
 

 Niech czyn potwierdza naszą 

miłość 

(Dziedzina: Eklezjologia, tj. nauka o kościele) 
Turniej Wielkiej gry (Rozważanie główne)  

 

 

 

 

Stawka:1 Co jest dowodem prawdziwej miłości? 

Główna Prawda: Dowodem prawdziwej miłości są czyny, nie 

deklaracje. 

 

 

 

 

 

Ważne spostrzeżenia. 

 

 Nie jesteśmy organizacją — jesteśmy organi-

zmem; nie jesteśmy sobie obcy — jesteśmy braćmi 

i siostrami; nie dzielimy się na kler i laikat — je-

steśmy królewskim kapłaństwem, rodem wybra-

nym, ludem nabytym, poświęconym do rozgłasza-

nia wspaniałości Boga. Nie jest to wcale tak po-

wszechne przekonanie i właśnie w tym tkwi wyjątkowość nasze-

go podejścia.  

 
                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest kolejnym z drugiej serii rozważań o naturze Ducha 

Świętego i Jego znaczenia dla naszego nowego życia. 
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Złota myśl: „Dzieci, kochajmy nie słowem ani językiem, 
ale czynem i prawdą” (1J 3:18) 

Fragment główny: 1J 3:13-24 

 

Rok: 02 

Turniej: 20 

Data: 24.04.16 



str. 2 Nauka o kościele. 

Co dziś chcemy osiągnąć: Ukazać, że dowodem miłości są czy-

ny, nie deklaracje!  

Ogólnie: ___________________________________________ 

___________________________________________________ 

Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Chrześcijańska codzienność 

13Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi.
a
 14My 

jesteśmy świadomi, że przeszliśmy ze śmierci do życia,
a
 

ponieważ kochamy braci; ten, kto nie kocha, trwa w śmier-

ci.
b
 15Każdy, kto nienawidzi swojego brata,

a
 jest zabójcą, a 

jesteście świadomi, że żaden zabójca nie ma życia wiecznego,
a
 

które by w nim trwało. 16Po tym rozpoznaliśmy miłość, że On 

położył za nas swoją duszę;
a
 i my powinniśmy położyć duszę za 

braci.
b 

Ww. 13-16: Oddawać, jak Jezus, nie deklarować oddanie. (Bra-

cia to określenie zarówno braci jak i sióstr). 

 ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Co to znaczy oddawać w moim przypadku?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

17Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w 

potrzebie i zamyka przed nim swoje wnętrze,
a
 jak może w nim 

mieszkać miłość Boga?
b
 18Dzieci, kochajmy nie słowem ani ję-

zykiem,
a
 ale czynem i prawdą.

b
  

Ww. 17-18: (1) Praktyczny przykład (inne przykłady ________ 

 _________________________________________________).  

(2) Bez czynów nasze deklaracje są nieprawdziwe. 

___________________________________________________ 

(3) W deklaracjach można się pogubić, w szczerych czynach 

można się odnaleźć. 

13aMt 5:10-11; Łk 6:22; J 

15:18-19; 17:14 

14aJ 5:24; b1J 2:11 

15aMt 5:21-22; 1J 2:9; bGa 

5:21; Obj 21:8 

16aJ 10:11; 13:1; 15:13; Ga 

2:20; Ef 5:2; 1Tm 2:6; Tt 

2:14; bFlp 2:17; 1Ts 2:8 

17aPwt 15:7-8; Łk 3:11; Jk 

2:15-16; b1J 4:20 

18aEz 33:31; Rz 12:9; Jk 

2:15-16; 1P 1:22; b2J 1; 3J 1 

20a1Kor 4:4; bPs 139:1-6, 23-

24; Łk 15:20-22; J 2:24-25 

21aHbr 10:22; Rz 5:1; bJb 

11:13-15; 22:26; Ef 3:12; Hbr 

4:16; 1J 2:28; 4:17 
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Niech czyn potwierdza naszą miłość. str. 3 

________________________________________________________ 

Co w moim postępowaniu jest dowodem autentyzmu mojej miło-

ści?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

19Po tym też poznamy, że jesteśmy z prawdy i upewnimy2 przed 

Nim nasze serce, 20to jest, jeśli oskarża nasze serce,
a
 gdyż3 Bóg 

jest większy niż nasze serce i wie wszystko.
b
 21Ukochani, jeśli 

nasze serce
 
nie oskarża,

a
 mamy śmiałość4 przed Bogiem

b
 22i 

otrzymujemy od Niego to, o co prosimy,
a
 gdyż zachowujemy 

Jego przykazania
 b
 i czynimy to, co jest Mu miłe.

c
  

23A to jest Jego przykazanie, abyśmy uwierzyli w imię Jego Sy-

na,
a
 Jezusa Chrystusa, i wzajemnie się kochali

b
 — jak [zresztą] 

dał nam przykazanie. 24A kto przestrzega Jego przykazań,
a
 trwa 

w Nim, a On w nim;
b
 to natomiast, że On trwa w nas, poznajemy 

po Duchu, którego nam dał.
c 

 

Ww. 19-24: (1) Szczere relacje służą szczerej więzi z Bogiem; 

___________________________________________________  

(2) Uwaga: Prawo Chrystusa! ___________________________ 

(3) Najważniejsza jest nasza tożsamość w Chrystusie. 

________________________________________________________ 

Czy te słowa są opisem mojego życia? Dlaczego? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

                                                   

2  upewnimy, gr. πείσομεν, lub: przekonamy, uspokoimy. 

3  to jest […] gdyż, gr. ὅτι […] ὅτι, zrozumienie wyrażonej w tych słowach 

myśli zależy od sposobu przełożenia obu spójników; sposobów tych zaś 

może być więcej.  

4  Lub: jesteśmy ufni i otwarci wobec Boga (Hbr 4:16; zob. 1J 2:28). 

22aJr 29:12; Mt 7:7; 21:22; 

Mk 11:24; J 14:13-14; 15:7; 

16:23-24; 1J 5:14; b1J 2:3; cJ 

8:29; Hbr 13:21 

23aJ 1:12; 2:23; 6:29; 20:31; 
bJ 13:34; 15:12, 17; Rz 13:8 

24a1J 2:5; bJ 14:20; 15:4; 

17:21; cRz 8:9; 1J 4:13 



str. 4 Nauka o kościele. 

J_________ R_________ Ż________ znaczy przekładać Jego 

obecność w nas na czyn. 

Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu? 

SMS:5 Napisz w sekretnym notesie, 

w jaki sposób zamierzasz wyrażać 

swoją miłość: 

________________________________ 

________________________________

________________________________________________________ 

Czy odnieśliśmy Korzyść, czy możemy powiedzieć, że: 

Wiem: 

Co jest dowodem prawdziwej miłości.  

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 

                                                   

5  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 


