
 

Jezus: Nauczę cię żyć w Bożej rodzinie  

Wielka gra  

 

 

 

Stawka:1 Jeśli Ty i ja jesteśmy odrodzonymi ludźmi, to jak 

powinniśmy się traktować? 

Puchar — Główna Prawda: Jako odrodzeni ludzie powinni-

śmy traktować się jak jeden organizm, jedna rodzina, ród 

wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty i lud nabyty 

krwią Chrystusa. 

Ważne! Nie jesteśmy organizacją — jesteśmy organizmem; nie 

jesteśmy sobie obcy — jesteśmy braćmi i siostrami; nie dzielimy 

się na kler i laikat — jesteśmy królewskim kapłaństwem, rodem 

wybranym, ludem nabytym, poświęconym do rozgłaszania 

wspaniałości Boga. Nie jest to wcale tak powszechne podejście, a 

właśnie na tym polega wyjątkowość naszego podejścia. 

 

 

 

 

 

Wielka gra  

Omawiając nasz temat miejmy na uwadze 

omówione już sfery charyzmatu i charakteru. 

Niech one będą tłem dla naszych rozważań.  

Ważne zagrania  

                                                   

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

tycznym wymiarze nowego narodzenia. Rozważania te są przedmiotem 

etyki, czyli nauki o tym, co powinniśmy czynić. Wraz z tym rozważaniem 

wkraczamy jednak wyraźniej w dziedzinę eklezjologii, tj. nauki o koście-

le. 

24 maja 2015  

MY: 

Chrześci-

jaństwo — 

stylem bycia 

ŚWIAT:  

Byt lokalny 

— wpływ 

globalny 

Chrystus: 

rdzeniem 

życia 

Złota myśl: Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do 

miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym 

wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz 

dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej wi-

dać, że zbliża się ten Dzień. (Hbr 10:24-25). 

 

Fragmenty główne: 1Kor 12:12-14; Mt 23:8-12;  

1P 2:9-10; 1Tm 3:1-2; Hbr 10:24-25. 

N
a

sz
e
 c

e
le

 n
a

 n
a

jb
li

ż
sz

e
 2

 l
a
ta

 



str. 2 Jesus Christ the Core of Our Life 

Spostrzeżenie 1: Jesteśmy organizmem! (1Kor 12:12-14)  

12Dokładnie bowiem tak jak ciało jest jedno, a członków ma 

wiele, wszystkie zaś członki ciała, których jest wiele, są jednym 

ciałem
a
 — tak i Chrystus; 13bo też w jednym Duchu

a
 my wszy-

scy zostaliśmy zanurzeni2
 
w jedno ciało

b
 — czy to Żydzi, czy 

Grecy, czy niewolnicy, czy wolni
c
 — i wszyscy zostaliśmy napo-

jeni
 
jednym Duchem.

d
 14Bo też ciało nie jest jednym członkiem, 

lecz wieloma.
a
  

Nikt z nas nie jest __________________________________ 

______________________________________________siebie. 

Ten organizm określony jest __________________________. 

Kościół zaś, gr. ἐκκλησία (ekklesia) to ___________________, 

a więc _____________________________________________. 

Spostrzeżenie 2: Jesteśmy rodziną (Mt 23:8-12). 

8Wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się rabbi, gdyż Nauczy-

ciel
a
 wasz jest jeden, a wy wszyscy jesteście braćmi.

b
 9[Nikogo] 

też na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem; gdyż Ojciec
a
 wasz jest 

jeden, [Ten], który jest w niebie. 10Nie pozwalajcie także nazy-

wać się mistrzami, gdyż Mistrz
a3 wasz jest jeden — Chrystus. 

11Większy zaś pośród was będzie waszym sługą;
a
 12kto będzie 

się wywyższał, zostanie poniżony, a kto będzie się poniżał, zo-

stanie wywyższony.
a4  

Bóg na niebie jest ___________________________________. 

Jezus Chrystus jest naszym  _____________ i _____________. 

My dla siebie jesteśmy ____________ i _________________. 

Nasze dzieci są dla nas ______________ i ________________. 

                                                   

2  zanurzeni, gr. ἐβαπτίσθημεν, lub: ochrzczeni. 

3  Mistrz, gr. καθηγητής (kathegetes), hl, lub: Przewodnik. W papirusach 

oznacza nauczyciela, w grece współczesnej profesora. O ile didaskalos 

oznacza rabiego, o tyle kathegetes czcigodnego rabbana (McNeile). Dal-

man uważa, że to samo aram. słowo mogło być tłumaczone zarówno przez 

didaskalos, jak i kathegetes (Robertson BW9). 

