
 

Modlitwa, post i niezwykłość 
(2Tm 2:20-21) 

Noworoczne życzenia  

 

 

 

 

Nowe hasła  

 

 

 

To pierwsze hasło jest szczególnie ważne, bo dotyczy naszej 

duchowej tożsamości i motywów działania. 

Cel naszego nowego okresu rozwoju 

Doprowadzić każdą osobę do doskonałości (dojrzałości) w 

Jezusie Chrystusie. Stan tej doskonałości lub dojrzałości można 

określić jako świadomość własnej tożsamości i własnego powo-

łania w Chrystusie (Kol 1:28). 

Nie jest to sprawa zwykła, dlatego rozpoczynamy rok okre-

sem modlitwy i postu. 

Modlitwa to _____________________, który objawił się nam i 

którego poznaliśmy w Panu Jezusie Chrystusie. 

Post to w SP czas wstrzymania się od jedzenia, picia i odmó-

wienia sobie codziennych wygód dla szczerego wyrażenia żalu, 

skruchy i decyzji nawrócenia. W NP, wyraźnie, szczególnie u 

naszego Pana Jezusa, widać, że post to czas na Poważne 

Omówienie Sytuacji Trudnych. W naszej wspólnocie obcho-

dzimy go w ten sposób, że wzorem naszego Pana i miarę na-

szych możliwości zdrowotnych i zawodowych w miesiącu stycz-

niu rugujemy z życia to wszystko, co przeszkadza nam na sku-

pianiu się na Jezusie, który jest rdzeniem naszego życia i na 

omówieniu z Nim wyzwań, przed którymi stajemy jako powoła-

ni do misji, a którym chcemy sprostać w sposób zgodny z jego 

zamiarem i godny Jego samego. 

01 sty 2017 

Kol 1:25-27:  

Wypełnić Słowo Boże, tajemnicę objawioną  

Jego świętym, którą jest  

Chrystus w nas, nadzieja chwały. 

Chrystus rdzeniem życia — Kościół pełnią bycia —

Misja naszą pasją 



str. 2 Jezus — Kościół — Misja 

Rozważanie: 2 Tm 2:20-21 

Wielki dom i jego Pan — co nam to przypomina?___________ 

___________________________________________________ 

Pospolite? Zwykłe!____________________________________ 

___________________________________________________ 

Zaszczytne? Niezwykłe!________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Które naczynia poleca Paweł?__________________________ 

___________________________________________________ 

Kto ma wpływ na rodzaj naczynia, jakim jest? ______________ 

Na co może liczyć naczynie do celów zaszczytnych? _________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Zastosowanie — SMS1 

1. Załóż sobie dziś Dziennik duchowego rozwoju — zapragnij 

tego, co niepospolite! 

2. Określ, co w Twoim przypadku oznacza zwykłe, a co za-

szczytne. ________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

3. Rozważ w tym tygodniu inne fragmenty związane z tema-

tem, np.: Mt 5:45-48; 2Tm 2:20-21; Iz 58; Jr 15:19.  

4. Rozpocznij dziś cykl czytania Biblii. _________________ 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

                                                      

1  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne (SMS: Specific — Mea-

surable — Searchable). 


