
 

 

 

„SZKOŁA WYPOSAŻANIA UCZNIÓW CHRYSTUSA” 
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię…” (Mk.16,15) 

 

Plan II Szkoły Wyposażania: 2015/2016 rok 
Terminy i tematy Szkoły:  
10.10.2015:  - Dzieło odkupienia (SP. i NP.; ważne różnice) 
         - Nasza pozycja w Chrystusie; Modlitwa Królestwa Bożego (praktyka) 
         - Dwa królestwa (zamysły i działanie wroga; duchowa walka) 
14.11.2015:  - Osoba Ducha Świętego; Prowadzenie Ducha Świętego; Dary Ducha Świętego 
         - Słuchanie Boga (praktyka) 
12.12.2015:  - Biblijna wiara; Życie wiarą 
                     - Boże Słowo „Logos” i „Rema”; Słuchanie osobistego „Rema” (teoria + praktyka) 
9.01.2016:    - Osobiste proroctwo; Podstawy prorokowania; Prorocza terminologia 
         - Praktyka prorokowania  
13.02.2016:  - Język snów i ich różnorodność; Kategorie snów  
         - Podstawowa symbolika w snach; Znaczenie symboli w snach 
         - Zasady tłumaczenia snów; Interpretacja snów (praktyka) 
12.03.2016:  - Misja Kościoła – służba pojednania; objawianie mocy Bożego Królestwa  
         - Bycie świadkiem Jezusa Chrystusa – osobiste świadectwo  
         - Czynienie uczniów Chrystusa; Modlitwa za zgubionych (praktyka) 
9.04.2016:    - Boża wola dotycząca uwolnienia i uzdrowienia 
         - Sekrety Bożego uzdrawiania (władza i autorytet; moc Ducha Świętego) 
                     - Jak posługiwać w uwalnianiu i uzdrawianiu; Posługa uwolnienia i uzdrowienia (praktyka) 
14.05.2016:  - Przypomnienie i odświeżenie tematów Szkoły; Praktyczne wskazówki ewangelizacji w mocy  
         - Praktyka na mieście (zespoły ewangelizacyjne); Dzielenie się świadectwami z praktyki na mieście  
11.06.2016:  - Służba pięciu urzędów w Kościele; Rozpoznawanie osobistego powołania 
         - Nabożeństwo z Duchem Świętym (namaszczenie i posłanie) 
         - Zakończenie Szkoły (Bankiet i rozdanie dyplomów; świadectwa)  
 

Razem:9 spotkań (soboty: w godz. 9.00 - 17.00 z przerwą obiadową w godz. 13.00 do 14.00) 
„Szkoła Wyposażania” jest dla tych wszystkich, którzy potrzebują mocy Chrystusa nie tylko w swoim osobistym życiu, 

ale także do manifestacji mocy ewangelii Jezusa Chrystusa w poszerzaniu Bożego Królestwa. 
„Szkoła Wyposażania” ugruntuje w tobie fundamenty chrześcijańskiej wiary; przyniesie ci głębsze objawienie 

Chrystusa i Jego dzieła odkupienia oraz wprowadzi cię w twoją pozycję, jaką Bóg Ojciec obdarował cię w Chrystusie. 
Szkoła pomoże ci także prowadzić zwycięskie i efektywne życie w Chrystusie.. 

W czasie trwania szkoły, studenci będą mieli przywilej uczestniczyć : 
We wspólnej modlitwie oraz w budowaniu swojej osobistej wiary 

W dyskusji na omawiany temat oraz praktycznego wykorzystania otrzymanej wiedzy 
W nabożeństwie z Duchem Świętym 

„Szkoła Wyposażania” jest nie tylko drogą do osobistego powołania oraz zwycięskiego życia w Chrystusie, ale także 
krokiem do efektywnej służby w Bożym Królestwie. 

Warunki przyjęcia i ukończenia Szkoły: Rekomendacja swojego lidera; księdza; pastora 
Wpłata bezzwrotnej  ofiary (zaliczki) w wysokości 10,- zł. do końca września roku szkolnego w biurze kościoła lub na 
konto: Centrum Chrześcijańskie KANAAN we Wrocławiu; ul. Sępia 2-6; nr konta: 26 1050 1575 1000 0023 1423 

5462 z dopiskiem: Szkoła Wyposażania 
Uczestnictwo we wszystkich sesjach. Nieobecność usprawiedliwiona tylko w przypadkach losowych. 

W przypadku nieobecności zakupienie nagrania całej sesji z danego dnia. 
Ofiara w wysokości  30,-zł. na cele statutowe kościoła za każdą sesję najpóźniej przy następnej sesji. 

 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz lepszy kontakt z prowadzącymi, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Po ukończeniu „Szkoły Wyposażania” student otrzymuje Dyplom ukończenia szkoły. 
Zgłoszenia i informacje na temat szkoły: CCH Kanaan; ul. Sępia 2-6; 53-143 Wrocław 

Tel. +48 71 332 33 76 (biuro kościoła)  www. kanaan.org.pl   www.slowowiary.org.pl   

 

E-mail: slowo.wiary@kanaan.org.pl  ; poczta@kanaan.org.pl 
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Dojazd: 

Autobus pospieszny linii „D ” 

Tramwaje linii: 2, 6, 7, 17 

Przystanek przy zajezdni tramwajowej na  

Krzykach 

Budynek Kościoła Zielonoświątkowego 

 

 

Mapka lokalizacji 

Centrum Chrześcijańskie Kanaan 

Ul. Sępia 2-6;  53-143 Wrocław 

tel./fax: +48 71 332 33 76 

E-mail: poczta@kanaan.org.pl 

E-mail: slowo.wiary@kanaan.org.pl 
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