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The CHOSEN
JAK KORZYSTAĆ Z PRZEWODNIKA?

Drodzy liderzy!

Ten przewodnik pomoże wam w prowadzeniu małych grup, w oparciu o pierwszy sezon 
serialu ”The Chosen”.

Dostęp do filmów możliwy jest między innymi: 

- poprzez darmową aplikację mobilną ,,The Chosen” (Google Play, AppStore),
- na stronie internetowej: https://watch.angelstudios.com/thechosen,
- na serwisach streamingowych,
- na płytach DVD.

Przewodnik składa się z 8 sesji, odpowiadających 8 odcinkom. Każda z nich trwa ok. 90 
minut, na co składa się: oglądanie filmu, czas na refleksję oraz dyskusję.



Każdy z odcinków jest zaproszeniem do wspólnej podróży. Jej zwieńczeniem może być indywidualna lub 
grupowa modlitwa. Ten materiał może stać się początkiem studiowania Biblii, społeczności z innymi, 
rozpoczęcia życia duchowego oraz uczniostwa, które są w stanie przynieść wiele dobrych owoców.

Odcinki trwają 40-60 minut. Po projekcji należy zaplanować co najmniej 30 minut na dyskusję w grupie. 
W tym celu można skorzystać z materiałów dodatkowych (odnośniki cytatów biblijnych, opisów historycznych 
i kulturowych, pomagających lepiej zrozumieć kontekst każdego odcinka, pomysły na wykłady itd.).

1. Projekcji odcinka.
2. Kilku minut na osobistą refleksję.
3. Czasu na dzielenie się przemyśleniami, osobistymi doświadczeniami oraz na pytania, jakie 

nasunęły się w trakcie oglądania serialu.
4. Pytań związanych z Biblijnymi wersetami, mającymi na celu zachęcenie uczestników do 

głębszego poznawania Bożego Słowa.

Dobrą zasadą jest rozpoczynanie oraz kończenie każdej sesji modlitwą. Jeśli nie masz doświadczenia 
w prowadzeniu małych grup, zapoznaj się z materiałami udostępnionymi przez stowarzyszenie Alpha Polska, 
znajdującymi się na końcu tego zeszytu.

Jeśli w danej sekcji pojawia się więcej niż jedno pytanie, dobrze jest zadawać je po kolei, a nie wszystkie 
naraz. W zależności od liczebności grupy oraz aktywności uczestników, lider może skorzystać z wszystkich 
pytań lub wybrać tylko te, które wydają mu się najbardziej odpowiednie. 

Pomocne może być również przeczytanie wyznaczonych wersetów jeszcze przed seansem, w celu skupienia 
spotkania na Bożym Słowie, jednocześnie  korzystając z bogactwa serialu. 

Projekcja

KAŻDA SESJA SKŁADA SIĘ Z 4 CZĘŚCI:



Sesja 1: Nazwałem cię twoim imieniem
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Sesja 1: Nazwałem cię twoim imieniem

I. Czas osobistej refleksji

II. Czas dyskusji

 W tym odcinku kilkukrotnie powtarza się werset z Księgi Izajasza:

Poznaliśmy dzisiaj wiele postaci z imienia bądź pseudonimu. Maria nazywana jest „Lilith”, 
Mateusza wołano „Celnikiem”, a Szymon nazywa siebie ,,Winne ręce”. Jednocześnie podoba 
mu się, gdy żona określa go mianem „Opanowany”. Jana Chrzciciela przezywają „Owadożercą”, 
a właściciela karczmy „Eunuchem”.

To imiona, które maskują, wyolbrzymiają lub zniekształcają tożsamość noszących je ludzi.

W pierwszym odcinku Jezus pojawia się dopiero pod koniec. Poznajemy w Nim historię Ewangelii: 
Boga, który przychodzi do ludzi w ich codzienności, w ich problemach i nadziejach.

Jak się czułeś, poznając historie bohaterów?

Być może również nosiłeś jakieś przezwisko? Opowiedz o tym, szczególnie, jeśli 
sprawiało, że dobrze się z nim czułeś - lub przeciwnie, jeśli cię ograniczało i stało się 
nieznośną etykietą.

Również rodzice nadali ci imię, które może mieć szczególne znaczenie. Jeśli wiesz, 
powiedz, co ono znaczy, z jakiego języka się wywodzi oraz czy wywarło na ciebie jakiś 
wpływ.

„Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój 
się bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - jesteś mój!”.

1)

2)



W trakcie tej lekcji poznajemy ludzi doświadczających lęku i trosk, będących trudnymi 
do zniesienia. Poznajemy Marię opętaną przez demony, Piotra i Andrzeja w problemach 
finansowych, Mateusza z reputacją wyrzutka, Nikodema zaszufladkowanego do roli 
nienagannego przywódcy religijnego…

Czy Jezus uwolnił cię kiedyś od lęku lub sytuacji bez wyjścia?

Czy jest obecnie coś, czego się boisz? Może chciałbyś o tym opowiedzieć? Jeśli nie - 
poświęć czas, aby zastanowić się nad rozwiązaniem tego tematu.

Zastosuj werset z Księgi Izajasza do swojego życia, wstawiając swoje imię w miejsce 
Jakuba/Izraela. Jeśli chcesz, możesz zapisać je również na osobnej kartce.

[Należy zapewnić chwilę ciszy, by każdy uczestnik mógł to zrobić.]

,,Tak mówi Pan, który cię stworzył, _______________, i który cię ukształtował, 
_______________: Nie bój się bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem 
- jesteś mój!”.

Czy możesz opowiedzieć o tym, jaki wpływ wywiera na ciebie to zdanie? Jaką reakcję 
w tobie wywołuje? 

1)
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• Księga Izajasza 43,1

• Ewangelia Łukasza 8,1-3

• 1 List do Koryntian 9,5

• Ewangelia Jana 3,1 

• Ewangelia Marka 16,9

„Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się bo cię wykupiłem, 
nazwałem cię twoim imieniem - jesteś mój!”.

„Wkrótce potem wędrował przez miasta oraz wioski, głosząc i opowiadając do-brą nowinę o Królestwie 
Bożym. Towarzyszyło Mu Dwunastu, a także kilka kobiet, które wcześniej zostały uzdrowione ze złych 
duchów i z niedomagań. Wśród nich była Maria zwana Magdaleną, z której niegdyś́ wyszło siedem de-
monów, Joanna – żona Chuzasa, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych. Służyły im one swoim 
mieniem”.

,,Czy nie mamy prawa zabierać́ z sobą siostry, kobiety, jak to czynią pozostali apostołowie i bracia Pana 
oraz Kefas?”. 

,,Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski”.

„Gdy Jezus powstał z martwych wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii 
Magdalenie, z której niegdyś wypędził siedem demonów”.

The CHOSEN

Sesja 1 : Wezwałem cię po imieniu

- Odniesienia biblijne związane z odcinkiem -



Sesja 2: Szabat
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Sesja 2: Szabat

I. Czas osobistej refleksji

II. Czas dyskusji

Również dzisiaj Jezus pojawia się dopiero pod koniec odcinka. Zupełnie jakbyśmy – zanim 
poznamy więcej Jego dzieł –musieli najpierw dostrzec potrzebę zatrzymania się i kontemplacji. 
Może zatem spróbujesz odprawić „mały Szabat”, w trakcie którego oddasz cześć Bogu, 
dziękując Mu za stworzenie?

Dzisiaj byliśmy świadkami kolacji szabatowej wielu osób: Marii, Nikodema, Mateusza oraz 
Szymona. Każda z nich, obrazuje coś innego w temacie relacji z Bogiem, rodziną, innymi 
ludźmi i stworzeniem.

