
 

 Jezus: Nauczę cię żyć z charakterem  
(Jesus: I’ll Teach How To Live with a Backbone) 

Wielka gra (The great Game)  

 

 

 

Stawka (Stake):1 Jak Bóg kształtuje charakter i jak mam w 

związku z tym żyć? (How God shapes my character and how, 

in relation to this, am I to live?). 

Puchar — Główna Prawda (Cup — The Main Truth): Bóg 

kształtuje nasz charakter przez cierpienia i próby, powołu-

jąc nas do życia heroicznego — dla sprawy Królestwa i dla 

naszych zadań w wieczności. 

Ważne! Życie wypełnione trudem, cierpieniem i próbami nie 

jest wyjątkiem. To codzienna norma (zob. Modlitwa Pańska). 

Świat jest polem walki życia ze śmiercią, tego, co Boże, tj. Kró-

lestwa Bożego, z tym, co nie-Boże, tj. z systemami części zbun-

towanego stworzenia. Ta walka rozgrywa się w sferze wiary w 

Jezusa jako Chrystusa. Mają wyłonić się z niej ludzie bohater-

scy, z charakterem, dojrzali, na miarę Chrystusowej pełni, przy-

gotowani do zadań wiecznych. W sferze życia z charakterem 

uświadamiamy sobie w sposób szczególny, że nasze chrześci-

jańskie życie ma wymiar kosmiczny, tj. łączący ziemię z nie-

bem, życie doczesne z wiecznością, teraźniejsze zmaganie z 

nadchodzącą przyszłą chwałą. 

 

 

 

 

 

                                                      

1  Niedzielny Turniej, jak poprzedni, mieści się w serii rozważań o praktycz-

nym wymiarze nowego narodzenia. Rozważania te są przedmiotem etyki, 

czyli nauki o tym, co powinniśmy czynić. 

10 maja 2015  

MY: 

Chrześci-

jaństwo — 

stylem bycia 

ŚWIAT:  

Byt lokalny 

— wpływ 

globalny 

Chrystus: 

rdzeniem 

życia 

Złota myśl: Dla mnie życie, to Chrystus, a śmierć — to zysk (Flp 1:21).  

Za najwyższą radość uważajcie chwile, gdy jesteście poddawani przeróż-

nym próbom. Takie doświadczanie waszej wiary
 
kształtuje wytrwałość, a 

ta niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nie-

naganni i bez jakichkolwiek braków (Jk 1:2-4). 

 

Fragmenty główne: Jk 1:2-4 (1P 4:12-14; 2P 1:3-11); 

Hbr 2:10; 5:7-9 (Flp 2:5-11); 1Kor 6:1-4; 2Kor 4:7-18; 

10:13. 
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str. 2 Jesus Christ the Core of Our Life 

Wielka gra (The Great Game) 

1. W życiu chrześcijanina da się wyróżnić 

dwie sfery: charyzmat i charakter. Ta pierw-

sza potrafi być widowiskowa, lecz o ważności 

tej drugiej niech dodatkowo świadczą słowa: 

Wiem o twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed 

tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką 

masz moc. A jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się 

mojego imienia (Obj 3:8). Jeśli by charyzmat porównać do pie-

częci, to charakter będzie jej odciskiem. A co będzie siłą do-

prowadzającą do odcisku? Tym będą cierpienia i próby.  

2. Zaznaczmy jeszcze, że charakter w naszych rozważaniach 

rozumiemy nie tylko jako zespół cech właściwych człowiekowi, 

przejawiających się w jego postępowaniu, sposobie bycia, 

usposobieniu i przyjętym systemie wartości, ale także jako ro-

dzaj piętna odciśniętego na nas przez Boga (odbicie Jego Po-

staci, χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, Hbr 1:3). 

Ważne zagrania (Important moves) 

Spostrzeżenie 1: Nowe Przymierze kreśli analogię między 

rozwojem biologicznym a rozwojem duchowym (1Kor 2:6, 

12-14; 3:1-3; 1J 2:12-14).  

Temat ten omawia traktat Drogowskazy życia w Chrystusie. 

Trzy okresy rozwoju to: _______________________________ 

Spostrzeżenie 2: Próby doskonalą, Jk 1:2-4 (por. 1P 4:12-14; 

2P 1:3-11). 

2Za najwyższą radość uważajcie, moi bracia,
a
 gdy spadają na 

was różnorodne2 próby,
b3 3wiedząc, że doświadczanie waszej 

wiary
a 

sprawia wytrwałość,
b
 4wytrwałość

a
 zaś niech prowadzi 

do dzieła doskonałego,4 abyście byli doskonali i nienaganni,
 
 

nie mający żadnych braków.
b
  

                                                      

2  różnorodne, gr. ποικίλοις, tak w 1P 4:10 określona jest łaska Boża. 

3 próby i pokusy określa gr. πειρασμός (peirasmos). Są one sprawdzianem 

wiary, a nie silnej woli. Chodzi o wiarę jednoczącą nas z Chrytusem. 

4  Lub: czynu doskonałego. 

2
a
Jk 1:16,19; 2:1,5,14; 

3:1,10,12; 4:11; 5:7, 9, 10, 

12, 19; 
b
Mt 5:12; 2Kor 7:4; 

Hbr 10:34; 12:11; Jk 1:12; 

1P 1:6; 4:13 

3
a
Jk 1:12; 1P 1:7; 

b
Rz 5:3; 

Hbr 10:36; 2P 1:6 

4
a
Rz 5:4; 

b
Mt 5:48; 1Ts 

5:23; Jk 3:2; 2P 3:14 



Jezus Chrystus sprawczą siłą życia str. 3 

Pokusy i próby to radość numer: _______________________. 

