
""Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, 

wzywajcie go, dopóki jest blisko!" Iz 55,6

PODEJMIJ WYZWANIE 

 DLA ODWAŻNYCH OJCÓW!

DUCHOWY RESTART
DLA OJCOW 

NIEZWYKLAPODROZ .PL

"Chodźcie, nawróćmy się do Pana!"

Ozeasza 6,1



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intencje modlitewne (uzupełnij): 

PRZYGOTUJ SIE DO STARTU ☑
 

1. Znajdź najbardziej "luźne trzy dni" w Twoim tygodniu i zaznacz je w swoim kalendarzu.

To będą Twoje trzy dni duchowego restartu.

 

2. Wyznacz codzienny czas tylko dla siebie i Boga - może to być czas tuż po

przebudzeniu lub tuż po przyjeździe do pracy lub za raz po jego powrocie. Miejsce nie ma

znaczenia, o ile nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Potrzebujesz przynajmniej pół godziny.  

 

3. Zorganizuj słuchawki lub głośnik - każdego dnia będziesz słuchać coś odkrywczego w

drodze do pracy! (Jeżeli pracujesz w domu lub nie pracujesz wysłuchaj programu

podczas wykonywania domowych obowiązków) 

 

4. Znajdź najbardziej dziki i nieznany Ci teren jaki znasz w swojej okolicy, zarezerwuj

trzeciego dnia czas na jego poznanie.  

 

5. Spisz intencje modlitewne. Jedną za siebie samego, jedną za Twoją żonę (nawet jeśli

nie żyjecie razem) i po jednym za każdego z Twoich dzieci.  Módl się codziennie.

 



TWOJE KROKI NA DZIEN 1 
PORAŻKA  DOŁUJE ,  DOŚWIADCZEN IE  WZMACNIA !

1. Przeczytaj

Historię nawrócenia Pawła. Na co Ty jesteś ślepy w swoim życiu? Gdzie poniosłeś

porażkę a kiedy przeżyłeś doświadczenie? Co wyciągasz z tej historii dla siebie?

Dzieje Apostolskie 9, 1-31 

 

2. Naucz się na pamięć  

"Bądź mężny i bardzo wytrwały, pilnie wypełniaj całe

prawo,  które dał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od

niego ani na krok, aby ci się we wszystkim wiodło." Joz 1,7

 

3. Posłuchaj!

www.niezwyklapodroz.pl/M1

 

4. Zrób to!

Zrób trzy miłe rzeczy dla swoich bliskich.  Nie oczekuj wdzięczności. Po prostu coś zrób i

to dziś. Zrób coś ekstra dla tych, których kochasz.

 

5. Módl się

Powiedz Bogu czemu tak trudno Ci go znaleźć. 

Podziękuj Bogu za plany jakie ma względem Ciebie. 

Zapytaj Boga co sprawia, że nie słyszysz Jego głosu. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tego nie mogę zapomnieć:



TWOJE KROKI NA DZIEN 2
POSTAWA  OJCA  WPŁYWA  NA  KSZTAŁTOWANIE
S IĘ  W  NASZYCH  DZ IEC IACH  OBRAZU  BOGA

1. Przeczytaj

Wyciągnij przynajmniej jeden wniosek dla siebie z historii o Dawidzie i Goliacie. Nie, to

nie jest tylko historyjka dla małych chłopców a Dawid wcale nie był dzieckiem walcząc z

Goliatem! Uświadom sobie, że była to wojna na śmierć i życie. - 1 Księga Samuela 17

rozdział. 

 

2. Naucz się na pamięć

"Zawsze powtarzaj sobie słowa tej księgi prawa i rozważaj je we dnie i w nocy, 

abyś mógł dokładnie wypełnić wszystko,co zostało w niej napisane. 

Wtedy pomyślnie spełnisz swoje zamiary i będzie ci się wiodło." Joz 1,8

 

3. Posłuchaj!

www.niezwyklapodroz.pl/M2

 

4. Zrób to!

Spisz swoje grzechy, upadki i niedociągnięcia. Głupie zachowania, grzeszne myśli. Spisz

to wszystko czego chciałbyś się pozbyć w swym życiu. Zorganizuj małe ognisko. Spal

wszystkie kartki. Możesz użyć zapalniczki lub wielkiego ogniska. Nie używaj jednak

zwykłego kosza na śmieci, ani niszczarki. 

 

5. Módl się

Powiedz Bogu czego się boisz.

Podziękuj mu za cechy, które w sobie cenisz.

Zapytaj go jakim mężczyzną Bóg chciałby, abyś był.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tego nie mogę zapomnieć: 



TWOJE KROKI NA DZIEN 3
„WZRASTAMY ,  K IEDY  MIERZYMY  S IĘ  ZE  SOBĄ .  K IEDY

KONFRONTUJEMY  S IĘ  Z  CZYMŚ  STRASZNYM.  K IEDY  NAB IERAMY
ODWAGI ,  ABY  PODJĄĆ  S IĘ  NIEMOŻL IWEGO ,  UDAĆ  S IĘ  DO

DZ IK ICH  LASÓW  I  ZANURZYĆ  S IĘ  W  CIEMNOŚĆ”

1. Przeczytaj

Dziś przed Tobą księga Ozeasza rozdział 6 oraz 7, 1- 2 Kiedy nastąpiło Twoje pierwsze

nawrócenie? Czy miałeś momenty duchowego zrywu? Czym różni się prawdziwe

oddanie od emocjonalnego chwilowego zachwytu Bogiem? Jezus niedługo wróci na

ziemię - co to zmienia tak naprawdę w Twoim życiu? 

 

2. Naucz się na pamięć

"Czyż ci nie nakazałem: Bądź mężny i wytrwały? Nie bój się więc ani nie przerażaj, 

gdyż dokądkolwiek pójdziesz, będzie z tobą PAN,  twój Bóg." Joz 1,9

 

3. Posłuchaj!

www.niezwyklapodroz.pl/M3

 

4. Zrób to!

Wybierz się na wycieczkę w nieznany teren. Może to być góra o wschodzie słońca, skraj

lasu. Dzika część parku, ścieżka, którą nigdy nie szedłeś. Przeżyj przygodę z Bogiem!

 

5. Módl się

Powiedz Bogu o tym, kim chciałbyś być.

Podziękuj Bogu za niebezpieczeństwo.

Zapytaj Boga co masz teraz zrobić ze swoim życiem. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tego nie mogę zapomnieć: 



Co teraz zrobię: 

JAK POZOSTAC
ZWYCIEZCA ?

CHODZ I  TUTAJ  O  CICHĄ  PEWNOŚĆ .  S ILNY  I  PEWNY  S IEB IE
MĘŻCZYZNA  NIE  CHWAL I  S IĘ  SWOJĄ  S IŁĄ  PRZED  CAŁYM
ŚWIATEM.  JEST  DOBRYM  PRZYKŁADEM.  JEST  MĘŻCZYZNĄ ,
KTÓRY  ZMIERZY  S IĘ  Z  WYZWANIEM ,  A  PO  ROZWIĄZANIU

PROBLEMU  SPOKOJNIE  S IĘ  WYCOFA

To nie koniec, to początek. Jeśli wypełniłeś każde wyzwanie

przeżyłeś kilka przygód. Bóg ma ich więcej. Wybierz codzienny

czas na spotkanie z Najwyższym Władcą i księgę z Biblii, którą

razem przeczytacie. Do dzieła Wojowniku! Rodzina czeka na

Twoją męskość, którą odnajdziesz tylko w Panu! 