[Notatka dla liderów grup: Nikodema charakteryzuje „poprawna społecznie” kolacja, zgodna 
z zasadami i pozornie zadowalająca wszystkich. W jakiś sposób jest ona jednak pozbawiona 
autentyczności. U Mateusza dostrzegamy samotność oraz trudną sytuację podzielonej rodziny. 
Szymon nie przestrzega Szabatu, próbuje natomiast sam rozwiązywać swoje problemy, szukając 
wytłumaczenia dla swoich decyzji. Maria reprezentuje osobę, dla której to wydarzenie jest nowością 
i choć czuje się niezręcznie, przyjmuje to z prostotą i otwartym sercem…]

Po zakończeniu odcinka poświęć kilka minut w ciszy na zastanowienie się, która scena zwróciła 
twoją uwagę, szczególnie cię dotknęła lub wywołała emocje.

Może to być jakaś myśl lub fragment dialogu. Spróbuj je sparafrazować i zapisz własnymi słowami.

Czy możesz utożsamić się z którymś z bohaterów? Z którym i dlaczego?

Jeśli miałbyś stworzyć listę 5 priorytetów, obejmującą wszystkie aspekty twojego 
życia (rodzina, życie duchowe, relacje, odpoczynek, osobiste projekty), jak by ona 
wyglądała? 

1)

2)



Przeczytajmy historię stworzenia opisaną w Księdze Rodzaju od 1,1 do 2,3. Są to pierwsze 
strony Biblii i pierwsze chwile istnienia świata.

[Tutaj należy być elastycznym, decydując, czy każdy czyta tekst indywidualnie, czy kilka osób czyta 
na zmianę na głos, np. werset po wersecie.]

Sesja 2 – Załącznik: Historia stworzenia z Księgi Rodzaju 

Podziel się swoją refleksją na temat tego, co cię zachwyca i uważasz za piękne w tym 
fragmencie.

Co ten fragment mówi o Bogu, a co o człowieku?

Jak rozumiesz zagadnienie odpoczynku Boga i święcenia siódmego dnia?

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała 
się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział: Niech się 
stanie światło! I stało się światło. Bóg uznał, że światło jest dobre. Oddzieliła je zatem od ciemności 
i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem 
poranek – dzień pierwszy.
Następnie Bóg powiedział: Niech pomiędzy wodami powstanie sklepienie i niech je od siebie odd-
zieli! I tak utworzył Bóg sklepienie. Oddzielił w ten sposób wodę pod sklepieniem od wody nad 
sklepieniem – i tak się stało. Samo sklepienie Bóg nazwał niebem. Dokonało się to, gdy nastał 
wieczór, a potem poranek – dzień drugi. Wówczas Bóg powiedział: Niech woda spod nieba zbier-
ze się na jedno miejsce i niech ukaże się suchy ląd! I tak się stało. Suchy ląd Bóg nazwał ziemią, 
a zbiorniki wód morzem – i uznał to za dobre. Następnie powiedział: Niech ziemię pokryje roślin-
ność. Niech wyrosną zioła wydające nasienie oraz drzewa owocowe, których owoce zawierają 
nasiona stosownie do ich rodzaju! I tak się stało. Na ziemi pojawiła się roślinność: zioła wydające 
nasienie, stosownie do ich rodzaju, i drzewa rodzące owoce z nasionami, stosownie do ich rodza-
ju. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek – dzień trzeci. 
Wtedy Bóg powiedział: Niech na sklepieniu nieba pojawią się światła. Niech oddzielają dzień od 
nocy i służą do oznaczania pór, dni oraz lat! Niech też, jako światła na niebie, oświetlają ziemię! 
I tak się stało. Bóg utworzył dwa wielkie światła: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby 
rządziło nocą. Utworzył On również gwiazdy. Umieścił je na sklepieniu nieba, by oświetlały ziemię, 
rządziły dniem i nocą oraz oddzielały światło od ciemności. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, 
gdy nastał wieczór, a potem poranek – dzień czwarty. Następnie Bóg powiedział: Niech się zaroją 
wody mrowiem żywych istot! Niech też nad ziemią wzniesie się wszystko, co ma skrzydła, i lata 
pod niebem! Tak więc stworzył Bóg wielkie potwory i przeróżne pełzające istoty. Nimi – stosownie 

1)
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do ich rodzajów – zapełniły się wody. Stworzył też istoty skrzydlate stosownie do ich rodzajów – 
i uznał to Bóg za dobre. Następnie pobłogosławił im, mówiąc: Rozradzajcie się i rozmnażajcie! 
Napełniajcie morza! To zaś, co skrzydlate, niech się rozmnaża na ziemi! Dokonało się to, gdy nas-
tał wieczór, a potem poranek – dzień piąty. Wtedy Bóg powiedział: Niech ziemia wyda istoty żywe 
stosownie do ich rodzajów: bydło, płazy i dzikie zwierzęta – wszystko w swoim rodzaju. I tak się 
stało. Bóg stworzył dzikie zwierzęta według ich rodzajów, bydło według jego rodzajów i wszelkie 
płazy ziemi według ich rodzajów – i uznał to Bóg za dobre. Następnie Bóg powiedział: Uczyńmy 
człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co 
lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył 
więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga – stworzył ich jako mężczyznę 
i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: Rozradzajcie się i rozmnażajcie! 
Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co 
lata pod niebem, oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi! Następnie Bóg powiedział: 
Oto daję wam wszelkie rośliny wydające nasienie, na całej ziemi, oraz wszelkie drzewa, których 
owoc ma w sobie nasie- nie – niech wam to służy za pokarm! Wszystkim zaś dzikim zwierzętom, 
wszystkiemu, co lata pod niebem, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, 
daję za pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła 
– i rzeczywiście, były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek – dzień 
szósty. Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia. Stało 
się to, zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wsze-
lkiej pracy. Pobłogosławił On siódmy dzień i poświęcił go, w nim bowiem sam odpoczął po tym, 
czego dokonał w swoim twórczym działaniu. 



• Księga Rodzaju 1,1-2,3

• Księga Powtórzonego Prawa 5,12-15

• Przypowieści Salomona 31,10-31

• Ewangelia Mateusza 18,15-17

• Ewangelia Mateusza 17,24-27

“Przestrzegaj dnia szabatu. Święć go tak, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. Pracuj sześć dni, wtedy wykonuj 
wszelką swoją pracę, ale siódmy dzień przeznacz na szabat dla Pana, twojego Boga. W tym dniu nie 
wykonuj żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydlę, 
ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Niech 
odpocznie twój sługa i twoja służąca, podobnie jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. 
Wyprowadził cię stamtąd Pan, twój Bóg, mocną ręką z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał ci Pan, 
twój Bóg, obchodzić dzień szabatu”. 

,, Dzielna kobieta – któż taka znajdzie? Jej wartość przewyższa perły!  Serce męża jej ufa, korzyści 
mu nie braknie! Darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swego życia! […] Nie zaskoczą śniegi jej 
domu, bo każdy ma podwójne ubranie. Potrafi uszyć okrycie, nosi szaty z bisioru i purpury. Jej mąż jest 
powszechnie szanowany i zasiada wśród starszych kraju. […] Jej ozdobą – siła i dostojność, w przyszłość 
patrzy z uśmiechem. Gdy mówi, wypowiada się mądrze, jej słowami rządzi prawo łaski. Czuwa nad biegiem 
spraw domu, nie je chleba zdobytego bez pracy”. 

,,Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, 
pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze 
jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli 
i w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie kościoła. A jeśli kościoła nie posłucha, 
niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik”. 

