
 

 Jest nowym stworzeniem… 
(Dziedzina: Teologia właściwa, tj. nauka o Bogu) 

 

Turniej Wielkiej gry (Rozważanie główne)  

 

 

 

Stawka:1 Kim jest Bóg, jak mogę Go poznać? 

Puchar (GP): Bóg jest osobą, którą poznajemy w czynach i 

słowach Jezusa oraz w zjednoczeniu się z Jego osobą. 

Ważne! Bóg nie jest osobą niepoznawalną. Poznajemy Go w czynach 

i słowach Jezusa oraz w zjednoczeniu się z Jego osobą. 

J_________ R_________ Ż________ to nie założenie intelektualne, 

to  doświadczenie. 

 

 

 

Ważne zagrania (Ważne spostrzeżenia) 

 

Sięgnijmy dzisiaj do Drugiego Listu Św. Pawła 

do Koryntian. Napisał go podczas swojej trzeciej 

podróży misyjnej, pod koniec ponad dwuletniego 

pobytu w Efezie. Piąty rozdział tego listu jest 

typowym wywodem teologicznym i, co ważne, napisany został 

przed Listem do Rzymian. 

                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest drugim z serii czterech rozważań o naturze i atry-

butach Boga. Zapoznaj się z art. Bóg we W co wierzymy. 
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Złota myśl: Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stwo-

rzeniem; stare przeminęło — i nastało nowe! (2Kor 5:17). 

Fragment główny: 2Kor 5 

 

Rok: 02 

Turniej: 03 

Data: 25.10.15 



str. 2 Teologia właściwa, tj. nauka o Bogu 

 

Autor: Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 48-50 lat). 

Czas: Między 55 a 57 r. po Chr. 

Miejsce: Macedonia. 

Cel: Odnowienie zaufania pomiędzy Apostołem, a wspólnotą kościoła 

w Koryncie. 

Temat: Moc poprzez upokorzenie i słabość. 

Życie w nadziei wieczności 

1Wiemy bowiem, że kiedy namiot
a
 tego naszego ziemskiego 

mieszkania ulegnie rozpadowi, mamy budowlę2 od Boga, 

mieszkanie zbudowane nie rękoma,
b
 wieczne — w niebie.

c3 

2Bo też w tym wzdychamy,
a
 tęskniąc by przyoblec nasze 

mieszkanie z nieba, 3jeśli rzeczywiście rozebrawszy się, nie zo-

staniemy znalezieni nadzy.
a4 4Bo też, jako przebywający w tym 

namiocie, wzdychamy obciążeni,
a
 ponieważ nie chcemy rozebra-

nia się, lecz przyobleczenia się
b
 — aby to, co śmiertelne, zostało 

wchłonięte przez życie.
c
 5A tym, który nas do tego właśnie przy-

sposobił, jest Bóg, który dał nam zadatek Ducha.
a5 

6Zawsze zatem ufni i świadomi, że mieszkając w ciele, jesteśmy 

z dala od Pana
a
 — 7wiarą

a
 bowiem żyjemy, nie tym, co widzial-

ne
b6 

— 8ufamy, choć wolelibyśmy raczej wyprowadzić się z ciała 

i zamieszkać u Pana.
a
 9Stąd też dążymy, aby — czy mieszkając7 

czy wyprowadzając się — Jemu być miłymi.
a8 10Wszystkich nas 

bowiem czeka ujawnienie [własnych spraw] przed trybunałem 

                                                   

2  budowlę, gr. οἰκοδομή, tj. trwałą, w odróżnieniu od namiotu; tak zostały 

określone zabudowania świątynne, zob. Mt 24:1. 

3  Tj: na niebiosach. 

4  Nie każdy tęskni; tęsknią ci, którzy już na ziemi inwestują w niebo, zob. 

Mt 6:19-20; 1Kor 3:14-15. 

5  zadatek Ducha, gr. τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος, lub: Ducha jako zada-

tek.  

6  Lub: przez wiarę bowiem postępujemy, nie przez to, co się widzi, gr. διὰ 

πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους. 

7  Idiom: czy jesteśmy przy życiu... (LN 23.91). 

8  Lub: Jemu się podobać, gr. εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 

5 
1aIz 38:12; 2Kor 4:7; 2P 1:13-

14; bMk 14:58; c1P 1:4 2aRz 

8:23 

3aRdz 3:7, 10; Obj 3:18; 

16:15 

4a2Kor 1:8; b2Kor 4:10; cIz 

25:8; 1Kor 15:53-54 

5aRz 8:23; 2Kor 1:22; Ef 1:14 

6aHbr 11:13-16 

7aJ 20:29; 2Kor 4:13; 1P 1:8; 
b1Kor 13:12; 2Kor 4:18 

8aFlp 1:23 

9aKol 1:10; 1Ts 4:1; Rz 12:1 

10aKzn 12:14; Mt 16:27; Dz 

17:31; Rz 2:16; 14:10; Ef 6:8; 

