
 

Życie z Bogiem to nie sprawa ______________________________, ale sprawa 

____________________________ się  _______________________________  

Powołanie Boże to skrojona przez Boga, na moją miarę, rola, którą mam do 

spełnienia w mojej sytuacji w ramach Bożego planu dotarcia z informacją o 

zbawieniu do każdego mieszkańca świata. 

To powołanie odnosi się _______________________! Mogę się w nie włączyć  

przez — μετάνοια (metanoia) —   ___________________________________  

 _____________________________________________________ (Dz 17:30). 

Chwila włączenia się przeze mnie w Boży plan, w mojej sytuacji, jest dla mnie 

punktem wyjścia do naśladowania Jezusa. Gdy tylko On obdarzy mnie Duchem 

Świętym, przestaję być — gdziekolwiek jestem — członkiem szarej masy. 

Staję się aktywnym pierwiastkiem Bożego planu. Mogę oddziaływać na otocze-

nie przez (1) bycie nowym sobą, zamieszkanym przez Ducha Świętego, i przez 

(2) zdanie się na Jego działanie we mnie i przeze mnie. Mogę się przy tym 

kierować zasadą WMW, tj. wiary, miłości i wolności. 

1. Ile jest tych fajerwerków w SNP?: _________________________________  

2. Skłania to do pytania:  __________________________________________  

3. Fajerwerków odpalanie: J 13:34 ___________________________________  

J 17:21-23  _____________________________________________________  

1. Dz 13:2-3: Zapraszamy je przez ___________________________________  

 ______________________________________________________________  

2. Łk 16:10: Zapraszamy je przez ____________________________________  



3. 2Tm 2:21: Zapraszamy je przez ___________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasada Wiary (Rz 14:23): Robię zatem nie to, co mogę, ale to, co Bóg może 

we mnie i przeze mnie. Tak, żeby mi się stało nie według moich możliwości, 

ale według mojej wiary (Mk 10:46-52). 

Zasada Miłości (1Kor 13:1-3): Czyn nie wypływający z miłości, jest czynem 

bez wartości. 

Zasada Wolności (Rz 5:5; 2Kor 5:14; 9:7): Nie działam zmuszony zewnętrz-

nym nakazem, lecz tym, do czego, od wnętrza, pobudza mnie obecny we mnie 

Duch Święty.  

Zasada Modlitwy (1Kor 2:16): Z ___________ rodzi się _________, budzi się   

____________, kiełkuje ____________— słowem to, co pozostaje w pamięci  

i historii jako prawdziwy  __________________________________________  

Bądź na bieżąco:  ________________________________________________  

1. Chrystus rdzeniem życia — Kościół pełnią bycia — Misja naszą pasją: jak to 

hasło już wypełniło się w moim przypadku ____________________________  

2. Zapoznać wszystkich z Drogą Duchowego Życia _____________________  

3. Przygotowanie 50 duszpasterzy  ___________________________________  

4. K5N liczy 1000 osób (na dziś: 311.519/980) _________________________  

mailto:pastor@k5n.pl