„Po przybyciu do Kafarnauma podeszli do Piotra poborcy podatku świątynnego. Czy wasz Nauczyciel 
nie łoży na świątynię? – zapytali. Owszem, łoży – odpowiedział Piotr. A kiedy wchodził do domu, Jezus 
uprzedził go pytaniem: Jak myślisz, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cła i podatki? Od swoich 
synów, czy od obcych? Od obcych – odpowiedział. Jezus na to: A zatem synowie są wolni. Jednak aby ich 
nie zrazić, idź nad jezioro, zarzuć wędkę, weź pierwszą wyłowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz 
stater. Weź go i zapłać za Mnie i za siebie”.

The CHOSEN

Sesja 2 : Szabat

- Odniesienia biblijne związane z odcinkiem -



• Ewangelia Mateusza 23,1-12

• Ewangelia Marka 3,16-18

• Ewangelia Jana 1,46 

• Apokalipsa Jana 3,20

„Wtedy Jezus przemówił do tłumów oraz do swoich uczniów tymi słowy: Wykładem praw Mojżesza zajęli 
się znawcy Prawa i faryzeusze. Przestrzegajcie zatem wszystkich zasad, które wam podają, lecz z nich 
samych nie bierzcie przykładu, bo tego, co głoszą, sami nie stosują. Wiążą oni ciężkie brzemiona, trud- ne do 
udźwignięcia, i kładą ludziom na ramiona. Tymczasem sami nawet małym palcem nie chcą ich podeprzeć. 
Wszystko robią na pokaz. Chcą być zauważani. Powiększają więc swoje modlitewne szkatułki, wydłużają 
frędzle swoich szat. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i honorowe krzesła w synagogach. Pochlebiają 
im pozdrowienia na rynkacha i tytułowanie przez ludzi: Rabbi. Wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się 
Rabbi. Macie jednego Nauczyciela, a dla siebie nawzajem wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi 
nie nazywajcie swoim ojcem. Macie jednego Ojcaa – Tego, który mieszka w niebie. Niech was też nie 
tytułują: Mistrzu. Jeden jest waszym Mistrzem – Chrystus. Ten, kto większy wśród was, niech będzie sługą 
innych. Kto się będzie wywyższał, zostanie poniżony, a kto się będzie uniżał – zostanie wywyższony”. 

„Powołał ich zatem dwunastu: Szymona, któremu nadał przydomek Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego 
brata Jana – tym nadał przydomek Boanerges, co znaczy Synowie Gromu – Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, 
Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Halfeusza, Tadeusza, Szymona Zelotę”.

„A Natanael odpowiedział: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Przyjdź i sam się przekonaj”.

„Oto stoję u drzwi Pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim 
ucztował, a on ze mną”.



Sesja 3: Jezus kocha dzieci
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Sesja 3: Jezus kocha dzieci

I. Czas osobistej refleksji

II. Czas dyskusji

W dzisiejszym odcinku Jezus pokazuje dzieciom, jak się modlić, ucząc je Modlitwy Pańskiej. 
Być może znamy już tę modlitwę na pamięć lub traktujemy ją jak religijną recytację. Jednak 
bez wątpienia jest ona jedną z ulubionych modlitw Jezusa. Kiedy będziemy czytać lub słuchać 
tej modlitwy jeszcze raz, werset po wersecie, zastanówmy się nad poniższymi pytaniami.

W tym odcinku poznajemy Jezusa jako nauczyciela. Jednak Jego słuchaczami są dzieci, które 
zadają wiele szczerych pytań. W jednym z dialogów Jezus zwraca się do nich: „Mam nadzieję, 
że Moi następni uczniowie też będą zadawać mi takie pytania”.

Po zakończeniu odcinka poświęć kilka minut w ciszy, by przywołać i zastanowić się nad jedną 
sceną, która zwróciła twoją uwagę. Która scena dotknęła cię najmocniej i wywołała szczególne 
emocje? 

Byliśmy właśnie świadkami jednego ze zwykłych dni w życiu Jezusa, podczas których przebywa On 
w odosobnieniu. Czy kiedy obserwowałeś Jezusa w Jego codzienności, było coś, co szczególnie 
do ciebie przemówiło lub postawiło przed wyzwaniem?.

Czy potrafiłeś szczególnie utożsamić się z którymś z dzieci?

Czy masz wystarczająco dużo odwagi, by zadawać Bogu pytania? Czy przychodzi ci 
na myśl trudne, dziwne, czy nawet głupie pytanie, które mógłbyś teraz zadać Bogu?

Który fragment wywołuje w tobie radość, stanowi wyzwanie lub sprawia, że postrzegasz 
ją w nowy sposób?

Czy któraś z części jest dla ciebie niezrozumiała lub wzbudza niepokój?

Jak postrzegasz zamysł, że Bóg pragnie relacji z ludźmi, analogicznej do relacji ojca 
ze swoim dzieckiem?

1)

2)

1)

2)

3)



Sesja 3 – Załącznik: Tekst Modlitwy Pańskiej
Ewangelia Mateusza rozdział 6, wersety od 9 do 13

Ewangelia Jana, rozdział 1, wersety 9-13

Ojcze nasz, który jesteś w niebie!
Święć się imię twoje;
Przyjdź królestwo twoje
bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego;
albowiem twoje jest królestwo
i moc i chwała na wieki.
Amen.

„Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie 
i dzięki Niemu świat powstał, ale świat Go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli. 
Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga – tym, którzy wierzą w Jego 
imię, którzy narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga”.



• Księga Powtórzonego Prawa 6,4-5

• Księga Izajasza 61,1-2

•  Ewangelia Mateusza 5-7 (fragmenty)

„Słuchaj, Izraelu! Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden! Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił”.

„Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim; posłał 
mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków 
przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich 
zasmuconych”.

„Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego 
w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, 
w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą. Powiem więcej: Jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie 
się dalej niż znawcy Prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wiecie o tym, że przodkom 
powiedziano: Masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię: 
Każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie 
przed Radą Najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Dlatego jeślibyś 
składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój 
dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Również gdy się 
modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby 
się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, 
wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój 
Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też 
jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni – wasz 
Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie. Wy módlcie się w taki sposób: Ojcze nasz, który 
jesteś w niebie…”.

The CHOSEN

Sesja 3 : Jezus kocha dzieci

- Odniesienia biblijne związane z odcinkiem -



• Ewangelia Mateusza 6,9-15

• Ewangelia Marka 10,14

• Ewangelia Mateusza 18,1-4

• Ewangelia Łukasza 4,18-19

• Ewangelia Jana 12,27-28

• Ewangelia Marka 9,42

• Ewangelia Łukasza 18,15-17

• Ewangelia Jana 17,1

[Ojcze Nasz]

„Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i powiedział im: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie 
przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”.

„W tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i postawili Mu pytanie: Kogo w Królestwie Niebios można 
uznać za większego od innych? Wówczas Jezus przywołał dziecko, postawił je pośród nich i powiedział: 
Zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa 
Niebios. A zatem, kto się uniży, podobnie jak to dziecko, ten w Królestwie Niebios jest prawdziwie wielki”.

„Duch Pana spoczywa na mnie, Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę; który posłał 
mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność – 
abym ogłosił rok Pańskiej przychylności”.

„Teraz moja dusza jest w trwodze, i co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny? Przecież dla 
tej godziny przyszedłem. Ojcze, uwielbij swoje imię! Wtedy z nieba rozległ się głos: Uwielbiłem i jeszcze 
uwielbię!”.

„A kto by przyczynił się do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, lepiej by mu było, gdyby 
mu u szyi zawiesić kamień młyński i utopić w morzu”.

„Przynosili Mu też niemowlęta. Chcieli, aby włożył na nie ręce. Uczniowie jednak, widząc to, obruszali 
się na przynoszących. Jezus natomiast przywołał ich i powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
Mnie, przestańcie im przeszkadzać, takich jak one jest Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie 
Królestwa Bożego jak dziecko, z pewnością nie wejdzie do niego”.

„Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina! Uwielbij swojego Syna, aby 
Syn uwielbił Ciebie”.



Sesja 4: Skała, na której się buduje



The CHOSEN

Sesja 4: Skała, na której się buduje

I. Czas osobistej refleksji

II. Czas dyskusji

Kiedy cała noc połowów kończy się porażką, Szymon zwraca się do Boga, obarczając Go winą 
za to, co się dzieje. Przywołuje historię zbawienia ludu izraelskiego, ale wypacza jej sens. 

Dzisiejszy odcinek rozpoczyna się i kończy w łodzi. W pierwszej scenie widzimy Szymona 
kolaborującego z Rzymianami, natomiast na końcu udostępnia on Jezusowi swoją łódź, by 
mógł z niej nauczać.

Po zakończeniu odcinka poświęć kilka minut, by w ciszy zastanowić się, jakie odczucia towarzyszyły 
ci podczas oglądania.

Co czułeś, gdy patrzyłeś na Piotra, któremu przez całą noc nie udało się nic złowić? Jak 
zareagowałeś, gdy na końcu odcinka ujrzałeś cud Jezusa?

Gdyby łódź reprezentowała twoje życie i strategię osiągania sukcesów, kto byłby 
osobą, której poświęcasz najwięcej energii oraz której ufasz?

Szymon współpracuje z Rzymianami, lecz opiera się współpracy z Jezusem. Czy są 
obszary w twoim życiu, w których nie dopuszczasz Boga do głosu?

Andrzej usiłuje przekazać Szymonowi, że Jezus jest Mesjaszem oraz nakłania go, by 
pozwolił Jezusowi wejść do łodzi. Czy masz wokół siebie ludzi (przyjaciele, rodzina), 
którzy regularnie zachęcają cię, byś zaufał Bogu i zaprosił Go do swojego życia?

Czy są w twoim życiu chwile, w których w namacalny sposób odczuwasz, że Bóg cię 
zbawił?

Ale może przychodzą też chwile, kiedy czujesz się opuszczony i masz wrażenie, że 
Bóg milczy?

Czy wierzysz, że Bóg może czynić cuda? Byłeś kiedykolwiek świadkiem Bożego cudu? 

1)

2)

3)

1)

2)

3)



• Ewangelia Mateusza 3,1-7

• Ewangelia Mateusza 4,12-22

• Ewangelia Mateusza 13,1-9

„Po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. Głosił on na Pustyni Judzkiej: Opamiętajcie się, gdyż Królestwo 
Niebios jest blisko. Właśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie 
drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści, opasywał się skórzanym pasem, 
a żywił szarańczą i miodem dzikich pszczół. Schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz 
okolic położonych nad Jordanem. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił 
w Jordanie. A gdy zobaczył, że wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzi na chrzest, powiedział: Wy, 
pomioty żmij, czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem?”.

„Gdy Jezus usłyszał, że Jan trafił do więzienia, przeniósł się do Galilei. Po opuszczeniu zaś Nazaretu 
zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, w granicach Zabulona i Neftalego. W ten sposób wypełniły się 
słowa proroka Izajasza: Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, droga morska, Zajordanie, Galilea pogan – 
lud tkwiący w ciemności zobaczył wielkie światło, które wzeszło mieszkańcom mrocznej krainy śmierci. 
Następnie Jezus zaczął głosić: Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Przechadzając się 
wzdłuż Jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon, zwany Piotr, i Andrzej, jego brat. 
Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za Mną – zawołał do nich Jezus – uczynię was rybakami 
ludzi! Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za Nim. Nieco dalej Jezus dostrzegł innych dwóch 
braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Ci, wraz ze swoim ojcem, naprawiali w łodzi sieci. Ich 
również powołał. Oni także pozostawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za Nim”.

„Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Ponieważ zgromadziły się przy Nim rzesze ludzi, 
skorzystał z łodzi. Wszedł do niej i usiadł, podczas gdy Jego słuchacze stali na brzegu. Wiele im wówczas 
przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział: Pewien siewca 
wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. 
Inne padły na grunt skalisty. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była 
głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń – uschły. Jeszcze inne padły między 
ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną ziemię. Te wydały plon: stokrotny, 
sześćdziesięciokrotny lub trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa”.

The CHOSEN

Sesja 4: Skała, na której się buduje

- Odniesienia biblijne związane z odcinkiem -



• Ewangelia Mateusza 13,47-50

• Ewangelia Jana 1,28-29

• Ewangelia Jana 1,35-42

• Ewangelia Łukasza 5,1-11

• Ewangelia Łukasza 8,4-15 [Przypowieść o siewcy]

„Dalej Królestwo Niebios przypomina sieć. Zarzuca się ją w morze i zagarnia wszystko. Kiedy jest już pełna, 
wyciąga się ją na brzeg, siada, dobrą rybę zostawia, a to, co nieprzydatne, wyrzuca na zewnątrz. Tak będzie 
przy końcu tego wieku. Wyjdą aniołowie i oddzielą złych od sprawiedliwych. Złych wrzucą do ognistego 
pieca, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami”.

„Wydarzenie to miało miejsce w Betanii za Jordanem, gdzie Jan przebywał i chrzcił. Następnego dnia 
Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech 
świata”.

„Nazajutrz znów stał Jan wraz ze swoimi dwoma uczniami. Wpatrując się w przechodzącego Jezusa, 
powiedział: Oto Baranek Boży. Po tych słowach obaj uczniowie poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się 
i zobaczył, że za Nim idą, zapytał: Czego szukacie? Odpowiedzieli: Rabbi (to znaczy: Nauczycielu), gdzie 
mieszkasz? On na to: Chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia zostali już 
u Niego. Było to około godziny szesnastej. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy 
usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i tak powiedział: 
Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy: Chrystusa). Przyprowadził go też do Jezusa. Jezus zaś przyjrzał mu się 
uważnie i powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kamień (to znaczy: Piotr)”.

„Pewnego razu, gdy tłum na Niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, 
zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i płukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do 
łodzi, która była własnością Szymona, i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej 
i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona: Wypłyń na głęboką wodę. Zarzućcie 
tam sieci na połów. Mistrzu – odpowiedział Szymon – całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy; ale 
ponieważ Ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli 
więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że 
ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: 
Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim 
zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami 
Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: Przestań się bać, od tej 
chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim”. 
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Sesja 5: Prezent ślubny

I. Czas osobistej refleksji

II. Czas dyskusji

W dzisiejszym odcinku spotykamy ludzi, którzy mają wiele pytań na temat Jezusa. W życiu 
każdego z nich pytania te w jakimś stopniu ułatwiają lub utrudniają zrozumienie, kim 
naprawdę jest Jezus.

[Notatka dla liderów grup: Podczas rozmowy z Janem Chrzcicielem w więzieniu, Nikodem wyznaje: 
„Zaglądam do miejsc, do których nigdy bym nie zaglądał (…). Szukam wyjaśnienia czegoś, czego 
nie potrafię wyrzucić z pamięci”. Kiedy Jezus nakazał napełnić dzbany wodą, Tomasz odpowiedział 
pełen wątpliwości: „Z tego, co powiedziałeś, nie wyłania się żadne logiczne rozwiązanie problemu”].

Po zakończeniu odcinka poświęć kilka minut, by w ciszy zastanowić się, jakie odczucia towarzyszyły 
ci podczas oglądania.

Czy dostrzegasz podobieństwo między tobą a którymś z bohaterów? Co czułeś, gdy ujrzałeś cud 
Jezusa, który przemienił wodę w wino? Co najbardziej cię poruszyło?

Czy uważasz się za sceptyka lub osobę, która zadaje wiele pytań? 

Czy takie nastawienie przyczynia się do twojego duchowego wzrostu, czy może 
sprawia, że stoisz w miejscu i coraz trudniej ci ufać?

