
T E M AT  1  -  C E L  P R Z Y J A ŹN I  

Każdy kocha dobre przyjaźnie lub chciałby takie mieć. Zgadzacie się ? 
Doceniamy zabawę i wspaniałe wspomnienia związane z posiadaniem 
przyjaciół. 
Bez wątpienia przyjaźń jest piękna i ważna w życiu każdego człowieka. 
Podczas tej mini grupki, postaramy się lepiej zrozumieć jak wielki wpływ mają 
na nas nasi przyjaciele. Zanim to jednak zrobimy, przyjrzymy się temu, co 
mówi Biblia na temat CELU przyjaźni.  

C O  M ÓW I  B I B L I A ?  

Jaki jest CEL przyjaźni wg Bożego Słowa? Spróbujmy razem to sprawdzić. 
Czytając wersety zwrócimy uwagę, czego te słowa uczą na temat celu 
przyjaźni. Zanotujmy odpowiedzi (Prawdę Biblijną) w Przewodniku. 
Przygotuj swoje przykłady z życia dotyczące wybranych prawd biblijnych. 
Zachęć nastolatki do przeczytania na głos wybranych wersetów.  

Przyp. 27.5-6  
Lepsza jest jawna nagana niż skryta miłość. Rany przyjaciela są wierne, ale 
pocałunki wroga są zwodnicze. 
Prawda Biblijna: Jednym z celów przyjaźni jest konfrontacja z grzechem i 
wzajemne zachęcanie się do trzymanie się na baczności - żeby nie grzeszyć.  
Przyp. 27.9 
Maść i kadzidło radują serce, tak słodycz przyjaciela dzięki radzie od serca. 
Prawda Biblijna: Udzielanie porad (w oparciu o Biblię) i pomocy (fizycznej, 
duchowej) w razie potrzeby.  
Przyp. 27.17 
Żelazo ostrzy się żelazem, tak człowiek zaostrza oblicze swego przyjaciela. 
Prawda Biblijna: Wzajemne budowanie się i dążenie do bycia lepszym 
naśladowcą Chrystusa. 
Koh.4.9-12 
Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry pożytek ze swojej pracy. 

Jeśli bowiem jeden upadnie, drugi podniesie swego towarzysza. Lecz biada 
samotnemu, gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł. Także 
jeśli dwoje ludzi śpi razem, grzeją się wzajemnie. Ale jeden jakże się 
ogrzeje? A jeśli kto przemaga jednego, to dwaj stawią mu czoła, a potrójny 
sznur nie rozerwie się tak łatwo. 
Prawda Biblijna: Wzajemne zachęcanie się i wzmacnianie w trudnych chwilach. 
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Dz.Ap.17.3 
Następnego dnia przypłynęliśmy do Sydonu, gdzie Juliusz, który życzliwie 
odnosi ł s ię do Paw ła, pozwol i ł mu iść do przyjació ł , aby dozna ł 
pokrzepienia. 
Prawda Biblijna: Wzajemne zaspokajanie potrzeb przyjaciół.  

P O D S U M OWA N I E  t e m a t u  1  

Jak widać, przyjaźnie mogą być bardzo cenne.  
Na podstawie omówionych wersetów, powiedz - własnymi słowami - dlaczego warto 
mieć przyjaciół.  
Zachęć do rozmowy, powoli podpowiadaj właściwe słowa. 
Propozycje odpowiedzi: 
1. Czasami nasi przyjaciele szybciej dostrzegają obszary naszego życia, które 

wymagają poprawy, zanim my zorientujemy się, że powinnyśmy coś zmienić. (podaj 
przykład) 

2. Wzajemne, przyjacielskie korygowanie się może bardzo przyczynić się do wzrastania 
w pobożności. (podaj przykład)  

3. Dostrzeganie potrzeb u innych uczy nas wrażliwości na drugiego człowieka i 
szukania okazji, aby dbać bardziej o cudze sprawy niż swoje. (podaj przykład) 
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T E M AT  2  -  W Y B Ó R  WŁAŚC I W Y C H  P R Z Y J A C I ÓŁ   

Zawsze dobrze jest ocenić swoje przyjaźnie, aby mieć pewność, że spełniają one 
zamierzone przez Boga cele. Rozwijanie mądrych przyjaźni i otaczanie się pobożnymi 
ludźmi jest bardzo ważne, bo pomaga zbliżyć się do Boga.  
Często, gdy myślimy o naszych przyjaciołach, przychodzą nam na myśl dobre czasy i 
szalone historie. Poza zabawą, nasza poprzednia rozmowa pokazała, że przyjaźnie służą 
ważnemu celowi w kształtowaniu nas na ludzi, jakimi Bóg chce, abyśmy byli. Z tego 
powodu powinnyśmy poważnie traktować nasze przyjaźnie, co obejmuje dokonywanie 
mądrych wyborów dotyczących tego, kogo nazywamy przyjaciółmi. 

C O  M ÓW I  B I B L I A ?   

Na początku zobaczmy, co mówi Bóg, na temat wyboru przyjaciół: 
Przyp. 12.26 
Sprawiedliwy jest zacniejszy od swego bliźniego, a droga niegodziwych 
prowadzi ich na manowce. 
Prawda Biblijna: Przy wyborze przyjaciół należy zachować ostrożność. 
1 Kor. 5.9-11 
Napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami; Ale nie z 
rozpustnikami tego świata w ogóle lub chciwymi, zdziercami czy 
bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat.  Teraz jednak 
napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się 
bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem 
lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. 
Prawda Biblijna: Nie spędzaj czasu z ludźmi, o których wiesz, że grzeszą i nie 
chcą zmienić swojego życia.  
1 Kor. 15.33 
Nie łudźcie się. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. 
Prawda Biblijna: Uważaj, złe towarzystwo zepsuje twoje najlepsze nawyki. 
Przyp.19.6-7 
Wielu uprasza o przychylność dostojnika i każdy jest przyjacielem człowieka 
hojnego. Wszyscy bracia ubogiego nienawidzą go, tym bardziej oddalają się 
od niego jego przyjaciele; ściga ich słowami, ale ich nie ma. 
Prawda Biblijna:  Uważaj na ludzi, którzy chcę wykorzystać Ciebie do 
osiągnięcia własnych celów.  
Przyp. 13.20 
Kto przestaje z mądrymi, będzie mądry, a towarzysz głupców będzie 
zniszczony. 
Prawda Biblijna: Jeśli masz mądrych przyjaciół, którzy szanują prawdy Bożego 
Słowa, to również i Ty będziesz mądrą dziewczyną. Jeśli jednak twoi przyjaciele 
nie chcą znać Boga i wolą żyć po swojemu, to wcześniej czy póżniej doznasz 
zawodu i zranienia.  
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