
 

 Dorosnąć do wymiarów pełni  

Chrystusowej  

– abstrakcja czy osiągalny cel? 
Niedziela: 26.02.2017 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) 

 

 

 

Główny cel rozważania: Być w pełni przekonanym, że 

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

nie obserwowanie. 

 

 

 

 

 

 

 Czasami zdarza nam się odbierać niektóre biblijne 

sformułowania jako piękny literacki język z dużą dozą abs-

trakcji. Takie podejście może nas jednak doprowadzić do 

umniejszania Bożych obietnic sprowadzając je do życzeń i 

marzeń. To jest podstawowy błąd, który może spowodo-

wać, że staniemy się bardziej teoretykami i obserwatorami 

życia chrześcijańskiego niż doświadczającymi realności 

działania potężnej mocy Jezusa Chrystusa w nas. Zatem 

wykorzystajmy wybrane na dzisiaj teksty Nowego Przymie-

rza do sformułowania właściwych celów i do poszukania 

wskazówek jak te cele osiągnąć. 
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Złota myśl: „13aż dojdziemy wszyscy do jedności wia-

ry i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości 

właściwej dla dojrzałych, i dorośniemy do wymiarów 

pełni Chrystusowej (Ef 4:13) 

Fragmenty do rozważenia: Ef 4:11-16; 2P 1:3-11 

 

Niedziela  

26.02.2017 

Ważne spostrzeżenia: 



str. 2 Rozważanie niedzielne. 

 

 

11On też uczynił jednych apostołami, drugich proro-

kami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpaste-

rzami i nauczycielami. 12Uczynił to po to, by wyposa-

żyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budo-

wania ciała Chrystusa, 13aż dojdziemy wszyscy do jedno-

ści wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonało-

ści właściwej dla dojrzałych, i dorośniemy do wymia-

rów pełni Chrystusowej.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3Jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest 

potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to 

dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej 

własnej chwale i wspaniałości.1 4Dzięki nim darowane nam 

zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie 

stali się uczestnikami Boskiej natury, jako ci, którzy nie 

ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają 

żądze.  

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

                                                   

1  Lub: cnocie. 
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Rozważmy wspólnie: 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z 

prawością,2 prawość z poznaniem, 6poznanie z opanowa-

niem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożno-

ścią, 7pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. 
8Gdy te cechy będą waszym udziałem, i to w coraz więk-

szej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i 

bezowocni w poznaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
9Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótko-

wzroczny. Zapomniał
 
też, że został oczyszczony ze swoich 

dawnych grzechów. 10Dlatego, bracia, tym bardziej zadbaj-

cie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te 

cechy, nigdy się nie potkniecie, 11ponieważ dzięki temu 

zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego 

Królestwa naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

14Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi, 

rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy po-

wiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkie-

go oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi me-

                                                   

2  Lub: cnotą, czystością. 

4 
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todami. 15Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym 

względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i 

coraz bardziej przypominali Jego, który jest Głową, Chry-

stusa. 16Z Niego czerpie całe ciało. Każda jego część we 

właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasi-

la, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości.  

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

SMS:3 Celem, który dzisiaj Bóg mi pokazuje jest:  

___________________________________________________

___________________________________________________ 

SMS:  Mogę go osiągnąć poprzez: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

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

                                                   

3  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 

Jak mogę to zastosować w życiu? 