Czy jest jakieś szczególne pytanie (dotyczące Biblii, teologii lub duchowości), które 
może mieć wpływ na twoje postrzeganie Boga?

1)

2)

3)



Kiedy nastanie odpowiedni moment, byś zaprosił Jezusa do swojego życia? W pierwszej scenie, 
ukazującej dwunastoletniego Jezusa w świątyni oraz w chwili, gdy zabrakło wina i Maria prosi 
Jezusa o pomoc słyszymy to samo pytanie: „Jeśli nie teraz, to kiedy?”.

Jak wytłumaczyć cud przemiany wody w wino, który wydaje się być miłym gestem ze 
strony Jezusa?

Czy wierzysz, że Bóg może czynić cuda w każdej dziedzinie oraz każdego dnia? Czy 
raczej sądzisz, że dzieją się one okazjonalnie i tylko w szczególnych sytuacjach?

Czy dostrzegasz w swoim życiu sytuacje, które mogą zostać wykorzystane przez 
Boga dla Jego chwały? Jeśli chcesz, podziel się jednym z takich doświadczeń z resztą 
grupy.

1)

2)

3)



• Ewangelia Jana 2,1-12

• Ewangelia Łukasza 2,41-52

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami 
też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do Niego: Nie mają 
wina. Jezus odpowiedział: Rozumiem twoje zatroskanie, ale co Mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła 
moja godzina. Wtedy Jego matka zwróciła się do posługujących: Zróbcie, cokolwiek wam powie! A było 
tam sześć kamiennych stągwi, ustawionych według żydowskich reguł czystości, każda mieszcząca około 
stu litrów wody. Jezus polecił: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział: 
Teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela! I zanieśli. Gdy starosta spróbował wody, która stała się 
winem – a nie wiedział, skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy zaczerpnęli 
wody – zawołał pana młodego i powiedział: Każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją 
– gorsze; ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. W taki właśnie sposób, w Kanie Galilejskiej, 
Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Potem wraz 
z matką, braćmi i uczniami udał się do Kafarnaum, gdzie razem spędzili kilka dni”.

„Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Poszli tam też, zgodnie ze zwyczajem, 
gdy Jezus ukończył dwanaście lat. Po świętach natomiast, kiedy już wracali, Jezus, kilkunastoletni chłopiec, 
pozostał w Jerozolimie. Rodzice nie wiedzieli o tym. Przekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, 
uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli Go szukać wśród krewnych i znajomych. A gdy Go nie znaleźli, wrócili 
do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwaniach. Po trzech dniach spotkali Go w świątyni. Siedział tam 
w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Mu się przysłuchiwali, byli zdumieni 
Jego rozumem i trafnością odpowiedzi. Rodzice także byli tym zdziwieni. A Jego matka powiedziała do 
Niego: Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Spójrz, Twój ojciec i ja zmartwieni szukaliśmy Cię. Wtedy Jezus 
im odpowiedział: Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego Ojca, Ja być 
muszę? Lecz oni nie rozumieli słów, które do nich kierował. Poszedł zatem z nimi, wrócił do Nazaretu 
i okazywał im posłuszeństwo. Jego matka natomiast zachowywała w sercu wszystkie te wypowiedzi 
i zdarzenia. Jezus tymczasem rozwijał się umysłowo i fizycznie, Bóg otaczał Go łaskawą opieką, a ludzie 
życzliwością”.

The CHOSEN

Sesja 5: Prezent ślubny

- Odniesienia biblijne związane z odcinkiem -



• 1 Księga Królewska 19,19-21

• Przypowieści Salomona 30,4

• Księga Jeremiasza 33,10-16

 „Eliasz odszedł zatem stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata. Zastał go przy orce. Szło przed nim 
dwanaście zaprzęgów, a Elizeusz był przy ostatnim. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój 
płaszcz. Wówczas Elizeusz porzucił zaprzęg i pobiegł za Eliaszem. Powiedział: Pozwól, że pójdę ucałować 
mojego ojca i matkę, a potem pójdę za tobą. Eliasz odpowiedział: Wróć, bo przecież po to narzuciłem na 
ciebie mój płaszcz. Elizeusz zawrócił, wypiął bydło z zaprzęgu, złożył je w ofierze, a na uprzęży ugotował 
mięso i dał ludziom, by jedli. Potem wstał, poszedł za Eliaszem i został jego sługą”.

„Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił?
Kto zebrał wiatr w swoje dłonie?
Kto owinął wody płaszczem? 
Kto wytyczył wszystkie krańce ziemi?
Jakie jest Jego imię?
I jak brzmi imię Jego syna?
Z pewnością wiesz!”.

„Tak mówi Pan: Jeszcze na tym miejscu, które nazywacie pustkowiem bez ludzi i bydła, jeszcze w miastach 
Judy i na ulicach Jerozolimy – całkiem wyludnionych, bez jednego zwierzęcia – słychać będzie dźwięki 
wesela. Zabrzmi radosny głos nowożeńca. Zawtóruje mu jego wybranka. Śpiewać będą: Dziękujcie Panu 
Zastępów, ponieważ dobry jest Pan, a Jego łaska jest wieczna! Słychać też będzie niosących do świątyni 
Pana ofiary dziękczynne, ponieważ przywrócę tej ziemi jej dawne powodzenie – mówi Pan. Tak mówi Pan 
Zastępów: Jeszcze będą na tym miejscu – spustoszonym, bez ludzi i bydła, i przy wszystkich jego miastach 
– niwy dla pasterzy dających wypoczynek swym stadom. Jeszcze w miastach pogórza i Szefeli, w miastach 
Negebu i w ziemi Beniamina, w okolicach Jerozolimy i w miastach Judy będą przechodziły stada pod rękami 
liczących – mówi Pan. Oto idą dni – oświadcza Pan – gdy spełnię obietnicę, którą złożyłem domowi Izraela 
i domowi Judy. W tych dniach i w tym czasie sprawię, że wyrośnie Dawidowi sprawiedliwa Latorośl. 
Zaprowadzi On prawo i sprawiedliwość na ziemi. W tych dniach Juda będzie wybawiony, a Jerozolima 
będzie cieszyć się bezpieczeństwem. A oto, jak będą ją nazywać: Pan naszą sprawiedliwością”.



Sesja 6: Bezgraniczne współczucie



The CHOSEN

Sesja 6: Bezgraniczne współczucie

I. Czas osobistej refleksji

II. Czas dyskusji

W dzisiejszym odcinku Jezus w niesamowity sposób uzdrawia dwóch ludzi. Cuda te są w dużej 
mierze wynikiem wielkiej wiary trędowatego oraz przyjaciół paralityka. Modlą się słowami: 
„Panie, jeśli chcesz, możesz…” („... możesz mnie oczyścić”, „... możesz to zrobić”).

Podczas uzdrowienia paralityka zostaje poruszona bardzo istotna kwestia – przebaczenie 
grzechów. Podczas gdy ludzie oczekiwali fizycznego uzdrowienia, Jezus także przebaczył 
choremu grzechy, wiedząc, że zgorszy to faryzeuszy, którzy twierdzili, że nie ma prawa tego 
uczynić.

Po zakończeniu odcinka poświęć 3 minuty, by w ciszy zastanowić się, jakie odczucia towarzyszyły 
ci podczas oglądania.

W czasie dzisiejszej sesji jesteśmy świadkami dwóch nadzwyczajnych uzdrowień. Jaką wywołały 
w tobie reakcję pod względem intelektualnym, emocjonalnym i duchowym? 

Co według ciebie sprawiło, że te prośby zdołały poruszyć serce Jezusa?

Czego dowiadujemy się z nich na temat Bożej woli?

