
 

WYZNANIE: (na głos) 
           Drogi Jezu jestem grzesznikiem, przyjdź do mojego serca, 
           obmyj mnie swoją krwią, zbaw moją duszę, zamieszkaj  

           we mnie, powierzam Ci moje życie. Amen. 

           Ew. Jana 14:16-18 Ja prosić będę Ojca i da wam innego 

           Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, 

           którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; 

           wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. 

           Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. 

           Mt. 24:13 A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 

 

                                     Czytaj Pismo Święte. 
          Zacznij od Nowego Testamentu, ponieważ to było nowe 

          przymierze. Bóg dał ludziom swojego umiłowanego syna 

          Jezusa Chrystusa. 

          Joz. 1:8 Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich 

          ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić 

          wszystko co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się 

          twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. 

 

      Znajdź społeczność, aby się nawzajem budować. 

         Hebr. 10:25 Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, 

         jak to u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, 

         a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. 

         

                 Więcej informacji na stronach internetowych: 

      www.zaufajbogu.com/misjachrzescijanskazaufajbogu.html 

      www.facebook.com/misjachrzescijanskazaufajbogu 

                www.zaufajbogu.com            

                 tel. +48 663 806 032 

       

      Możesz wesprzeć działania Misji Chrześcijańskiej Zaufaj Bogu 

      jakie są zawarte w statucie Misji wpłacając na nasze konto nr: 

                         PL 98 1140 2004 0000 3102 7130 6095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

    Ew. Jan. 14:6  

                       Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, 

                       i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze 

                       mnie. 

    Mt. 11:28 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani 

                      i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. 

    Przyp. Sal. 3:5-6 Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj 

                     na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich 

                     swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! 

    Rzym. 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, 

                    i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go 

                    z martwych, zbawiony będziesz. (BW - Biblia Warszawska) 

                                           

                      

                                         
 



 
STATUT „MISJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZAUFAJ BOGU” 

Cele działania „Misji Chrześcijańskiej Zaufaj Bogu” 
1. Pomoc duchowa (modlitewna) osobom niepełnosprawnym i nie tylko, 
    dzieciom (sierotom), wdowom, osobom samotnym, dotkniętym cierpieniem, 
uzależnionym od różnych złych nałogów, przyzwyczajeń. 
2. Pomoc duchowa (modlitewna) osobom w szpitalach, w innych zamkniętych placówkach 
typu: Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej itp. na zaproszenia indywidualne lub 
grupowe. 
3. Opieka duchowa (modlitwa, rozmowy, porady duchowe i inne) na 
    wyjazdach grupowych (typu kolonie, zielone szkoły, terapie w plenerze itp.) dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych, starszych. 
4. Współpraca z opiekunami takich grup, rodzicami, innymi członkami rodzin lub ich 
bliskimi, przyjaciółmi, którym zależy na poprawie relacji w rodzinie, w szkołach, na 
uczelniach, integracji z innymi ludźmi, aby nie czuli się osamotnieni ze swoimi problemami 
i doświadczyli Bożej Miłości, że Bóg ich kocha, i żeby odnaleźli w Nim swoją wartość jako 
ludzie oraz to, że ich życie na Ziemi nie jest na marne. 
5. Wsparcie duchowe, rozmowy indywidualne, osobiste z osobami, które tego potrzebują i 
chcą zmian w swoim życiu: o Bogu, o Piśmie Świętym, co jest w Nim zawarte itp. 
6. Współpraca z innymi osobami duchownymi: z Kościołami, z osobami 
odpowiedzialnymi za prowadzenie tych Kościołów na podstawie Pisma  
Świętego (Biblii), z innymi Misjami Chrześcijańskimi itp. 
7. Współpraca ze służbami mundurowych typu: Policja, Wojsko itp., jeśli 
zajdzie taka potrzeba, na zaproszenia lub kiedy będzie to niezbędne w  celu ochrony i 
ogólnego bezpieczeństwa. 
8. Rozmowy indywidualne, grupowe, pogadanki, nauczania, dyskusje na temat założenia 
własnej rodziny dla osób wkraczających w dorosłość, przyszłym narzeczonym, 
małżonkom, osobom w separacji lub rozwiedzionym, także osobom odrzuconym 
z negatywnymi doświadczeniami po nieudanych związkach małżeńskich. 
9. Indywidualne ustalenie przyczyn takich problemów i uświadomienie, że z Bogiem 
można pokonać każdą przeszkodę, jak się uparcie do tego dąży i polega całkowicie na 
Bogu, a nie na własnych, ludzkich siłach. 
10. Porady i wskazówki poparte przykładami z Pisma Świętego i zawartej w Nim Bożej 
Mądrości. 
11. Dotarcie z Ewangelią do miejsc trudno dostępnych, gdzie ludzie na to czekają i czują 
taką potrzebę: w kraju, jak też za granicą, na zaproszenia, poprzez modlitwy oraz 
wsparcie finansowe na takie wyjazdy. 
12. Połączenie pomocy duchowej z pomocą w nauce dzieciom, młodzieży, dorosłym, 
starszym (lekcje, korepetycje: język polski, język angielski, informatyka, inne np.: nauka 
szycia, gotowania, robótek ręcznych itp.), aby poprzez podniesienie poziomu własnej 
wiedzy i kwalifikacji wzrosła ich samoocena, że z pomocą Bożą, mogą przezwyciężyć 
własne zahamowania i odnieść sukcesy w szkole, czy w życiu zawodowym lub 
odnaleźć własne hobby. 
13. Ustalenie poprzez rozpoznanie (wywiad, konsultacje, modlitwa) komu pomóc 
nieodpłatnie, a kto powinien zapłacić za pomoc w nauce dotyczącej przygotowania do 
własnego wkraczania na rynek pracy lub przekwalifikowania się, dostosowania do 
zapotrzebowania odpowiednich pracowników mogących znaleźć zatrudnienie. 

