
Temat: „Pełni Ducha Świętego”  
Grupy: około 5 osobowe. 
Cel: Umocnienie w sobie świadomości radosnej i stałej obecności DUCHA ŚWIĘTEGO w moim 
życiu. 
Metoda: Dzielenie się życiem. 
Czas: spotkania około 1,30 h. 
 
 
Przebieg: 

1. Modlitwa (ok. 5 min.).  
a. Rozmowa na temat wybranych tekstów biblijnych w trzech aspektach: 

- radość w Duchu Świętym (A), 
- przeżywanie trudności z Duchem Świętym (B), 
- prowadzenie Ducha Świętego (C). 
 

A 

 „W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba  
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie 
było Twoje upodobanie. ” /Łk 10,21/ 

• Jak często raduję się obecnością Ducha Świętego w moim życiu? 
• W jaki sposób wyrażam tę radość, z kim się nią dzielę? 
• W jakich konkretnych sytuacjach w swoim życiu szczególnie doświadczyłem radości  

z obecności Ducha Świętego? 
 

B 

„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba  
da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.” /Łk 11,13/  

• W których momentach mojego życia prosiłem o obdarowanie Duchem Świętym? 
•  Jak doświadczyłem/ doświadczam tego obdarowania? 

 
C 

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.” /Rz 8,14/ 

• Jak doświadczam prowadzenia Ducha Świętego na modlitwie osobistej? 
 

2. Wspólna modlitwa uwielbienia.  
 

 
 

 



Spotkanie II 
 
Temat: „Rozeznawanie duchowe”  
Grupy: około 5 osobowe. 
Cel: Uświadomienie sobie konieczności pogłębienia wsłuchania w głos Ojca. 
Metoda: Dzielenie się życiem. 
Czas: spotkania około 1,30 h. 
 
Przebieg: 

1. Modlitwa (ok. 5 min.).  
2. Rozmowa na temat wybranych tekstów biblijnych: 

 
- „A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe 
sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. 
Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek  
zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.” /1Kor 2,13-15/  
 
- „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie 
wszystkiego, co ma choćby pozór zła. ” /1Tes 5,19-22/ 
 
- „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych 
proroków pojawiło się na świecie.” / 1J 4,1/ 
 
 

• Jakie stosuję metody rozeznania woli Bożej w moim życiu? (przykłady z życia) 
• Czy w procesie rozeznawania dostrzegam znaczenie regularnego rachunku sumienia?   
• Czy widzę rozwój swojego życia duchowego? 
• Czym się kieruję w podejmowaniu decyzji? (rola kierownika duchowego) 

 
 

3. Modlitwa na zakończenie spotkania. 
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