Czy kiedy się modlisz, jesteś gotowy, by całkowicie zaakceptować Bożą wolę w ten 
sam sposób, w jaki zrobił to trędowaty i przyjaciele paralityka?

Jakie jest twoje wyobrażenie na temat grzechu? Jest on pojęciem moralnym lub 
abstrakcyjnym, czy może rzeczywistością, która powinna zostać potraktowana 
poważnie?

1)

2)

3)



Przed uzdrowieniem paralityka Jezus w rozmowie ze swoimi uczniami wspomina 
o zamordowaniu Galilejczyków przez Piłata oraz o osiemnastu, którzy zginęli w wyniku 
upadku wieży w Siloe (33,15). Zaprzeczając karze boskiej we wspomnianych historiach oraz 
temu, że Bóg postrzega jednych za gorszych od drugich, Jezus podsumowuje: „Jeśli się nie 
opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie”.

W dzisiejszym odcinku możemy dostrzec zarówno współczucie Jezusa, jak i moc wiary, która 
przejawiła się opuszczeniem przyjaciela przez otwór w dachu.

Co rozumiesz przez upamiętanie? Co oznacza ono dla ciebie?

„Jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie”. Śmierć, nie będąc karą, 
wydaje się być konsekwencją grzechu. Co oznacza dla ciebie świadomość, że grzech 
jest czymś tak poważnym?

Czy ma to wpływ na twój sposób postrzegania Boga, innych oraz samego siebie?

Czy są w twoim życiu chwile, w których masz wrażenie, że utknąłeś? Co w takich 
sytuacjach może oznaczać „wejście przez otwór w dachu”? 

1)

2)

3)



• Ewangelia Mateusza 6,1-8

• Ewangelia Mateusza 8,1-4

„Wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu. 
Inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Dlatego gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym 
trąbić w synagogach i najwęższych uliczkach, jak czynią obłudnicy, oczekując pochwały. Zapewniam was, 
odbierają swą całą zapłatę. Gdy ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. 
Zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. 
Również, gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach 
głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy 
pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest 
w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie 
powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do 
nich podobni – wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie”.

„Gdy Jezus zszedł z góry, ruszyły za Nim rzesze ludzi. Wówczas podszedł do Niego trędowaty, pokłonił 
Mu się i powiedział: Panie, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Na te słowa Jezus wyciągnął 
rękę, dotknął go i oznajmił: Chcę, bądź oczyszczony! I trąd natychmiast ustąpił. Pamiętaj – powiedział 
Jezus – nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi i tak jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swoje 
oczyszczenie. Niech to będzie dla nich świadectwem”.

The CHOSEN

Sesja 6: Bezgraniczne współczucie

- Odniesienia biblijne związane z odcinkiem -



• Ewangelia Łukasza 12,36-48

• Ewangelia Łukasza 18,1-8

• Ewangelia Łukasza 18,9-14

„Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swego pana z wesela, abyście – gdy przyjdzie i zapuka 
do drzwi – natychmiast mu otworzyli. Szczęśliwi ci słudzy, których pan w chwili przyjścia zastanie na 
czuwaniu. Zapewniam was, że opasze się fartuchem, usadzi ich przy stole, po czym podejdzie i będzie 
im usługiwał. Czy przyjdzie przed północą, czy przed czwartą nad ranem – szczęśliwi oni, jeśli ich tak 
zastanie! To zaś weźcie pod uwagę, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie zjawi się złodziej, nie 
pozwoliłby włamać się do swojego domu. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, 
której się nie domyślacie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas kierujesz tę przypowieść, czy też do 
wszystkich? Pan odpowiedział: A kto jest tym wiernym i rozważnym rządcą, którego pan ustanowił nad 
służbą w swoim domu, by jej rozdzielał zboże we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego pan po 
powrocie zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli jednak 
ten sługa powiedziałby w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem – i zacząłby bić młodszych służących 
i służące, jeść, pić i upijać się, wówczas gdy przyjdzie pan w dniu dla sługi nieoczekiwanym i o godzinie dla 
niego nieznanej, surowo go ukarze i potraktuje na równi z niewiernymi. Ten sługa, który znał wolę pana, 
lecz nie poczynił przygotowań lub nie zastosował się do jego woli, odbierze wiele razów. Ten natomiast, 
który jej nie znał, a zrobił rzecz godną kary, odbierze mniej razów. Od każdego bowiem, komu wiele dano, 
wiele będzie się żądać, i od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać”.

„Opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział 
tak: Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Mieszkała 
tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy 
czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie: Chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, 
obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. I Pan 
podsumował: Zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę 
swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam: 
Szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

„Zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili, z taką 
przypowieścią: Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz 
stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie: zdziercy, 
oszuści, cudzołożnicy czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część 
wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił 
się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam: Ten właśnie 
poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższony”.



• Ewangelia Marka 2,1-12
„Po paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tyle 
ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im Słowo. I oto przyszli do Niego ze 
sparaliżowanym. Nieśli go czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do 
Jezusa, zdjęli dach nad Jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, 
powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców Prawa. 
Siedzieli oni i rozważali w myślach: Dlaczego On tak mówi? To obraża Boga. Bo kto poza Nim samym może 
przebaczać grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich 
sercach, i powiedział do nich: Dlaczego hołubicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć 
sparaliżowanemu: Przebaczam ci grzechy? Czy polecić mu: Wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? 
Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do 
sparaliżowanego: Wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich 
oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wielbić Boga, mówiąc: Czegoś podobnego 
jeszcze nigdy nie widzieliśmy”. 



Sesja 7: Zaproszenia
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Sesja 7: Zaproszenia

I. Czas osobistej refleksji

II. Czas dyskusji

Jednym z tematów, który zostaje poruszony w dzisiejszym odcinku jest konflikt pomiędzy 
wiarą a logiką. Kiedy cuda Jezusa wywracają świat Mateusza do góry nogami, zdobywa się 
on na odwagę i odwiedza swoją matkę: „Mój cały świat, wszystko, co uważałem… Co, jeśli to 
nieprawda?”.

[Notatka dla liderów grup: Kiedy Nikodem oddaje się badaniom na temat Jezusa, narażając tym 
samym swoją pozycję oraz relacje rodzinne, zmęczona sytuacją żona bezskutecznie napomina go, by 
przejrzał na oczy. Podobnie Gajusz, próbując uświadomić Mateuszowi, że jest w błędzie, stwierdza, 
że oszalał].

Po zakończeniu odcinka poświęć kilka minut, by w ciszy zastanowić się, jakie odczucia towarzyszyły 
ci podczas oglądania. Przeznacz czas na przywołanie słowa, zdania lub dialogu, które były dla 
ciebie odkrywcze. Czy towarzyszyła ci konkretna myśl lub uczucie?

Czy po obejrzeniu ostatnich odcinków, a w szczególności ukazanych w nich cudów 
Jezusa, które z twoich przekonań uległo zmianie?

Gdyby twoją wiarę i logikę umieszczono po dwóch stronach wagi, na którą stronę by 
się przechyliła?  

Co, według ciebie, pomyśleliby ludzie z twojego otoczenia, gdybyś spędzał więcej 
czasu na poznawaniu Jezusa? A gdybyś zdecydowałbyś się pójść za Nim?

1)

2)

3)



Podczas nocnego spotkania Nikodem zadaje Jezusowi pytanie: „Co chcesz nam pokazać?”. 
W odpowiedzi słyszy: „Królestwo”. Do tego Królestwa można wejść tylko poprzez ponowne 
narodziny z wody i Ducha. Współcześnie pojęcie królestwa może nie być dla nas w pełni 
zrozumiałe.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jan 3,16). Słowa Jezusa stanowią podsumowanie 
Bożego planu ratowania świata pogrążonego w grzechu.

