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„Starsze kobiety niech doradzają młodszym jak kochać mężów, dzieci, jak zachować umiar, czystość 
moralną, jak prowadzić dom, być dobrymi i uległymi własnym mężom  

– żeby Słowu Bożemu nie uwłaczano.” Tyt.2.3-5 

W czym można nie zachowywać umiaru? 
Dla przykładu: w jedzeniu, piciu alkoholu, w dążeniu do wygodnego życia, 
w zakupach, w sprzątaniu, w dbałości o wygląd, w mówieniu, w 
odpoczywaniu, w spotkaniach towarzyskich, w gotowaniu, w przystrajaniu 
domów, w dbałości o ogródek, w pożądliwościach seksualnych, i w wielu 
innych dziedzinach. 
 
U nas, kobiet, brak umiaru dotyczy najczęściej obowiązków, które 
bierzemy na siebie. Często nie jesteśmy w stanie pełnić wszystkich ról i 
zachować równowagi we wszystkich naszych zadaniach.  
 
Kobieta, żyjąca w naszych czasach, na zadanie jej pytanie: Co u Ciebie 
słychać? często odpowiada: 

jestem taka zabiegana 
w domu tyle pracy i końca nie widać, a jeszcze zadania domowe  
z dziećmi! 
nie daję rady ze wszystkim sama… 
jestem wykończona 
…………………… 

w czym nie zachowuję 
umiaru? 

…………………………………

………………………………..

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

Umiar - to brak przesady lub powściągliwość w czymś, albo jak podaje 
język grecki - samokontrola. Biblia wskazuje w liście do Tytusa 
2.4-5, że zachowanie umiaru jest czymś obowiązkowym dla 
chrześcijanki. 
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Spotkanie  
dla Kobiet 

z cyklu Starsze Młodszym 
na podstawie  

Listu do Tytusa 2.3-5 

KWCH Bielsko Biała

6 kwiecień 2019 r.

 

Tematy Spotkania 
 

Co to jest umiar  
i jak go zachować? 

Co to jest  
„Cichy Czas z Bogiem”? 
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 Współczesna kobieta dysponuje odpowiednikiem pięćdziesięciu pełnoetatowych służących, w postaci 
nowoczesnych urządzeń i sprzętów. Dysponuje wieloma udogodnieniami, o których kobiety z poprzednich 

pokoleń nawet nie słyszały - zmywarka, odkurzacz, mikrofalówka, pralka, bieżąca woda w kranie!  

Dlaczego więc kobieta XXI w. jest taka zmęczona, zabiegana i co najważniejsze brakuje jej czasu 
na zrobienie wszystkiego co powinna zrobić ? 
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Pan Jezus Chrystus miał nie wiele czasu na dokonanie dzieła 
odkupienia, a pod koniec życia powiedział:  

Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, 
które mi powierzyłeś do wykonania. Jana 17,4 

Te słowa Chrystusa niosą ważną prawdę. Pan Jezus nie zrobił 
wszystkiego, czego oczekiwali od Niego uczniowie - np. nie obalił 
władzy Rzymian, nie uzdrowił wszystkich chorych, nie poszedł do 
wszystkich potrzebujących. Pan Jezus skupił się na celu jaki 
wyznaczył mu Bóg Ojciec i całe swoje życie temu zadaniu 
podporządkował.  

Podczas 33 lat pobytu na ziemi, a raczej podczas ostatnich 3 lat, 
wypełnił dzieło, które dał mu Ojciec do wykonania. 

Jaki jest cel Tw!ego "ycia ? 
Okazuje się, że tego celu nie musimy wymyślać, ani go 
poszukiwać - wystarczy go sobie przypomnieć, czytając 

Boże Słowo.  
Wszystkich, którzy noszą me imię i których 

stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i 
moim są dziełem.  

Te słowa z Księgi Izajasza (Iz 43:7) pokazują cel naszego 
życia: przynieść Bogu chwałę swoim życiem. 

Całe swoje życie skierować na to, aby Bóg został 
uwielbiony przez moje myśli, słowa i czyny.  

Nowy testament wskazuje na ten cel różnymi słowami, 
np.:  

Poszukiwanie najpierw Królestwa Bożego  
i sprawiedliwości Jego Mat.6,33 

Upodabnianie się do obrazu Pana Jezusa 2 Kor 3:18b 

Poszukiwanie tego,  
co podoba się Jezusowi Chrystusowi Flp 2:20-21 

Niezależnie od tego czy mam już męża, czy nie i niezależnie 
od tego ile mam lat, to mój cel pozostaje zawsze taki sam!  

Ja Ciebie  
uwielbiłem na ziemi  

przez to,  
że wypełniłem dzieło, 
które mi powierzyłeś do 

wykonania. 

 Jana 17,4 

M!e notatki 


