
Powołanie do misji. 

Najważniejsze to wykonać mą misję. 

Bóg działa na świecie i chce, byś się w to działanie włączył. To 5 z Bożych celów dla życia. 

Zbiorowo oraz indywidualnie. Misja – łac. – wysyłać.  

Jak Ojciec posłał mnie, tak i ja Was posyłam! 

Jezus mówił: „czy nie wiecie, że mam być w tym, co należy do Ojca?” – Wykonało się! 

Misja – przedstawienie ludzi Bogu. Zaprzyjaźnianie ludzi Bogu.  

Jesteśmy wysłani by służyć Bogu. Wypełnianie misji, przynoszenie owocu. Przez to Ojciec dozna Chwały! 

Idźcie czyńcie uczniów, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha. To nie sugestia a nakaz. Misja = Obowiązek. 

Lekceważenie to nieposłuszeństwo. Zaniedbanie rodzi odpowiedzialność. 

Odpowiedzialność, ale wyróżnienie i honor. Misja to przywilej reprezentowania Boga. Jesteś współpracownikiem. 

Jesteśmy wysłannikami Chrystusa. W Imieniu Chrystusa wzywamy do pojednania. 

Znasz lekarstwo na śmiertelną chorobę. Czy możesz go nie przekazać? 

Niezależnie od pozy bez Jezusa czeka nas zatracenie.  

Misja ma wieczny wymiar. Jest ważniejsza niż kariera czy cele… Konsekwencje misji – wieczne. Wyniki pracy tylko na 

chwilę. Misja ma więc priorytet.  

Czy mam porzucić pracę? Nie. Masz pełnić misję tam, gdzie jesteś. Dlatego trzeba żyć w świadomości celu. To rodzi 

wieczne skutki. 

Czy dzięki tobie znajdzie się w niebie ktoś? Pytaj: Panie, kogo postawiłeś na mojej drodze, bym dawał świadectwo? 

Gdy apostołowie zadają pytanie – Jezus skupia ich uwagę na rzeczy najważniejszej: wypełnianiu Misji. 

Gdy Dobra Nowina będzie głoszona wszystkim powróci Jezus. Chcesz Jego powrotu? Zaangażuj się w misję! 

Kto nie zajmuje się misją zleconą Boga – nie nadaje się do Królestwa? 

Panie, daj mi robić to, co masz dla mnie. 

Kogo możesz pozyskać dla Jezusa? Jesteś powołany do spełnienia misji! 

Jakie obawy powstrzymują mnie przed misją? 

 

Dzielić się życiowym przesłaniem. 

Życie nasze to echo Słowa Pana w nas. Jesteśmy poselstwem Boga. Wierzący to Boży kurier. 

 Twoje świadectwo 

 Życiowe lekcje 

 Pasje  

 Dobra Nowina 

Świadek w sądzie nie przekonuje, broni, ocenia. Świadek ma świadczyć, mówić co przeżył. 

Świadectwo to więcej niż kazanie. Ksiądz = profesjonalny sprzedawca. Świadek = zadowolony klient. 

Dzielenie się przeżyciami – most dla Jezusa z serca do serca. 

Pokorna opowieść trafia do serca. 

Świadectwo 

1. Jak wyglądało życie bez Jezusa? 

2. Jak odkryłem potrzebę Jezusa? 

3. Jak oddałem Mu życie? 

4. Co się zmieniło? 

Przesłanie życia to życiowe lekcje. Możemy uczyć się na swoich błędach – lepiej uczyć się z lekcji innych. Dojrzałość – 

wyciąganie wniosków z życiowych lekcji 

1. Czego nauczył mnie Bóg przez konkretne porażki?  



2. Przez trudności finansowe? 

3. Czego każąc mi czekać? 

4. Czego zsyłając ból, rozczarowanie? 

5. Czego nauczyłem się od rodziny, Kościoła, relacji, osób krytykujących. 

Pasje… Bóg chce być robił wszystko z serca, z pasją. Nie możesz milczeć, jeśli coś Cię porusza. Jak Dawid, Jeremiasz, 

Bóg daje pasje obrony nienarodzonych, prześladowanych, pokrzywdzonych… 

Bóg używa osób z pasją do określonych grup ludzi. Bóg używa ludzi z pasją. Inni mają inne pasje. Ale Twoja pasja jest 

Twoja! Dobrze być gorliwym dla właściwego celu. Trzeba zacząć od MIŁOŚCI. Miłość usuwa strach. 

Czy możesz być obojętny wobec osób idących do piekła? Pole misyjne jest koło nas. To szansa do świadectwa. Bądźcie 

mądrzy i roztropni. Kto w wieczności będzie zawdzięczał Ci niebo? 

Komu Bóg chce bym opowiedział świadectwo? 

 

Chrześcijanin światowej klasy 

Idźcie i głoście Dobrą Nowinę. To wezwanie dla nas. 

Czy jesteś chrześcijaninem zmieniającym świat, czy świat zmienia ciebie? 

Chrześcijanie z klasą to śmiali i entuzjastyczni zmieniacze świata. 

Misja Boga kiedyś się zakończy. Wszyscy ludzie staną przez Jezusem.  

Świat się kurczy. Możemy jechać w każdy zakątek świata, możemy elektronicznie rozmawiać z każdym w świecie. 

