
 

MC2 05NU Strategia BŁOGOSŁAW 

Przygotowanie do misji 

• Ćwicz i słuchaj co mówią inni. 

• Napisz swoją historię używając przewodnika z 
drugiej strony tej kartki. 

• Ćwicz i słuchaj co mówią inni. 

Wyjście na misję 

• BŁOGOSŁAW 3 osoby z twojej listy. 

• Opowiedz swoją historię 2 osobom z twojej listy. 

• Zapisz stwierdzenie celu "Zrobię _________ do 
_______" i powiedz o nim swojej grupce. 

• Ustal czas i miejsce spotkania z twoim 
partnerem jeden na jeden. 

Modlitwa za misję 

• Wizja pomnożenia może być rozszerzana 
poprzez BŁOGOSŁAWIENIE innych. 

• Módlcie się o siebie nawzajem. 

Pogłębienie tematu 

• Przeczytaj Wskazówkę nr 8 Jak kochać przez 
wiarę 

• Przeczytaj Jak dobrze napisać i potem często 
dzielić się swoją osobistą historią 

 

 
 
  
  

Modlitwa i troska 

• Za co jesteś wdzięczny w tym tygodniu? 

• Prośby modlitewne 

 

Świętowanie wierności 

• Jak udawało Ci się chodzić z Jezusem w tym 
tygodniu? 

• Co się wydarzyło, kiedy ufałeś Bogu w twoich 
celach "Zrobię _____ do _____"?. 

 

Wizja 
 

Ćwiczenie 1 

• Przeczytaj Mateusza 9,35-38. 

• Co podobało się Wam najbardziej? 
Dlaczego? 
 

• Czego tutaj uczymy się o sercu Jezusa? 

Ćwiczenie 2 

Zbuduj opartą na zaufaniu komunikację z członkami 
twojego oikos. Nazywamy to BŁOGOSŁAW (z 
angielskiego B.L.E.S.S.) Proszę przedyskutujcie w 
grupie jak każdy z poniższych punktów może działać 
w twoim oikos (proszę notować): 

• (B)ądź wytrwały w modlitwie, wypisz i módl 
się o ludzi z twojego oikos, 

• Słuchaj (L)epiej. Skup się na zrozumieniu ich, 
daj im szansę do mówienia, zdobywaj 
informacje, które pomogą ci później dzielić 
się ewangelią, 

• J(E)dz. Jezus jest przykładem spożywania 
posiłków z innymi. Idź z kimś na lancz, 
zaproś na kawę, podziel się jedzeniem. 
Wspólne jedzenie tworzy atmosferę 
dzielenia się i zrozumienia. 

• (S)łuż. Teraz możesz służyć różnym ludziom 
na różne sposoby, bo znasz już ich lepiej. 

• Podziel się (S)woją historią i ewangelią. 

 

 

https://mc2.miraheze.org/w/index.php?title=TC_8_How_to_love_by_faith&action=edit&redlink=1
https://mc2.miraheze.org/w/index.php?title=TC_8_How_to_love_by_faith&action=edit&redlink=1
https://mc2.miraheze.org/w/index.php?title=Tips_for_Writing_and_Sharing_your_Personal_Story/pl&action=edit&redlink=1
https://mc2.miraheze.org/w/index.php?title=Tips_for_Writing_and_Sharing_your_Personal_Story/pl&action=edit&redlink=1


Pisanie twojej historii 

 

Przejście 

jedno zdanie: 

 

 

 

 

 

1. Jak wyglądało twoje życie przez przyjęciem Chrystusa? 

Jedno słowo: 

 

 
dwa do trzech zdań: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. W jaki sposób przyjąłeś Chrystusa? 

Jedno słowo: 

 

 
Dwa do trzech zdań: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jak wygląda twoje życie teraz, po przyjęciu Chrystusa? 

Jedno słowo: 

 

 
Dwa do trzech zdań: 

 


