
  

Moje pragnienia i plany, to … 
Flp 2:13 

12 stycznia 2014 r. 

ażdy ma jakieś pragnienia i jest to naturalne. Pragnienia stają się 

chęcią dążenia do osiągnięcia jakiegoś celu, który uznajemy za pozytyw-

ny i wartościowy. Stają się źródłem radości i entuzjazmu. Czynią nas 

silnymi. Poszerzają horyzonty. Stają się źródłem życiowej energii. Pobu-

dzają do wysiłku. Mobilizują. Pozwalają przetrwać trudne chwile i za-

chować nadzieję. Dzięki nim snujemy plany na przyszłość – tą odległą i 

tą bliską.  

Niestety w miarę upływu lat pragnienia i aspiracje ulegają często zuboże-

niu - wcale tak jednak nie musi się dziać. 

Tekst: Flp. 2:13-18 

„12Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni — nie tylko, gdy je-

stem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma — czyńcie użytek ze 

swego zbawienia, w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. 
13Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z 

dobrej woli 
1
 14Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, 15tak 

byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród 

tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak 

gwiazdy na niebie. 16Trzymajcie się przy tym Słowa życia, abym mógł 

się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żebym miał dowód, że nie 

na próżno biegałem i nie na darmo się trudziłem. 17A jeśli nawet mam 

być złożony w ofierze
2
 i przez to wzmocnić waszą wiarę, cieszę się i po-

dzielam radość was wszystkich. 18Podobnie wy się cieszcie i dzielcie 

radość ze mną.” 

 

Jak Bóg zmienił Twoje pragnienia?  

_____________________________________________________ 

                                                   
1  Lub: Bóg to bowiem, kierując się dobrą wolą, sprawia w was pragnienia i pobudza 

do działania. 
2  Lub: A jeśli nawet mam się rozlać jak ofiara... 

K 
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Dobrze jest, gdy moje pragnienia są ____________ pragnieniami.  

Mocną stroną pragnień, których sprawcą jest Bóg jest to, że:  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
Jak mogę rozpoznać Boże pragnienia w moim życiu? 

„Utkwijmy wzrok w Jezusie, w Tym, który wzbudza i doskonali wiarę,” 

(Hbr 12:2) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Jakich pragnień Bóg nie lubi w naszym nowym życiu?  

„Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadz-

ki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które 

pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.” (1Tm 6:9) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

„Ciało bowiem pożąda przeciw Duchowi, a Duch przeciw ciału. Te 

pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak, by wam przeszkodzić w czynieniu 

tego, co chcecie.” (Gal. 5:17) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

„Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami 

żądze ciała, jego pragnienia i pomysły – byliśmy z natury warci gniewu, 

zupełnie tak, jak” pozostali.” (Ef. 2:3) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Boże działania są zaplanowane, ja tez mam nauczyć się planować. 

Znając Boże pragnienia i pragnąc rozwoju Kościoła mogę przystą-

pić do planowania – mam przed sobą cały rok do zagospodarowa-

nia. 
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1. Uświadom sobie nadrzędny cel.  

Świadom, że Bóg postanowił zjednoczyć wszechświat w Chrystusie 

postanawiam ze wszystkich sił, z pełnym poświęceniem, we wszelki 

możliwy dla mnie sposób służyć temu celowi (Flp 3:13-16). 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

2. Określ swoje powołanie na najbliższy czas: 

Jako osoba odkupiona i narodzona z wody i Ducha, wiem — na 

podstawie moich rozmów w Bogiem — że moim powołaniem jest 

przyczyniać się do realizacji Bożego celu w niżej opisany sposób (Rz 

12; 1Kor 12-14; Ef 4): 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

3. Określ krąg działania: 

Powyższe powołanie realizować będę w oparciu o najlepsze wzorce  

Kościoła lokalnego oraz powszechnego.  

Moje doświadczenia przekażę następującym trzem osobom godnym 

zaufania, z wyraźną intencją, że będą one pouczać również innych. (2 

Tm 2:2) 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

4. Z modlitwą zorganizuj sobie obowiązki, czas i środki:  

Świadom obowiązków, których nie da się uniknąć, w następujący 

sposób wprzęgnę je w nadrzędny Boży cel i moje powołanie:  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 

Świadom, że w tygodniu mam czas na dwa spotkania (w tym dłuższe 

rozmowy telefoniczne lub korespondencje listową), wybieram 

następujące: 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  
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W ramach organizacji czasu zamierzam zaprzestać na pewien okres 

następujących czynności lub zobowiązań. 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

W ramach wygospodarowywania środków zamierzam tak 

zorganizować moje przychody i wydatki aby przynajmniej na 

początku kierować się zasadą przekazywania 10% moich środków 

pieniężnych lub czasu na realizację nadrzędnego celu w ramach 

mojego powołania.   

5. Utwórz lub, w miarę potrzeby, stań się częścią grupy wzajemnego 

wsparcia lub współodpowiedzialności (Hbr 10:24): Zamierzam być 

częścią grupy: 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

6. Sporządź Dziennik Modlitwy: 

Wiedząc, że modlitwa wypływająca z wiary w Boga potrafi zdziałać 

niewyobrażalne rzeczy (Mk 11:22-26) zaprowadź Dziennik 

modlitwy, w którym będą zaznaczone konkretne prośby i  miejsce na 

odnotowywanie Bożych odpowiedzi.  

 

Zastosowanie 
 

1. Daj szansę Chrystusowi na zmianę twojego życia 

 

2. Odkrywaj swoje pragnienia w Chrystusie i je zaspakajaj. 

 

3. Konsekwentnie realizuj mądrze skonstruowany plan na naj-

bliższy rok. 

 

 

Dariusz Banicki, KChB Gniezno  
dariusz-banicki@o2.pl 

 


