
 

 Poświęcił swego Syna 
(Dziedzina: Harmartiologia, tj. nauka o grzechu,  

i soteriologia, tj. nauka o zbawieniu.) 
 

Turniej Wielkiej gry (Rozważanie główne)  

 

 

 

 

Stawka:1 Kim jest Jezus, nasz Zbawca?  

Główna Prawda: Jezus jest Jednorodzonym Synem Boga 

Ojca, wyrazicielem Jego prawdy i Jego woli, Bogiem w ciele, 

obiektem naszej wiary i przez to źródłem życia. 

 

 

 

 

 

Ważne spostrzeżenia. 

 

 W ramach naszych rozważań mówimy o Jezusie w 

odniesieniu do nas. W naszym podejściu do tematu 

ważne jest to, że łączymy sprawę zbawienia z 

przyjaźnią i braterstwem z Jezusem. 

 Co chcemy pogłębić w ramach rozważania? Kim 

On był jako człowiek i kim On w ogóle jest? 

 

                                                   

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: Tak bowiem Bóg ukochał świat, że Syna Jed-

norodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne. (J 3:16). 

Fragment główny: J 3:1-21 

 

Rok: 02 

Turniej: 11 

Data: 27.12.15 



str. 2 Nauka o grzechu, nauka o zbawieniu. 

Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Konieczność nowego narodzenia 

1Był zaś człowiek spośród faryzeuszów, na imię mu było 

Nikodem,
a2 dostojnik żydowski.3 2Ten przyszedł do Niego 

w nocy
a
 i powiedział: Rabbi!4 Wiemy,5 że przychodzisz od 

Boga jako nauczyciel;
b
 nikt bowiem nie mógłby czynić 

takich znaków,
c
 jakie Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był.

d
  

 

Ww. 1-2: Jezus (ok. 30 roku życia) swoją postawą i czynami 

musiał budzić szacunek! Por. 1Tm 4:12 (ale bądź dla wierzą-

cych wzorem w Słowie, w prowadzeniu się, w miłości, w wierze, 

w czystości). 

Czy ja jestem rozpoznawany jako człowiek budzący szacunek z 

powodu mojej postawy, zachowania i postępowania? 

___________________________________________________ 

 

3Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam6 cię, że kto nie zostanie 

zrodzony na nowo,
a7 nie może zobaczyć Królestwa Bożego.

b8  

                                                   

2  Nikodem, gr. Νικόδημος, czyli: pogromca tłumu. Niektórzy utożsamiają 

Nikodema z Naqdimonem ben Gurionem, bogatym obywatelem Jerozoli-

my, który zaopatrywał pielgrzymów w wodę i który przebywał w Jerozo-

limie w czasie oblężenia Jerozolimy w 70 r. (Carson 186). 

3  dostojnik żydowski, gr. ἄρχων τῶν Ἰουδαίων, hbr. ְקִצין ַהיְהּוִדים, lub: przy-

wódca żydowski, być może członek Sanhedrynu, por. HALOT. 

4  Rabbi, gr. ῥαββί, hbr. (1) ,ַרִבי, czyli: mój wielki: (1) tytuł grzecznościowy: 

proszę pana; do Jana Chrzciciela: J 3:26; poza tym w odniesieniu do Jezu-

sa; (2) synonim zwrotu: nauczycielu, gr. διδάσκαλε, zob. J 1:38. Jezus 

mógł mieć wówczas ok. 30 lat, zob. Łk 3:23.   

5  wiemy, gr. οἴδαμεν, hbr. יַָדְענּו, lub: przekonaliśmy się, doszliśmy do wnio-

sku. Nikodem zatem reprezentował nie tylko swój punkt widzenia. 

6  Ręczę i zepewniam cię, gr. ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, hbr. ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִי אֵֹמר ָלְך. 

7  zrodzony na nowo, gr. γεννηθῇ ἄνωθεν, lub: z góry; hbr.  ִאם־ֹלא יִָּוֵלד ִאיׁש

 .od środka ,ִמְמקֹור

3 
1aJ 7:50; 19:39 

2aJ 7:13; 12:42; 19:38;  bMt 

22:16; cJ 2:11; Dz 2:22; 

10:38; dJ 9:16; Dz 10:38 

3aJ 1:13; Jk 1:18; 1P 1:3, 23; 

1J 5:1; bMt 3:2; 18:3; Łk 

17:21; J 3:5 



Poświęcił swojego Syna. str. 3 

4Nikodem na to: Jak może urodzić się człowiek, będąc starcem? 

