Wykorzystuj chwile odkryć
(2Tm 2:1-13)
niedziela, 25.04.2021 r.
Cel rozważania: Wyposażenie nas do rozwoju w Chrystusie, a też
do prowadzenia rodzin, grup, służb i całych wspólnot.
Jak osiąga się ten cel? _________________________________
Małe więc i wielkie odkrycie - łaska: 2:1

2

1Ty

więc, moje dziecko, wzmacniaj się w łasce, która jest w
Chrystusie Jezusie,
1. _________________________________________________

2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
Małe więc i wielka strategia: 2:2
2a

co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać.
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
Nasza wojskowa i sportowa dola: 2:3-5
3Przechodź wraz [ze mną] niedole jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. 4Nikt w służbie wojskowej nie wikła się w sprawy tego życia, aby
się spodobać temu, kto go powołał do wojska. 5Również jeśli ktoś

staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeżeli nie walczył prawidłowo.
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________

Rozważania

str. 2

3. _________________________________________________
O siebie też trzeba dbać! 2:6-7
6Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów.
7Rozważaj, co mówię, gdyż Pan da ci właściwe zrozumienie wszyst-

kiego.1
___________________________________________________
___________________________________________________
Przykład Jezusa: 2:8-13
8Miej

w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wzbudzony z martwych, z nasienia Dawida, według mojej ewangelii,2 9dla której znoszę niedolę aż do więzów, jak złoczyńca, ale Słowo Boga nie zostało
związane; 10dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych,
aby i oni doświadczyli zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie
wraz z chwałą wieczną.3 11Wiarygodne to Słowo: Jeśli bowiem wraz
z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć; 12jeśli trwamy, z Nim
będziemy królować; jeśli się zaprzemy — i On się nas zaprze; 13jeśli
nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, gdyż nie może zaprzeć się samego siebie.
___________________________________________________
___________________________________________________
Jak mogę to zastosować w życiu?
1. Odkryłeś dziś coś nowego? Wykorzystaj to i zastosuj w swoim życiu. Uchwyć się tego mocno i niczym się nie zrażaj.
pastor Dariusz Banicki,
KChB Września: dariusz-banicki@o2.pl
www.baptysci-wrzesnia.pl

1

Lub: dobry wgląd we wszystko.

2

Tzn.: zgodnie z dobrą wieścią, którą głoszę.

3

1 Ptr 5,10.