Wymień jedno pozytywne i jedno negatywne skojarzenie, które wywołuje w tobie słowo 
„królestwo”.

Co dla ciebie oznacza określenie Królestwo Boże?

Królestwo, które przynosi Jezus, ma na celu przede wszystkim uwolnić nas od grzechu. 
Bóg był gotowy zapłacić za to najwyższą możliwą cenę – śmierć swojego Jedynego 
Syna. Zastanów się, dlaczego dla Boga jest to takie ważne. Analizując to, słuchaj 
serca i rozumu.

W jaki sposób te słowa przemawiają do ciebie?

Czy wywołują w tobie szczególne pragnienie lub motywują do działania? 

1)

2)

3)

1)

2)



• Księga Liczb 21,4-9

• Ewangelia Jana 3,1-21

„Potem lud wyruszył od góry Hor drogą ku Morzu Czerwonemu, chcąc obejść ziemię Edom. W drodze jednak 
ludziom zabrakło cierpliwości. Zaczęli szemrać przeciw Bogu i Mojżeszowi: Dlaczego wyprowadziliście 
nas z Egiptu? Czy po to, byśmy pomarli na pustyni? Nie ma tu chleba, nie ma wody i obrzydł nam ten 
nędzny pokarm. Z tego powodu Pan zesłał na lud jadowite węże. Zaczęły one kąsać ludzi i wielu Izraelitów 
zmarło. Przyszli więc do Mojżesza i wyznali: Zgrzeszyliśmy! Prawda, narzekaliśmy na Pana i na ciebie. 
Prosimy, módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud. W odpowiedzi Pan 
polecił Mojżeszowi: Zrób sobie węża i zatknij go na drzewcu. Każdy ukąszony, który spojrzy na niego, 
będzie żył. Mojżesz zrobił więc węża, wykonał go z miedzi i osadził na drzewcu. Wówczas ten, kogo ukąsił 
wąż, a spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu”.

„Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy 
i powiedział: Mistrzu! Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem nie mógłby czynić 
takich znaków jak Ty, gdyby nie było z nim Boga. Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, kto się nie 
narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to: Jak może urodzić się człowiek, 
gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus 
odpowiedział: Ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa 
Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci 
powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce – słyszysz jego szum, ale nie wiesz, 
skąd nadciąga i dokąd zmierza; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Jak to w ogóle możliwe? – 
zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział: Nie wiesz? A przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. 
Ręczę i zapewniam, mówimy o tym, co wiemy, i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie 
naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, 
gdy wam powiem o niebieskich? Nikt z ludzi nie przebywał w niebie; o niebie może mówić tylko Ten, który 
stamtąd przyszedł – Syn Człowieczy. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak On musi być 
wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w Nim życie wieczne. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że 
dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał 
swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto 
wierzy w Niego, nie stanie przed sądem; lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił 
wiary w imię Jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd: Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali 
ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy 
przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła; 
chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga”.

The CHOSEN

Sesja 7: Zaproszenia

- Odniesienia biblijne związane z odcinkiem -



• Psalm 2,11-12

• Ewangelia Mateusza 9,9-13 (Zob. Ewangelia Marka 2,14-17, Ewangelia Łukasza 5,27-32)

• Ewangelia Marka 1,45

„Służcie Panu z bojaźnią, Cieszcie się, lecz drżyjcie! Złóżcie hołd Synowi, by się nie rozgniewał, A wy, abyście 
przez to nie zgubili drogi! Gdyż Jego gniew wywołać nietrudno, Szczęście zaś sprzyja tym wszystkim, 
którzy w Nim szukają schronienia”.

„Gdy Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Urzędował on przy stole celnym. 
Jezus zwrócił się do niego: Chodź za Mną. A on wstał i poszedł za Nim. Potem, przy stole w domu Mateusza, 
do Jezusa i Jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli 
pytać uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to 
pytanie: Chorzy, a nie zdrowi – powiedział – potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy: 
Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników”.

„Ten jednak, gdy odszedł, zaczął rozgłaszać i rozpowiadać o tym, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie 
wejść do miasta, lecz musiał przebywać na zewnątrz, w odludnych miejscach. Tam też z różnych stron 
schodzili się do Niego ludzie”. 



Sesja 8: Ja Jestem



The CHOSEN

Sesja 8: Ja Jestem 

I. Czas osobistej refleksji

II. Czas dyskusji

W ostatnim odcinku tego sezonu nadchodzi moment, w którym Jezus wraz ze swoimi uczniami 
wyrusza w podróż, która będzie dla nich jedną z pierwszych okazji do naśladowania Go 
w praktyce. Jednak bardzo szybko przynosi to pierwsze wyrzeczenia, strach, a nawet groźby 
ze strony innych. 

[Notatka dla liderów grup: Nikodem nie potrafi zrezygnować ze swojej pozycji oraz rodziny. Szymon 
martwi się o swoją żonę, Mateusz musi tłumaczyć się przed Gajuszem, a uczniowie wyrażają 
sprzeciw wobec podjęcia ryzyka, jakim jest przejście przez Samarię].

Jezus świadomie spędza czas z celnikami i grzesznikami. Rozpoczyna rozmowę z Samarytanką 
i to właśnie jej jako pierwszej zdradza swoją tożsamość, oznajmiając, że jest Mesjaszem.

Po zakończeniu odcinka poświęć kilka minut, by w ciszy zastanowić się, jakie odczucia towarzyszyły 
ci podczas oglądania.

Dostrzegasz podobieństwo między sytuacją któregoś z bohaterów a twoim życiem? 
Którego i pod jakim względem?

Jak przyjmujesz fakt, że podążanie za Jezusem może nieść za sobą odrzucenie, brak 
zrozumienia czy wyśmianie przez innych?

Jak myślisz, dlaczego Jezus decyduje się przebywać z takimi ludźmi?

Jeśli miałbyś przenieść tę sytuację na dzisiejsze czasy, komu po raz pierwszy Jezus 
mógłby zdradzić swoją tożsamość? Kim byliby współcześni celnicy, Samarytanie?

1)

2)

1)

2)



W rozmowie z Samarytanką Jezus pozwala jej wyrazić swój gniew i frustrację. Fotina sprzeciwia 
się wszystkim barierom, które przez lata nie pozwalały jej oraz innym Samarytanom uwielbiać 
Boga. Jezus mówi do niej:

“O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go 
wówczas, a dałby ci wody żywej […]. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił 
wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim 
źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu”.

Co, według ciebie, oznacza „nie pragnąć na wieki”?

W jaki sposób fragment, w którym Jezus mówi, że woda, którą On daje „stanie się 
źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”, pomaga ci w lepszym zrozumieniu, 
kim jest Mesjasz i Chrystus? 

1)

2)



• Księga Rodzaju 33,18-20

• Księga Ozeasza 6,6

• Księga Daniela 7,13-14

• Ewangelia Jana 4,1-42

• Ewangelia Mateusza 9,9-13

• Ewangelia Łukasza 4,38-39

„W końcu, ciągnąc z Padan-Aram, Jakub dotarł do Szalem, miasta Sychema w ziemi Kanaan, i rozłożył się 
naprzeciw miasta. Od synów Chamora, ojca Sychema, nabył za sto kesit część pola, na którym rozbił swój 
namiot. Następnie wzniósł tam ołtarz i nazwał go: Bóg Bogiem Izraela”.

„Gdyż miłosierdzia chcę, nie ofiary, waszego poznania Boga bardziej niż całopaleń”.

„Przyglądam się dalej i widzę: Na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł 
do Odwiecznego – przyprowadzili Go do Niego. Wtedy dano Mu władzę i chwałę, rozpoczął panowanie 
i czciły Go wszystkie ludy, narody i języki.

