
 

 Czyń użytek ze swego  

zbawienia 
Niedziela: 5.02.2017 r. 

Motto trzyletniego okresu rozwoju naszej Wspólnoty: 
„Wypełnić Słowo Boże, tajemnicę objawioną Jego świętym, 
którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały” (Kol 1:25-27) 

 

 

 

Główna cel rozważania: Być w pełni przekonanym, że 

życie w Chrystusie to praktyka a nie teoria, to działanie a 

nie obserwowanie. 
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Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni — nie 

tylko, gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie 

nie ma — czyńcie użytek ze swego zbawienia, w 

poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana.  

Z każdej sytuacji lub przedmiotu można czynić użytek 

___________________ , _____________________ lub 

__________________ . Aby używać coś w pełni, najpierw 

trzeba __________________________________________ 
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Złota myśl: „… czyńcie użytek ze swego zbawienia, w 

poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana.” (Flp 

2:12) 

Fragment do rozważenia: Flp 2:12-16 

 

Niedziela  

5.02.2017 

Rozważmy wspólnie: 



str. 2 Rozważanie niedzielne. 

_______________________________________________ 

Podobnie jest ze zbawieniem. Daje mi ono następujące 

możliwości: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Do tej pory czyniłem z niego ________ % użytek. 
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Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i dzia-

łań płynących z dobrej woli.  

Moje pragnienia najczęściej dotyczą spraw _____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Na ile, jako człowiek zbawiony, pozwalam Bogu, by 

kształtował moje pragnienia?________________________ 

________________________________________________________ 

Objawia się to, np. :_______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, 
15

tak 

byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i 



Czyń użytek ze swego zbawienia. str. 3 

szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokole-

nia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie.  

Jako ucznia Chrystusa wyróżnia mnie: 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Trzymajcie się przy tym Słowa życia, abym mógł się 

czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żebym miał 

dowód, że nie na próżno biegałem i nie na darmo się trudzi-

łem 

Czytam codziennie Słowo Boże, ponieważ: 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

W Piśmie Świętym znajduję: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 



str. 4 Rozważanie niedzielne. 

 

 

 

 

SMS:1 W związku z tym, że nie jestem jeszcze pewien 

swego zbawienia, pomodlę się o to do Jezusa Chrystusa i 

porozmawiam na ten temat z:  

___________________________________________________

___________________________________________________ 

SMS:  W tym tygodniu uczynię użytek ze swego zbawie-

nia, tzn: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Dariusz Banicki, KChB w Gnieźnie: dariusz-banicki@o2.pl 

                                                   

1  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 

Jak mogę to zastosować w życiu? 


