1. CEL:
Odkrycie, b d te zapocz tkowanie odkrywania misji ycia oraz wzbudzenie wiary w t misj .

2. WPROWADZENIE:
•

A Bóg widział, e wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Rdz 1,31
Pan Bóg stwarzaj c wiat stworzył go pełn harmoni – ka de stworzenie miało (grzech to zniszczył) i ma
(Jezus to przywraca) swoje miejsce i zadanie w wiecie.
adne ycie nie jest przypadkowe – ka dy człowiek ma swoj własn misj ycia.

•

Mówi o tym słowa w. Pawła (1 Kor 12):
Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. 15 Je liby noga powiedziała: Poniewa nie jestem
r k , nie nale
do ciała - czy wskutek tego rzeczywi cie nie nale y do ciała? 16 Lub je liby ucho
powiedziało: Poniewa nie jestem okiem, nie nale do ciała - czy nie nale ałoby do ciała? 17 Gdyby całe
ciało było wzrokiem, gdzie byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzie byłoby powonienie? 18 Lecz
Bóg, tak jak chciał, stworzył [ró ne] członki umieszczaj c ka dy z nich w ciele.
Powy szy tekst cz sto przytaczamy my l c o Ko ciele czy te o małej wspólnocie b d cej cz ci Ko cioła.
Jednak mo emy spojrze na niego szerzej: ciało jako całe stworzenie, całe społecze stwo, w którym
yjemy. Ka dy człowiek jest wpisany dzieło stworzenia i ma misj swego ycia, nie ka dy jednak j odkrył
jak nie ka dy poznał Jezusa.
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3. WYBRANIE, POWOŁANIE, MISJA YCIA:
•

Ka dy człowiek, jeszcze przed swoim narodzeniem jest wybrany i powołany do wiecznego ycia z Bogiem, a
wi c tak e do wi to ci ycia na ziemi:
W Nim (w Jezusie) bowiem wybrał nas (Ojciec) przez zało eniem wiata, aby my byli wi ci i nieskalani
przed Jego obliczem. Ef 1,4

•

Ka dy ma osobiste powołanie rozumiane jako stan ycia: kapła stwo, mał e stwo b d te
ycie w
samotno ci.
Jednak nie ka dy, kto odkrył powołanie rozumiane tak, jak powy ej odkrył misj swego ycia. Bowiem czy
kapłan, który został kapłanem rzeczywi cie z powołania Bo ego a zajmuje si bardziej np. sportowymi
samochodami ni słu b Panu wypełnia misj ycia? Itp.

•

Powołanie jako stan jest fundamentem, podstaw do okrywania i wypełnienia Twojej osobistej misji ycia,
która jest Bo ym planem wpisanym w Twoje wybranie do wi to ci.

4. CZYM JEST MISJA YCIA:
•

Masz misj
stworzenia;

•

Misja jest zadaniem, planem jaki Bóg ma dla Ciebie i dla całego Twego ycia;

ycia, Twoj

wyj tkow

misj . Jest ona tak wyj tkowa jak Ty jeste

wyj tkowy w dziele

•

Jest czym , co sprawia Ci najwi ksz rado

•

Jestem bowiem wiadomy zamiarów, jakie zamy lam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych
pokoju, a nie zguby, by zapewni wam przyszło , jakiej oczekujecie. Jr 29,11
ycie misj da Ci prawdziw rado i szcz cie jakiego pragniesz, bo to co Bóg przygotował dla Ciebie jest
pełni ycia i On dał Ci wszystko, co potrzebne by realizowa to zadanie;

•

Misja ycia pozwoli wznie si ponad rzeczywisto jak yłe do tej pory, bo gdy b dziesz ni ył Bóg da
Ci niewyczerpan energi do działania. On to obiecuje:
28
Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszał? Pan - to Bóg wieczny, Stwórca kra ców ziemi. On si nie m czy ani
nie nu y, Jego m dro jest niezgł biona. 29 On dodaje mocy zm czonemu i pomna a siły omdlałego. 30
Chłopcy si m cz i nu , chwiej si słabn c młodzie cy, 31 lecz ci, co zaufali Panu, odzyskuj siły,
otrzymuj skrzydła jak orły: biegn bez zm czenia, bez znu enia id . Iz 40

•

Misja to całe Twoje ycie, tak e a mo e przede wszystkim Twoja praca.
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5. ODKRYJ MISJ :
•

Misji nie wymy lamy – misj odkrywamy(!);

•

W odkrywaniu planu Bo ego wobec Twego ycia pomog Ci nast puj ce pytania:
(czas na wspólne dzielenie)
?
?
?
?
?

•

Co lubisz robi ?
Co kochasz robi ?
Za co dałby milion złotych by móc to robi ?
Co sprawia Ci najwi ksz rado

?

Jakie warto ci s dla Ciebie najwa niejsze?

? Jakich ludzi podziwiasz? Kto jest dla Ciebie autorytetem?
„Wy wietl” w swojej wyobra ni film o sobie. Popro Boga by pomógł Ci go „nakr ci ”;

•

Co b dziesz robi za 5, 10 ,15 lat...?
(5-15 minut na cich , osobist modlitw – kr cimy film o sobie...)

?
•

Czy widzisz swoj misj , jakie jej szczegóły, zarysy itp.?
Pytaj Jezusa jak najcz

ciej o Twoj misj – pro Go by Ci j wyra nie pokazał;

•

Wyobra aj sobie j , niech Twój umysł si z ni oswaja, bo to co b dziesz w nim utrzymywał zrealizuje si z
Bo pomoc ;

•

Wyryj misj w Twoim sercu;

•

Zacznij y swoj misj i ci gle pytaj Boga o jej dalsze szczegóły.

6. ZAKO CZENIE:
•

Odkrywanie i ycie misj wymaga wysiłku i wytrwało ci – to jest Twój cel;

•

Misja musi by Twoja, nie mo e by kopiowaniem czyjej misji;

•

„Je eli nie Ty to kto?”
Jeste wyj tkowy i masz wyj tkowe zadanie na tym wiecie – to jest Twoje zadanie i nikt go nie zrobi lepiej
od Ciebie;

•

„Je eli nie teraz to kiedy?”
Odkrywaj misj teraz, nie okładaj tego na pó niej. Je eli odkryłe – rób wszystko by j wprowadza w ycie;

•

Misja ycia to poczucie spełnienia, poczucie bycia na swoim miejscu.

•

Odkrycie i ycie Twoj misj to Twój udział w budowaniu Królestwa Bo ego na ziemi;
29
I wy zatem nie pytajcie, co b dziecie jedli i co b dziecie pili, i nie b d cie o to niespokojni! 30 O to wszystko
bowiem zabiegaj narody wiata, lecz Ojciec wasz wie, e tego potrzebujecie. 31 Starajcie si raczej o Jego
królestwo, a te rzeczy b d wam dodane. Łk 12
ycie według Bo ego planu uwalnia od troski o rzeczy materialne.
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