Nie może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać urodzo-

ny. 5Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, że kto nie zo-

stanie zrodzony z wody i Ducha,
a
 nie może wejść do Królestwa 

Bożego. 6Co zostało zrodzone z ciała, jest ciałem, a co zostało 

zrodzone z Ducha, jest duchem.
a
 7Nie dziw się, że ci powiedzia-

łem: Musicie zostać zrodzeni na nowo. 8Wiatr wieje, dokąd chce
a
 

i jego szum słyszysz, ale nie pojmujesz, skąd nadciąga i dokąd 

zmierza; tak jest z każdym, kto został zrodzony z Ducha.
b
 

9Nikodem na to: Jak to może się stać? 

 

Ww. 3-9: Jezus zna treść niezadanych pytań i zna na nie Boże 

odpowiedzi.  

Jezus zna moje niesformułowane pytania i zna na nie Boże od-

powiedzi. 

___________________________________________________ 

 

 10Jezus odpowiedział: Ty jesteś takim9 nauczycielem10 Izraela i 

tego nie wiesz?11 11Ręczę i zapewniam cię, że mówimy o tym, co 

wiemy,12 i świadczymy o tym, co widzieliśmy,
a
 ale naszego 

świadectwa nie przyjmujecie. 12Jeśli o ziemskich sprawach wam 

powiedziałem i nie wierzycie, to jak uwierzycie, jeśli wam po-

                                                                                                    

8  Królestwo Boże, gr. βασιλεία τοῦ θεοῦ, zob. Carson 188. Stwierdzenie 

Jezusa jest o tyle szokujące, że panowało ówcześnie przekonanie, że 

wszyscy Żydzi, z wyjątkiem apostatów i wyjątkowych niegodziwców 

(zob. np. Miszna, Sanhedryn 10,1) wejdą do Królestwa (Carson 189). 

9 Rodzajnik par excellance, tj. nie byle jakim, niepoślednim (Wallace). 

10  nauczycielem, gr. διδάσκαλος, hbr. מֹוֶרה, instruktorem. 

11  Nikodem powinien był o tym wiedzieć, zob. Prz 30:4-5; Iz 44:3-5; Ez 

37:9-10. 

12  wiemy, gr. οἴδαμεν, lub: co do czego jesteśmy przekonani. 

5aEz 36:25-27; Mt 3:11; Dz 

22:16; Tt 3:5 

6aJ 1:13; Rz 8:5-9; 1Kor 

15:50 

8aKzn 11:5; Ez 37:9; b1Kor 

2:14-16 

11aJ 7:16; 8:26, 28; 12:49 

13aPrz 30:4; J 6:38, 42; Dz 

2:34; Rz 10:6-7; Ef 4:8-9; Hbr 

4:14; 9:24; bJ 1:51 

14aLb 21:4-9; bJ 8:28; 12:32, 

34 

15aRdz 15:6; Mk 1:15; J 1:7, 

12; 2:23; 5:24; 7:38; 20:29, 

31; Dz 13:39; 16:31; Rz 3:22; 

10:9-10; 1J 5:1, 5, 10 



str. 4 Nauka o grzechu, nauka o zbawieniu. 

wiem o niebieskich? 13A nikt nie wstąpił do nieba jak tylko Ten, 

który zstąpił z nieba,
a
 Syn Człowieczy.

b13 

 

Ww. 10-13: W Jezusie mamy kogoś, kto zstąpił z nieba, najlep-

szego wyraziciela woli Boga. 

Nowe Przymierze jest przedłużeniem objawienia sprzed wieków. 

W modlitwie wchodzę w kontakt z Bogiem. Przy lekturze Nowe-

go Przymierza wchodzę w kontakt z przesłaniem Boga. 

___________________________________________________ 

 

 14I jak Mojżesz wywyższył węża
a
 na pustyni,14 tak musi być 

wywyższony
b
 Syn Człowieczy, 15aby każdy, kto wierzy,

a
 miał w 

Nim15 życie wieczne.  

Życie — dla wierzących 

16Tak16 bowiem Bóg ukochał
a
 świat, że Syna Jednorodzonego

a17 

dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
c
 nie zginął, ale miał życie 

wieczne.
d
  

 

                                                   

13  Nikt z ludzi nie wstąpił do nieba, nie przebywał tam i nie wrócił opowie-

dzieć, co widział. O sprawach nieba może powiedzieć tylko Ten, który 

zstąpił z nieba. W czasach Jezusa mówiło się o ludziach, którzy wstąpili 

do nieba i tam otrzymali szczególny wgląd w Boże plany. Wiele tych hi-

storii koncentrowało się na Mojżeszu (Carson 200-201). 

14  Jan łączy wyniesienie na krzyż z wyniesieniem do chwały (J 8:28; 12:32, 

34; por. Iz 52:13-53:12). Wąż został zniszczony za Hiskiasza (2Krl 18:4). 

15  Lub: aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, gr. ἵνα πᾶς ὁ 

πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 

16  Tak może oznaczać stopień, tj. Do tego stopnia; albo sposób, tj. W taki 

sposób. 