Są one doświadczeniem_________, a nie _________________. 

Do doskonałego dzieła prowadzi _______________________. 

Spostrzeżenie 3: Pan Jezus nie był wyjątkiem na swoich 

ziemskich szlakach (Hbr 2:10; 5:7-9; por. Flp 2:5-11). 

10Przystało bowiem Temu, z powodu którego [dzieje się] 

wszystko, i za sprawą którego [dzieje się] wszystko, [aby Tego, 

który] wielu synów doprowadził do chwały, Sprawcę ich zba-

wienia, udoskonalić
a
 przez cierpienia.

b5 

Jezusa droga do doskonałości wiodła przez ________________. 

7W dniach swego życia w ciele z wielkim wołaniem i ze łzami 

zanosił On błagania oraz usilne prośby do Tego, który mógł Go 

wybawić od śmierci, i ze względu na pobożność został wysłu-

chany;
a
 8i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa

a
 dzięki 

temu, co wycierpiał,
a
 9a uczyniony doskonałym,

a
 stał się dla 

wszystkich Mu posłusznych źródłem wiecznego zbawienia
b 

Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co _______________.  

Spostrzeżenie 4: Cierpienia i próby kształtują ludzi boha-

terskich — do zadań wiecznych.  

2Kor 4:7-18 jest jednym z przykładów tego, jak pod wpływem 

trudności kształtuje się nasz charakter. 

Wypisz słowa, które wskazują na powszechność cierpień i prób:  

__________________________________________________ 

Które słowa Modlitwy Pańskiej wskazują na to samo? _____ 

__________________________________________________ 

Ku czemu zmierza ten pozornie niezrozumiały sposób? ____ 

___________________________________________________ 

Wg 1Kor 10:13 możemy liczyć na ______________________. 

W NP znajdujemy wiele sugestii na temat naszych przyszłych 

zadań; poprzestańmy jednak na jednym fragmencie, 1Kor 6:1-4: 

                                                      

5  Ww. 9-18 rzucają nowe światło na cierpienie i śmierć. Udział w cierpieniu 

jest wyrazem udziału w Bożej łasce; cierpienie jest narzędziem doskonale-

nia (w. 10), otwiera ono przed nami tajniki miłosierdzia (ww. 17-18).  

9
a
Dz 3:13; Flp 2:8-9; Obj 

5:12-13; 2P 1:17; 
b
2Kor 5:15 

10
a
Rz 11:36; 

b
Łk 24:26; Rz 

8:21, 29-30; 1Kor 2:7; Kol 

3:4; 1Ts 2:12; 1P 5:10; 
c
Hbr 

5:9; 7:28; 9:9; 10:1, 14; 

12:23 

11
a
Ef 5:26; Hbr 13:12; 

b
Hbr 

10:10, 14, 29; 13:12; 
c
Mt 

25:40; Mk 3:35; J 20:17; Rz 

8:29 

12
a
Ps 22:23 



str. 4 Jesus Christ the Core of Our Life 

1[Jak] śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, sądzić się przed 

niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? 2Czy nie wiecie, 

że święci będą sądzić świat? A jeśli świat ma być przez was 

sądzony,
a
 czy nie jesteście zdolni do rozstrzygania w [spra-

wach] pomniejszych?6 3Czy nie wiecie, że będziemy sądzić 

aniołów? A co dopiero sprawy życiowe? 

Mamy ćwiczyć się w sądzeniu pomniejszych spraw dlatego, że 

___________________________________________________ 

Decydująca chwila (Decisive Moment) 

SMS:7 (1) W bieżącym tygodniu określ 

okres swojego duchowego rozwoju. Co cię 

przekonuje o tym, że masz rację. Możesz 

swoje spostrzeżenia skonsultować z przyja-

ciółmi lub w gronie rodzinnym.  

(2) Wymień swoje obecne największe trudności i wskaż pozy-

tywne strony swoich zmagań. 

Zadbaj też o to, byś mógł powiedzieć, że:8 

Wiem (I know): 

Wiem, że istnieje analogia między rozwojem biologicznym a ducho-

wym że i Bogu chodzi przede o moją dojrzałość.  

Umiem (I can):  

1. Wymienić okresy rozwoju, ich cechy i oznaki wyrastania. 

2. Wyjaśnić, w jaki sposób Bóg kształtuje charakter, dzięki czemu 

dochodzi się do dojrzałości i po co nam ta dojrzałość. 

Potrafię (I am able): 

1. Określić okres i stadium mojego duchowego rozwoju.  

2. Określić pozytywne strony moich najtrudniejszych zmagań.  

3. Spojrzeć na próby z Jakubowego punktu widzenia. 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

                                                      

6  pomniejszych, ἐλάχιστος, stopień najwyższy przysłówka w funkcji wyż-

szego. 

7  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne (SMS: Specific — Mea-

surable — Searchable). 

8  Uwaga: Kolory strzałek w Rozgrzewce korespondować będą z kolorami 

strzałek w innych częściach Wielkiej gry, aby ułatwić osiągnięcie Korzyści. 


