
 

Jako człowiek obdarzony ______________, rozumiejący swoje ____________ , 

należący do ___________, chcę się sprawdzić __________________________ .  

1. Zasada życia                                           2. Zasada użycia 

3. Zasada współżycia                                  4. Zasada pożycia 

5.________________________________ 6.  ___________________________  

Twoja twórczość: ________________________________________________  

Temat  _________________________________________________________  

Warto mieć w pamięci: _____________, bo bez niej mamy _______________  

Pytanie:  _______________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

R __________________  to najwyższy stopień przyjemności, upojenia, radości. 

Dlaczego? (1) R_________ to Boża wytyczna i _____ wybór (por. powinność). 

Drobny przegląd słownika: Ps 1:2: ֵחֶפץ (chefets), tłum. w G na: upragniony cel, 

θέλημα (thelema); w Iz 54:12 ozn. drogocenność: ַאְבֵני־ֵחֶפץ, drogocenne ka-

mienie, l. wybrane kamienie, λίθους ἐκλεκτοὺς. Inne słowo Prz 8:30: ִעים  ַשֲעשֻׁ

(sza‘aszu‘im), w G cz προσχαίρω, odnosi się do _____________! W Ps 119:24; 

77; 92; 143; 174  tłum. na μελέτη (melete)  ____________________________  

Mając na uwadze, że r_____________ nie ma być ______________, lecz jego 

główną _____________ lub _______________, zob.: Ef 5:21-33 i Prz 5:15-20. 

(2) R_______________ to wybór  _ _______________________ze względu na: 



(a)  __________________________________  stworzenia (Rdz 1:27-28; 2:18); 

(b)  _________________________ stworzenia (Rdz 3:1-7; 5:1-3; Rz 8:18-20); 

(c)  ___________________________________ życia (Ps 90:1-17; Kzn 3:1-22). 

Miejsce na własne spostrzeżenia: ____________________________________  

 ______________________________________________________________  

R_____________ w Prz 8:30 to ִעים  przełożony w G cz ,(sza‘aszu‘im) ַשֲעשֻׁ

προσχαίρω, odnosi się do _________________! W Ps 119:24 i innych tłum. gr.   

μελέτη (melete)  _________________________________________________  

Samotność jest obecnie ____________________________________________  

 ______________________________________________________________  

Samotność jest jednak częścią ________________; nawet  _______ (Mt 27:46). 

W ___________ z ____________ samotność nie jest  _____________ (J 16:32). 

Więcej: Kto nie _______________ w _____________ z ____________ będzie 

___________________w związku z  _________________________________ . 

Warto pamiętać słowa z Mt 19:10-12: Samotność może być _______________  

 ______________________________________________________________ . 

Krzepnij w __________________ w_______________ z _________________  

i wybieraj drugiej strony, tj.  ________________________________________ . 

Poświęcę temu:  _________________________________________________ . 

W tym czasie:  __________________________________________________ . 

Przemyślę hasło „slogan”:  _________________________________________  

 ______________________________________________________________  

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: 337.923; 1.106 ________________________  

mailto:pastor@k5n.pl