17  Jednorodzony, gr. μονογενής, lub: jedynego, oznacza: (1) jedyne dziecko 

— syna (Łk 7:12; 9:38) lub córkę (Łk 8:42); (2) osobę wyjątkową (Hbr 

11:17) por.  Flawiusz (Dawne 1,222) w opisie Izaaka lub Klemens w opi-

sie Fenixa (1Klemensa 25:2).  

16aRz 5:8; Ef 2:4; Tt 3:4; 1J 

4:9-10; bRz 8:32; cJ 6:29, 40; 

1J 5:10; dJ 10:28; 11:25-26; 

17:3; 1J 5:13 

17aJ 10:36; 11:42; 17:8, 21; 

20:21; bJ 5:22, 30; 8:15-16; 

Dz 17:31; cIz 53:11; Mt 1:21; 

Łk 2:11; 19:10; J 1:29; 12:47; 

1Tm 1:15; 2:5-6; 1J 2:2 

18aJ 5:24; bJ 1:14, 18; 1J 4:9; 
cJ 3:36 

19aJ 1:9; 8:12; bRz 1:21; 1J 

1:5-6; cJ 7:7; Rz 13:3 

20aIz 29:15; Ef 5:13 

21aEf 5:8-9; 1J 1:6-7 



Poświęcił swojego Syna. str. 5 

Ww. 14-16: Jezus jest jednorodzonym Synem Boga. Jest On 

źródłem życia (14). Jest Bożym darem dla zgubionego człowie-

ka.(Przy okazji: ukrzyżowanie z Bożego punktu widzenia jest 

wywyższeniem). 

Czy korzystam z Bożej oferty ratunku i rozwoju duchowego 

życia? 

___________________________________________________ 

 

17Gdyż nie posłał
a
 Bóg Syna na świat, aby [Ten] osądził świat,

b
 

ale aby świat był przez Niego zbawiony.
c18 18Kto wierzy w Nie-

go, nie podlega osądowi;
a
 kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, 

gdyż nie uwierzył w imię Jednorodzonego
b
 Syna Bożego.

c
 19Bo 

na tym właśnie polega sąd, że światło przyszło na świat,
a
 lecz 

ludzie bardziej pokochali ciemność
b
 niż światło, ponieważ ich 

czyny były złe.
c
 20Każdy bowiem, kto postępuje niegodziwie, 

nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie zostały 

wyjawione jego czyny.
a
 21Lecz kto postępuje zgodnie z praw-

dą,19 zbliża się do światła, aby wyszło na jaw, że jego czyny 

zostały dokonane w Bogu.
a
  

Przekład dosłowny EIB 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

 

Ww. 17-21: Kilka informacji o sądzie. 

Jaki jest cel przyjścia Jezusa? ___________________________ 

___________________________________________________ 

Nie posłał […] osądzić świat — na tym polega sąd. Czy to nie 

sprzeczność? 

Potocznie: __________________________________________ 

___________________________________________________ 

                                                   

18  Lub: uratowany, gr. ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτου. 

19  Lub: czyni prawdę, gr. ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν. 



str. 6 Nauka o grzechu, nauka o zbawieniu. 

Według tych słów? ____________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Kryterium sądu: ______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Przed jaką decyzją stoi człowiek? ________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Najważniejsze pytanie mojego życia: 

Potocznie: __________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Zgodnie z tekstem? ___________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

J_________ R_________ Ż________ znaczy żyć na zasadzie 

lampy podłączonej do źródła prądu. 



Poświęcił swojego Syna. str. 7 

 

Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu? 

SMS:20 Jak przełożę na kalendarz: 

ale bądź dla wierzących wzorem w 

Słowie, w prowadzeniu się, w miło-

ści, w wierze, w czystości.. 

______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

SMS: Napisz, w czym wyraża się Twoje kibicowanie „drużynie” 

Królestwa Bożego. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

SMS:  Modlitwa konwersacyjna, to rozmowa z Bogiem, która 

przebiega wg zasady: Trwam przed Bogiem w danym temacie do 

momentu nabrania pewności, że jestem we właściwym na daną 

chwilę miejscu, a jednocześnie przekonania co do tego, jaki ma 

być mój kolejny krok. Celem modlitwy konwersacyjnej jest ob-

jawienie się mocy Bożej w jak najpełniejszym wymiarze.   

 

SMS: Wypełnij do piątku rubryki Odniesień. Rozważ na spo-

tkaniu grupy pozostałą część J 3 

 

                                                   

20  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 



str. 8 Nauka o grzechu, nauka o zbawieniu. 

Czy odnieśliśmy Korzyść, czy możemy powiedzieć, że: 

Wiem: 

Kim Jezus był w ciele i kim jest dla mnie dzisiaj. 

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 