 

 
                     Sposoby realizacji osiągnięcia celów działania  

„Misji Chrześcijańskiej Zaufaj Bogu” 
1)  Uświadomienie, że poprzez nauczania, wytłumaczenia na podstawie Pisma Świętego, że bez 
wiary w Boga Ojca i Jego Miłości do człowieka, trudno samemu wyjść z ciężkich życiowych 
problemów. 
2)  Indywidualne rozmowy i modlitwy o osoby chcące pomocy i wsparcia duchowego, zarówno na 
umówione wcześniej spotkania, zaproszenia, a także poprzez kontakt drogą elektroniczną, przez 
Internet, korespondencję pocztową lub telefonicznie. 
3)  Wspólne modlitwy, wzrost w poznawaniu Pisma Świętego. 
4)  Pomoc w dążeniu  do osiągnięcia indywidualnych relacji z Panem Bogiem, poprzez Jego Syna 
Jezusa i Ducha Świętego, osobom zainteresowanym i tym, którym na tym zależy. 
5)  Wyrażenie uznania Boga na pierwszym miejscu w życiu człowieka, poprzez oddawanie Jemu 
Chwały: pieśnią, tańcem, dziękczynieniem itp. 
6)  Inwestowanie z własnych środków pieniężnych, jak również z powierzonych darowizn na cele 
Misji w dalszy rozwój jej celów dostosowanych do zapotrzebowania osób zainteresowanych. 
7)  Możliwość zatrudnienia odpłatnego osób do pomocy działania „Misji Chrześcijańskiej Zaufaj 
Bogu”, jeśli te osoby będą gorliwe i kompetentne do wykonywania powierzonych zadań oraz wtedy, 
kiedy Misja będzie miała na to fundusze. 
8)  W przypadku większych darowizn, czy zasobów finansowych Misji, możliwość przekazania 
pomocy finansowej najbardziej potrzebującym. 
9)  Możliwość przekazania darowizn, funduszy na „Misję Chrześcijańską Zaufaj Bogu” przez osoby 
współpracujące lub instytucje, Kościoły itp. na konkretnie sprecyzowany cel ze statutu Misji lub 
pomocy rzeczowej, czy innej dla dobra funkcjonowania tej Misji. 
10)  Rozpowszechnianie nagrań wideo, audio, broszurek, ulotek, książek, Biblii, filmów, płyt CD lub 
DVD itp. o tematyce chrześcijańskiej i wiążącej się z chrześcijaństwem odpłatnie i nieodpłatnie. 
11)  Zamieszczanie w Internecie, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, 
informacji, czy filmów, zdjęć itp. z działalności „Misji Chrześcijańskiej Zaufaj Bogu”. 
12)  Możliwość rozszerzenia pozyskiwania finansów na działanie „Misji Chrześcijańskiej Zaufaj 
Bogu”, poprzez utworzenie sklepu internetowego na stronie Misji w celu sprzedaży płyt CD, DVD, 
czy innych produktów własnych lub powierzonych do sprzedaży w przypadku zatrudnienia  
 odpowiednich osób. 
13)  Możliwość wprowadzenia nowych pomysłów, jeśli będą korzystne dla rozwoju i działania „Misji 
Chrześcijańskiej Zaufaj Bogu”. 
14)  Opieka, pomoc duchowa na podstawie zdobytej wiedzy własnej od innych, doświadczenia 
życiowego w praktyce, informacji ogólnych, osobistych, przygotowania chrześcijańskiego w 
Kościołach, na konferencjach chrześcijańskich prowadzonych przez inne osoby duchowne, 
prowadzenia własnej, zamkniętej już „Fundacji Chrześcijańskiej Przystań”. 
15)  Własny rozwój duchowy, poprzez wymianę doświadczeń, konsultacji z innymi osobami 
zainteresowanymi lub współpracownikami, a także poprzez dalsze zdobywanie wiedzy teoretycznej i 
praktycznej, która wpłynie na lepsze wypełnienie celów i sposobów działania tej Misji, jej kontynuacji 
na różne możliwe, czy dostępne sposoby ku poprawie funkcjonowania człowieka w zgodzie i 
harmonii z Bogiem i z Pismem Świętym. 
16)  Możliwość zapoznania się z dokumentacją „Misji Chrześcijańskiej Zaufaj Bogu” i jej finansów, 
na co są przeznaczane, osobom do tego upoważnionym lub dobrowolnie przez jej założycieli. 
17)  Odpowiedzialność za działalność Misji ponosi pomysłodawca jej założenia, który ma 
świadomość, że to co robi, Bóg widzi i słyszy, i wie że odpowiada przed Bogiem i bez Niego, a także 
bez poparcia ludzi, którzy myślą podobnie nic dobrego nie uczyni, oraz osoby upoważnione  
przez pomysłodawcę. 
 
    Statut Misji jest dostępny na stronie internetowej:  
www.zaufajbogu.com/misjachrzescijanskazaufajbogu.html 
www.zaufajbogu.com/kontakt.html  



 
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