„Gdy Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Urzędował on przy stole celnym. 
Jezus zwrócił się do niego: Chodź za Mną. A on wstał i poszedł za Nim. Potem, przy stole w domu Mateusza, 
do Jezusa i Jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli 
pytać uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to 
pytanie: Chorzy, a nie zdrowi – powiedział – potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy: 
Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników”.

„Gdy wyszedł z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A właśnie teściową Szymona trawiła wysoka gorączka. 
Wstawili się więc za nią u Niego. On zaś stanął nad nią, nakazał gorączce ustąpić, a ta ją opuściła. Wtedy 
kobieta niezwłocznie wstała i zaczęła im usługiwać”.

The CHOSEN

Sesja 8: Ja Jestem 

- Odniesienia biblijne związane z odcinkiem -



• Ewangelia Jana 4,7-15

• Ewangelia Jana 4,20-26

„I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił: Daj mi pić. Bo właśnie 
Jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? – zapytała kobieta. – Ty, Żyd, prosisz mnie, 
Samarytankę, o wodę? (Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami). Jezus odpowiedział: 
Gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest Ten, który cię prosi: Daj mi pić, sama prosiłabyś Go, a On 
dałby ci wody żywej. Panie – zauważyła kobieta – nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd 
więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś Ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam 
z niej pił, jego synowie i jego stada? Jezus odpowiedział: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał 
pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą Ja mu dam, 
stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła: Panie, daj mi tej wody, 
abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni”.

„Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu; wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, 
gdzie należy to czynić. Jezus powiedział: Kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani 
w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo 
zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą 
czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest Duchem, dlatego 
ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała: Wiem, że ma przyjść 
Mesjasz (to znaczy Chrystus). Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to: Jestem Nim Ja, który 
z tobą rozmawiam”. 



PRZEWODNIK LIDERA



Grupy dyskusyjne wokół serialu The Chosen mają na celu dzielenie się Bożą miłością poprzez 
budowanie relacji, jaką jest przyjaźń. Najlepsze, co możesz zrobić jako lider, to ciepło przywitać 
uczestników, uważnie słuchać, okazywać im miłość i szacunek wobec ich odmienności.

»Ludzie przychodzą do kościoła z różnych powodów, 
ale zostają w nim tylko z jednego powodu: przyjaźni«.

John Wimber, założyciel Stowarzyszenia „Winnica”

Najlepszym liderem nie jest ten, kto zna odpowiedź na każde pytanie, ale ten, kto potrafi 
słuchać.

Rolą lidera jest rozpoczęcie dyskusji, w której każdy będzie miał okazję by wyrazić swoje zdanie 
(a nie udzielać poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania)..

W miarę możliwości dobrym rozwiązaniem będzie podzielenie obowiązków między liderem 
a jego pomocnikiem.

Stworzenie okazji do swobodnej wypowiedzi, badania tematów poruszonych podczas sesji 
oraz samodzielnego odkrywania znaczenia Ewangelii, do budowania relacji, zawiązywania 
przyjaźni i wspólnego wzrostu. Ale celów jest znacznie więcej!

Rozmiar grupy zależy od warunków (dom lub budynek kościoła), jednak niezależnie od 
tego grupa powinna składać się z 8 do 10 uczestników oraz posiadać swojego lidera i jego 
pomocnika, co pozwoli na zachowanie dynamiki spotkania.

CELE I ZAŁOŻENIA GRUPY

ROZMIAR GRUPY

PRZEWODNICTWO



Lider

Pomocnik lidera

Aktywne słuchanie

Pytania otwarte

- wita uczestników,
- przedstawia się (w zabawny sposób: nazywam się…, lubię…, nie przepadam   
 za…); ułatwia zapoznawanie się uczestników (zabawa/icebreaker),
- określa ramy spotkania,
- prowadzi dyskusję,
- aktywnie słucha każdego z uczestników,
- regularnie modli się o grupę,
- ufa, że Duch Święty będzie działał w sercach uczestników (Ewangelia Jana 16,13).

- upewnia się, że uczestnicy posiadają wszystko, co potrzebne,
- dba o praktyczne aspekty funkcjonowania grupy,
- wnosi cenne myśli do dyskusji, ale nie mówi zbyt dużo (by okazać szacunek   
 nieśmiałym uczestnikom),
- modli się w ciszy o serca uczestników podczas dyskusji w grupie,
- regularnie modli się o grupę,
- ufa, że Duch Święty będzie działał w sercach uczestników (Ewangelia Jana 16,13).

• sprzyja poczuciu bezpieczeństwa – sprawia, że każdy czuje się swobodnie we własnym 
sposobie komunikowania się,

• dopatrywanie ukrytego sensu wypowiedzi,
• pełna dostępność (wszelkie uprzedzenia oraz oczekiwania należy odłożyć na bok),
• szczere zainteresowanie każdym uczestnikiem,
• parafraza i podsumowywanie wskazują na uważne słuchanie: „Jeśli dobrze zrozumiałem, 

twoim zdaniem…”.

• „Co myślisz o dzisiejszym odcinku?”.
• A dla tych, którzy niekoniecznie myślą w ten sposób: „Jakie były wasze odczucia podczas 

oglądania filmu?”.
• Warto zadawać jak najwięcej pytań rozpoczynających się od słów: „jak? w jaki sposób? kiedy? 

który? kto? gdzie? a co, jeśli?”.

ŚRODKI



Zasady należy ustalić na pierwszym spotkaniu i przypominać je podczas kolejnych sesji.

Uczestnik – gaduła

Uczestnik – milczek

Uczestnik – nauczyciel lubiący poprawiać „złe odpowiedzi”

- Przerywaj delikatnie, choć stanowczo, aby zapobiec dominacji i zniechęceniu innych 
 uczestników do włączenia się w dyskusję: „Dzięki za to, czym się podzieliłeś. Myślę, że  
 cenne będzie poznanie opinii pozostałych osób”.

- Nie bój się ciszy! Nie staraj się jej zapobiegać, wypełniając każdą chwilę potokiem słów.  
 Uczestnicy potrzebują czasu na refleksję.
- Jeśli dyskusja się nie rozwija, pokieruj nią, zadając pytanie o konkretną scenę filmu: „Co  
 najbardziej dotknęło cię w… (Postawa Mateusza? Reakcja Nikodema? Jeśli miałbyś 
 możliwość spotkać się z Jezusem, jak byś się czuł? Co byś Mu powiedział?”).

- Przypomnij mu o zasadzie wzajemnego szacunku: „Dziękujemy, że podzieliłeś się z nami  
 swoimi przemyśleniami, ale chciałbym ci przypomnieć, że w tej grupie każdy ma prawo  
 wyrazić swoje zdanie i nawet, jeśli się z czymś nie zgadzamy, powinniśmy szanować 
 siebie nawzajem”.

- Jeśli będziemy przed sobą szczerzy, możemy doświadczać przełomów!
- Mamy możliwość zawierania nowych przyjaźni.
- Możemy obserwować pracę wykonywaną przez Ducha Świętego.  

• Uprzejmość: staramy się zawsze dostrzec coś cennego w tym, co mówi dana osoba.
• Słuchanie: jesteśmy tutaj, by słuchać tego, co inni mają do przekazania (wszyscy uczymy się 

od siebie nawzajem!).
• Szacunek: proponujemy wypowiadanie się w pierwszej osobie, tak by to, co dana osoba mówi, 

dotyczyło jej życia i zostało uszanowane przez innych.
• Poufność: to, co mówi się w grupie, zostaje w grupie.

ATMOSFERA

3 TYPY UCZESTNIKÓW STANOWIĄCYCH WYZWANIE

3 POWODY DO RADOŚCI

»[Ludzie] są najbardziej chętni do szukania odpowiedzi na pytania, 
kiedy mogą o nich swobodnie rozmawiać«.

Thomas Macaulay