Coraz mniej barier zewnętrznych. Ostały te wewnętrzne. Skupienie na sobie. 

Nie bądźmy dziećmi a ludźmi dojrzałymi. Człowiek z natury skupiony na sobie. Jedyna opcja: zależność od Boga! 

Myślimy coraz bardziej globalnie. Ubieramy się globalnie. Powiązania są niesamowite. Dobra Nowica dociera i zmienia 

wszędzie ludzi. 

Modlitwa o kraje. To Najważniejsza broń w misji. Nie ma broni na modlitwę. 

O co się modlić? O okazję o odwagę do świadectwa, o szerzenie się misji i robotników w żniwie Pańskim. 

Gdzie się coś dzieje – ludzie zmieniają zwoje życie. 

Misję najlepiej realizować na misji. Warto pomyśleć o wyjeździe misyjnym na jakiś (nawet krótki) czas. 

Kategorie wieczności – perspektywa patrzenia na rzeczywistość. To co niewidzialne jest wieczne. 

Bogactwa nie zabierzesz do nieba. 

Jaka jest twoja wymówka? Za stary? Za mlody? Małomówny? Nieśmiały? Bóg rozprawia się z wymówkami. 

Wszyscy powołani do wszystkich 5 celów.  

Cały Kościół, Całą Ewangelię, Całemu Światu! Dziś trzeba morza misjonarzy. Czy masz serce dla świata jak Jezus? 

6 mld ludzi do uratowania! Polecenie dotyczy wszystkich, więc przede wszystkim Ciebie. 

Wielki nakaz jest dla mnie!. Co mogę zrobić, by za rok wyjechać na misję? 

 

Życie w równowadze. 

Żyjcie jak ci, co znają sens życia. 

5-ciobój – ma na celu zwycięstwo we wszystkich 5 dyscyplinach. 

Życie pięciobój – 5 życiowych celów. One składają się na przykazanie miłości i nakaz misyjny. 

1. Kochaj Boga całym sercem. Sprawiaj Bogu radość oddając Mu chwałę 

2. Kochaj bliźniego – jak siebie. Wyrażaj to poprzez usługiwanie im. 

3. Idź i czyń uczniami – Twój cel  to ewangelizacja. 

4. Chrzcijcie – buduj jedność z Kościołem’ 

5. Ucz innych zachowywać wszystko. Czyń uczniem. 

Zachowaj równowagę poprzez trwanie w małej grupie. To uczy:  

 Współodpowiedzialności,  

 Oceny swego stanu duchowego,  



 Odnotowywanie postępów 

 Przekazywania innym, czego nauczył nas Bóg. 

Równowagę oceniamy poprzez kontakt z duchowym partnerem, kierownikiem duchowym, przyjacielem. 

Warto podjąć studium biblijne – w książce w dodatku są wypisy tekstów do każdego z rozdziałów. 

Gdy już znamy cel życia – nasz obowiązek to przekazanie go innym. Ekonomia mnożenia przez dzielenie… 

Im więcej Ci dano – tym więcej wymagać się będzie. Jk 4,17: Kto umie dobrze czynić, a nie czyni ten grzeszy. 

Wszystko ma służyć Bożej chwale poprzez przyniesienie przez nas obfitego owocu. Gdy czynimy, co nam zlecił Ojciec – 

najpełniej GO wielbimy. 

Jezus wypełniał 5 celów – to wezwanie jest też dla nas. Prowadzić innych do Chrystusa, służenie im, uczenie 

zachowywania wszystkiego. 

Błogosławieni są ludzie zrównoważeni. 

 

Żyjąc ze świadomością celu. 

Mamy swoje plany, Boże cele biorą górę. Tylko życie świadome celu daje pełnię. Życiowe pytania: 

 Tożsamość 

 Znaczenie 

 Wpływ 

5 celów daje na nie odpowiedź. Gdy spełniasz cel – spotyka Cię błogosławieństwo! 

5 celów to 5 filarów. Ale łatwo zboczyć z właściwego celu. 

Deklaracja życiowych celów – podsumowanie Bożych celów dla swojego życia. 

Zadania tymczasowe: Cele wieczne. Warto zapisać cele na kartce, przeglądać je okresowo. 

Deklaracja określająca mój kształt. Nie perfekcyjny, ale konkretny i celowy. 

5 pytań dla pisania swojej deklaracji: 

1. Co będzie w centrum mojego życia? 

2. Co będzie charakteryzowało moje życie? 

3. Jak wkład wniosę swoim życiem? 

4. Jakie będzie przesłanie mojego życia? 

5. W jakim środowisku będę żył? 

Bóg chce Cię używać! Byś przyniósł owoc trwały i obfity. 

Tylko życie świadome celu jest życiem naprawdę! 

 

 

Zadanie domowe: 

Spisz „Deklarację celów swojego życia”. 

 

  



Deklaracja celów mojego życia 

1. Co będzie w centrum mojego życia? 

 

 

 

 

 

 

2. Co będzie charakteryzowało moje życie? 

 

 

 

 

 

 

3. Jak wkład wniosę swoim życiem? 

 

 

 

 

 

 

4. Jakie będzie przesłanie mojego życia? 

 

 

 

 

 

 

 

5. W jakim środowisku będę żył? 

 

 

 

 

 

 

 

Hasło życiowe (motto): 


