
 

Świadectwo: przywilej czy konieczność 
(Dz 4:20) 

Motto nowej okresu  

 

 

 

 

Nowe hasła  

 

 

 

Cel naszego nowego okresu rozwoju 

Doprowadzić każdą osobę do doskonałości (dojrzałości) w 

Jezusie Chrystusie. Stan tej doskonałości lub dojrzałości można 

określić jako świadomość własnej tożsamości i własnego powo-

łania w Chrystusie (Kol 1:28). 

Rozważanie: Dz 4:20 

Ważne tło (wcześniejszych) rozważań: J 1:6-7; Łk 24:44-53; 

Dz 1:6-11. 

Świadectwo, μαρτυρία (martyria), to składanie dowodu prawdy 

o Chrystusie jako Zbawcy i bycie przykładem przeobrażającego 

wpływu Ducha na ludzkie życie.  

(Wyznanie Wiary K5N:________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ ) 

Cel rozważania: Rozstrzygnięcie, czy w Twoim przypadku 

świadectwo to przywilej czy konieczność: 

Przywilej      5   4   3   2   1   0   1   2   3   4   5       Konieczność 

(Miejsce na komentarz) _______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

12 mar 2017 

Kol 1:25-27:  

Wypełnić Słowo Boże, tajemnicę objawioną  

Jego świętym, którą jest  

Chrystus w nas, nadzieja chwały. 

Chrystus rdzeniem życia — Kościół pełnią bycia —

Misja naszą pasją 



str. 2 Jezus — Kościół — Misja 

Dlaczego konieczność?   

Powody: (1) biblijne: Ez 3:16 (odpowiedzialność?); Łk 12:4-9 

(lęk przed utratą zbawienia?); (2) osobiste?; (3) organizacyj-

ne?; (4) przynależnościowe? 

(Miejsce na komentarz) _______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Dlaczego przywilej?  

1. Zawiera zaproszenie! (J 7:37-39) ______________________ 

2. Zakłada przeżycie! (Dz 1:8) __________________________ 

3. Zapowiada powodzenie! (J 1:6-7) _____________________ 

4. Gwarantuje wieczną nagrodę! (Flp 2:16) _______________ 

___________________________________________________ 

Norma przywileju świadectwa (Dz 4:20) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Zastosowanie — SMS1 

1. Osobiście lub w szerszym gronie: Określ i uzasadnij swoje 

stanowisko w sprawie świadectwa. Czy jest ono dla Ciebie 

przywilejem czy koniecznością? (Np. w Dzienniku duchowego 

życia). 

2. Jak wygląda norma przywileju świadectwa w moim 

przypadku? (Notatka w Dzienniku duchowego życia) 

3. Świadkiem jest się biernie i czynnie — a przy tym równie 

skutecznie! Zgłoś swój udział w warsztatach: Droga duchowe-

go życia (12 h), Minuty na wagę wieczności (1 h), Znajomości 

dla wieczności (1 h).   

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Piotr Zaremba, K5N, email: pastor@k5n.pl 

                                                      

1  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne (SMS: Specific — Mea-

surable — Searchable). 
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