Obj 22:12 
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Chrystusa,9 aby każdy odebrał sobie [zapłatę] za to, czego doko-

nał za sprawą ciała — czy to dobrego, czy złego.
a
  

Posługa pojednania 

11Znając zatem bojaźń Pana,
a10 przekonujemy ludzi; dla Boga 

wszystko w nas jest jawne, spodziewam się, że jawne jest11 też w 

waszych sumieniach.
b
 12Nie polecamy wam siebie ponownie,

a
 

lecz dajemy wam sposobność do chluby z powodu nas,
b
 abyście 

mieli [coś] przeciw tym, którzy chlubią się tym, co zewnętrze,
c12 

a nie [tym, co] w sercu.
d
 13Bo jeśli szalejemy,

a13 to dla Boga, a 

jeśli jesteśmy przy zdrowych zmysłach
b
 — to dla was.

c
 14Gdyż 

miłość Chrystusa
a14 przynagla15 nas, którzy uznaliśmy, że Jeden 

zamiast wszystkich umarł,
b
 a zatem wszyscy umarli;

c
 15a umarł 

zamiast wszystkich,
a
 aby ci, którzy żyją,

b
 już nie dla siebie żyli, 

ale dla Tego,
c
 który zamiast nich umarł i został wzbudzony.  

16Tak więc my od teraz nie znamy nikogo według ciała;
a16 i jeśli 

nawet Chrystusa poznaliśmy według ciała,
b
 od teraz [Go tak] już 

nie znamy. 17Jeśli17 więc ktoś jest w Chrystusie,
a
 nowym jest 

                                                   

9  Trybunał, gr. βῆμα (bema), lub: podwyższenie, sędziowskie krzesło: krze-

sło ustawione na podwyższeniu, często na agorze, skąd ferowano wyroki; 

popularne w kulturze grecko-rzymskiej. 

10  Tj. (1) Ponieważ wiemy, co to znaczy bać się Pana; (2) Wiedząc zatem, 

co to znaczy strach przed Panem.  

11  Lub: stało się jawne, gr. πεφανερῶσθαι. 

12  tym, co zewnętrzne, idiom: chlubią się twarzą, lub: tym, co zauważalne; 

lub pozorami, (m. in. pozycją społeczną) Zob. Abramowiczówna, s. 739. 

13  Dz 26:24; 1Kor 14:18; 2Kor 12:1-6. Podobne oskarżenie wnoszono prze-

ciw Jezusowi: Mk 3:21. 

14  miłość Chrystusa, gr. ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, tj. (1) miłość, jaką Chrystus 

żywi względem nas (gen. objectivus); (2) nasze umiłowanie Chrystusa 

(gen. subjectivus). Pierwsza możliwość wydaje się bardziej prawdopo-

dobna. 

15  przynagla, gr. συνέχει, lub: przyciska, motywuje, zachęca, przejmuje. 

16  nie znamy nikogo według ciała, gr. οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα, idiom: 

nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek , tj. niczyjego życia i 

postawy nie rozpatrujemy z ludzkiego punktu widzenia. 

17  Lub: Skoro, gr. εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις. 

11aJb 23:15; Ps 2:11; Dz 

9:31; Flp 2:12; Hbr 10:31; 

12:28; b2Kor 4:2 

12a2Kor 3:1; 4:2; 10:12; 
b2Kor 1:14; c2Kor 11:18; Ga 

6:12; dRz 2:29 

13aMk 3:21; Dz 26:24-25; 
b1Tm 3:2; 2Tm 1:7; c2Kor 

4:15 

14aRz 8:35; bRz 5:19; cGa 

2:20; Kol 2:20; 3:3 

15a1Tm 2:6; bJ 6:57; 14:19; 

Ga 2:20; Flp 1:21; c1Ts 5:10; 

Rz 14:7-8; Ga 2:19 

16aRz 8:4-8; Flp 3:3; Kol 

2:11; bMt 13:54-57; J 1:14,  

45-46; 6:42; 7:41, 52 

17aRz 6:3; 1Kor 1:30; 2Kor 

12:2; Ga 3:27-28; bGa 6:15; 

Ef 2:15; 4:24; Kol 3:10; cIz 

43:18; 65:17; Mt 9:16-17; Rz 

6:6; 1Kor 5:7-8; 2Kor 3:14; 

Kol 3:9; Hbr 8:13; Obj 21:1; 
dEz 36:26; Rz 6:4; Tt 3:5; Hbr 

10:20; Obj 21:5 

18aRz 5:10; Kol 1:20; b2Kor 

3:8; 4:1 

19aKol 2:9; bJ 1:29; 3:16; cRz 

3:24-25; 4:8 

20aIz 52:7; Ef 6:20; Ga 4:14 

21aIz 53:9; J 8:46; Hbr 4:15; 

1P 2:22; bGa 3:13; cRz 1:17; 

3:21; 4:25; 10:3-4; Flp 3:9 
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stworzeniem;
b
 stare przeminęło

c
 — i nastało nowe!

d
 18A wszyst-

ko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa
a
 i 

powierzył nam posługę pojednania,
b18 19jako że Bóg w Chrystu-

sie
a
 świat z sobą pojednuje,

b
 nie zaliczając im ich upadków,

c
 i 

zlecił nam Słowo pojednania.  

