
 

Dary Ducha Świętego w Gnieźnie 

Spiritual Gifts in Gniezno 

Korzyść (Benefit): Praktyczne wykorzystania darów Ducha 

Świętego w kontekście powołania i wspólnoty Kościoła. (Appli-

cation of the gifts of the Holy Spirit in the context of personal 

calling and the fellowship of church). 

Motto naszej serii (Our motto): Ef 5:18 ___________________  

 ____________________________________________________  

Słowo mądrości: Prz 29:18: Gdzie brak objawienia,1 tam lud 

się rozprzęga; kto przestrzega Prawa — temu szczęście. (Wg 

G: Na pewno nie będzie miał przywódcy naród nieprawy, ale 

posłuszny Prawu — najszczęśliwszy). Konsekwencje braku? 

(Consequences?)  ______________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

Dlatego (Therefore) Mt 28:18-20; Mk 15:15-16:  _____________  

 ____________________________________________________  

Co dowodzi, że objawienie odnosi się do Ciebie? (How can I be 

sure, that this revelation pertains me?)  _____________________  

 ____________________________________________________  

W jaki sposób Twoje życie mogłoby się wpisywać i wpisuje się 

w to objawienie? (How your life could fit and how it fits into 

this revelation?) _______________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

                                                      

1  objawienia, hbr. ָ֭  זֹוןח  (chazon), lub: proroctwa, dyrektywy, planu, wg. G: 

doradcy, przywódcy (gr. ἐξηγητὴς). 



str. 2 Pismo Święte 

Do czego ma się sprowadzać nasze uczestnictwo w tym obja-

wieniu? (To what our participation in this revelation boils 

down?) Łk (Luke) 24:44-49; Dz (Acts)1:8 __________________  

 ____________________________________________________  

Krok 1: Zapoznaj się z przesłaniem Nowego Przymierza w 

kwestii chrztu w Duchu Świętym i darów Ducha Świętego (Get 

informed what the New Covenant has to say about baptism in 

the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit). Moje pragnienie 

(My desire): __________________________________________  

 ____________________________________________________  

Krok 2: Czy interesujesz się światem jak Jezus? (Are you in-

terested in the world Jesus’ way?)  ________________________  
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 ____________________________________________________  



Pismo Święte str. 3 

Działania globalne: Rz 15:20; 2Kor 
10:15-18. 1000
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Działania lokalne: zob. Dz (Podróże 
misyjne) i Listy

Działania tygodniowe: Dz 18:1-3

Działania rodzinne i 
towarzyskie — 2Tm 2:2

Ja, to jest Chrystus we 
mnie: 1Kor 9:23-27

Kręgi zainteresowań Pawła

Moje uwagi (My notes): ________________________________  

 ____________________________________________________  

Krok 3: Zainspiruj się dorobkiem Wspólnoty (Get inspired by 

our achievements). 

Działania globalne, Mt28: Internet TV 
EIB FD & IK BofL NLC ŚŚ MW1000
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Działania lokalne: RS/K5N DWD 
(K5D), ChDKF

Działania tygodniowe: GW SM 
DD

Działania R i T: GD, KK 

Ja, tj. Chrystus we mnie

Kręgi zainteresowań Gniezna+

 

Pytania i uwagi (Questions and suggestions) ________________  

 ____________________________________________________  

Moje pomysły (My ideas) _______________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  



str. 4 Pismo Święte 

Krok 4: Zainspiruj się planami Wspólnoty (Get inspired by our 

plans) 
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500: _________________________ 

50: _______________________

5: ____________________

5+:_________________

Kręgi zainteresowań Wspólnoty w 
przykładowych liczbach, do 2016 r.

 

 

Trzy cele Wspólnoty? (Our three objectives?) _______________  

1. __________________________________________________  

2. __________________________________________________  

3. __________________________________________________  

Krok 5: W rozmowie z Bogiem i z Nowym Przymierzem w 

ręku odpowiedz sobie na pytanie: Co mnie fascynuje?/Co mnie 

denerwuje? A następnie…. (In dialog with God and with New 

Covenant in your hand answer: What fascinates me?/What iri-

tates me? And then…)  _________________________________  

Poddawajcie samych siebie próbie: Czy trwacie w wierze? 

Doświadczajcie siebie: Czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus 

Chrystus jest w was? (Examine yourselves, to see whether you 

are in the faith. Test yourselves. Do you realize this about your-

selves, that Jesus Christ is in you? — 2Kor (2Cor) 13:5). 

 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 