20W miejsce Chrystusa niesiemy więc poselstwo,
a
 19jakby [sa-

mego] Boga, który przez nas wzywa;20 w miejsce Chrystusa 

błagamy:21 Dajcie się pojednać się z Bogiem. 21[On] Tego, który 

nie poznał grzechu,
a
 zamiast nas uczynił grzechem,

b22 abyśmy 

my w Nim stali się sprawiedliwością Boga.
c
 

Przekład dosłowny EIB 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

 Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Ww. 1-10: Dość zawile sformułowane osobiste wyznanie apostoła, z 

którego m.in. wyłania się jego stosunek do życia doczesnego i wiecz-

nego.  

Apostoł jest człowiekiem, którego każdy czyn przeniknięty jest prze-

konaniem o realności nieba. To przekonanie jednak opiera się na 

czymś odczuwalnym — na zadatku, którym jest Duch. On jest pod-

stawą ufności apostoła i realności rzeczy na razie niewidzialnych. 

Czy dla mnie niebo jest realne? Czy już w nie inwestuję? Czy uświa-

damiam sobie, że ta inwestycja zacznie mi się zwracać mniej więcej 

wtedy, gdy zacznę korzystać z przywilejów emerytalnych? Czy od-

czuwam w sobie obecność Ducha? (GP: Bóg jest Osobą, którą pozna-

jemy w czynach i słowach Jezusa oraz w zjednoczeniu się z Jego osobą). 

Ww. 11-13: Ciąg dalszy osobistych odniesień. Co dla nas istotne: 

Duch w nas przekonuje nas, że ludzka sprawa z Bogiem nie jest żar-

                                                   

18  Pojednanie, gr. καταλλαγή, w kategoriach bankowych oznacza wymianę 

pieniędzy wraz z zyskiem z wymiany (u Arystotelesa i innych) oraz przy-

wrócenie do łask (od czasów Ajschylosa).  

19  W miejsce Chrystusa niesiemy więc poselstwo, gr. Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν 

πρεσβεύομεν, lub: Zamiast Chrystusa „ambasadorujemy”.  

20  wzywa, gr. παρακαλέω, lub: zachęca, doradza, zaprasza, prosi, błaga. 

21  błagamy, gr. δεόμεθα, prosimy; podobnego słowa używa się w modlitwie. 

22  uczynił grzechem: być może, za hbr., metonimia ofiary za grzech.   
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tem. Jest się kogo — i jest się czego — bać. Ta realność jest jednym z 

motywów naszego głoszenia Dobrej Nowiny. 

Dlaczego ja głoszę Dobrą Nowinę? _________________________ 

________________________________________________________ 

Ww. 14-16: Recepta na życie wg zasady: Chrystus jest rdzeniem 

mojego życia. 

Zaczyna się od: ___________________________________________ 

________________________________________________________ 

Kończy się na: _________________________________________ 

________________________________________________________ 

 (GP: Bóg jest Osobą, którą poznajemy w czynach i słowach Jezusa 

oraz w zjednoczeniu się z Jego osobą). 

W. 17: Uwaga na czasy gramatyczne!  

przeminęło to: ___________________________________________ 

nastało to: ____________________________________________  

W. 18: Uwaga na autorstwo przemiany! 

wszystko to nie jest: ______________________________________ 

wszystko to jest: _________________________________________ 

(GP: Bóg jest Osobą, którą poznajemy w czynach i słowach Jezusa 

oraz w zjednoczeniu się z Jego osobą). 

Ww. 18-21: Uwagę na rangę naszego powołania! Zob. przypisy i 

poświęć rozważeniu tego kilka kwadran-

sów w tygodniu. 

Decydująca chwila  

SMS:23 Rozważ końcową część roz-

działu, ww. 18-21, i opisz lub przedys-

kutuj z przyjaciółmi (np. w ramach 

małej grupy), jak ten fragment wpływa na Twoje postrzeganie głosze-

nia Dobrej Nowiny. 

                                                   

23  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 



str. 6 Teologia właściwa, tj. nauka o Bogu 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

SMS: Wytypuj do środy osoby, które chciałbyś w tym miesiącu zapo-

znać z Dobrą Nowiną.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

SMS: Porozmawiaj z dziećmi o ich Turnieju i opowiedz im, co my 

robiliśmy w ramach naszego rozważania. Poniżej wpisz, na co zwró-

cisz uwagę.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

SMS: Weź udział w Bankiecie WG! Wykorzystaj materiały dołączone 

do WG lub z Bazy Wiedzy. Z czego zamierzasz skorzystać? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Czy odnieśliśmy Korzyść, czy możemy powiedzieć, że: 

Wiem: 

Jaka przemiana zaszła (powinna zajść) w moim życiu i kto jest 

jej Autorem. 

Umiem:  

Wskazać w Biblii fragmenty, które uzasadniają to, czego się 

dowiedziałem. 

Chcę/Potrafię: 

Przedstawić moim najbliższym poruszany w rozważaniu temat.  

 

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