4 Zob. Mt 18:4; 20:26 i por. kontekst w Łk 14:11; 18:14.  

12aRz 12:4-5; 1Kor 10:17; 

12:27; Ef 4:4; 5:30 

13aDz 1:5; 1Kor 12:4, 9, 11; 
bRz 6:3; Ga 3:27, cGa 3:28; 

Kol 3:11; dJ 4:10, 14; 7:37-39; 

1Kor 10:4 

14aRz 12:5 

18a1Kor 12:11; b1Kor 12:28 

8aJ 13:13; bŁk 22:32; J 21:23; 

Jk 2:1 

9aMl 1:6; Mt 6:9; 7:11; J 

20:17; Rz 8:15; Ef 3:14-15; 

1P 1:2 

10aMt 26:25, 49; Mk 9:5; 

10:51; J 1:49; 3:2, 26 

11aMt 20:26-27; Mk 9:35 

12a1Sm 2:8; Jb 22:29; Ps 

18:28; Prz 3:34; 29:23; Iz 

57:15; Mt 18:4; Łk 1:52; 

14:11; 18:14; 1P 5:5-6 



Jezus Chrystus sprawczą siłą życia str. 3 

Spostrzeżenie 3: Jesteśmy kapłaństwem (1P 2:9-10). 

9Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, 

narodem świętym,
a
 ludem nabytym,

b
 abyście rozgłaszali cnoty

c
 

Tego, który was powołał
d
 z ciemności do swego zdumiewającego 

światła;
e
 10wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście 

ludem Bożym,
a
 dla których nie było zmiłowania, teraz zmiłowa-

nia dostąpiliście. 

Które wyrażenia określają nasz status?__________________ 

__________________________________________________ 

Które wyrażenie określa nasz urząd?____________________ 

Kapłani ______________________ między Bogiem a ludźmi, 

___________________________________ wspaniałość Boga.  

Spostrzeżenie 4: Powinniśmy mieć ambicje (1Tm 3:1-2; Hbr 

10;24-25).  

1Wiarygodne to słowo: Kto się o biskupstwo
a5 ubiega,6 pięknej 

pracy pragnie.7 2Biskup8 zatem ma być
a
 nienaganny... 

Słowo ubiega dopuszcza do głosu_______________________  

Co oznacza biskupstwo lub starszeństwo? ________________ 

___________________________________________________ 

Jak określona jest ta odpowiedzialność? __________________ 

Przeczytaj Hbr 10:24-25 i napisz od czego możesz rozpocząć 

swoje piękne dzieło w kościele-rodzinie. 

                                                   

5  biskupstwo, gr. ἐπισκοπή, tj. stanowisko doglądającego i nadzorującego 

rozwój, odwiedzającego powierzonych jego pieczy.  

6  ubiega się, gr. ὀρέγεται; ὀρέγω określa pragnienie czegoś (por. Hbr 

11:16), tęsknotę za czymś, pełne poświęcenia dążenie do czegoś (por. 

1Tm 6:10), sięganie po coś. 

7  pragnie pięknej pracy, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ, lub: tęskni za pięknym 

dziełem. 

8  Biskup, gr. ἐπίσκοπος, lub: opiekun, nadzorca, stróż; z Dz 20:17; Flp 1:1; 

Tt 1:5, 7; 1P 5:1 wynika, że jest to synonim określenia starszy, gr. 

πρεσβύτερος. Nie ma zabarwienia monarchicznego, które spotykamy u 

Ignacego, uważającego biskupa za zwierzchnika starszych (Robertson).  

9aWj 19:6; Pwt 7:6; 10:15; 

14:2; 1Sm 12:22; Iz 43:20; 

61:6; 62:12; Obj 1:6; 5:10; 

20:6; b Wj 19:5; Pwt 7:6; 

14:2; 26:18; Ef 5:8-14; Tt 

2:14; cIz 42:12; 43:21; Flp 

4:8; 2P 1:3, 5; d1Ts 2:12; 1P 

5:10; 2P 1:3; ePs 36:10; Iz 

42:16; J 8:12; Dz 26:18; 2Kor 

4:6; Ef 5:8; Flp 2:15; 1Ts 5:4; 

1J 1:5 

10aOz 1:9-2:1; 2:23; Rz 9:25-

26 



str. 4 Jesus Christ the Core of Our Life 

24Myślmy9 o sobie nawzajem, jak pobudzać się10 do miłości
a
 i 

dobrych uczynków,
b11 25nie opuszczając wspólnych spotkań, co 

jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy,
a
 i to 

tym bardziej, im wyraźniej widzicie ten zbliżający się Dzień.
b12 

Decydująca chwila  

SMS:13 Określ choćby najmniejszy krok, który 

podejmiesz, aby wzbogacić życie naszej wspólno-

towej rodziny, począwszy od zadbania o siebie, 

własne małżeństwo i rodzinę, a skończywszy na 

odpowiedzialnościach równych starszeństwu:_______________ 

Zadbaj też o to, byś mógł powiedzieć, że:14 

Wiem: 

Jestem częścią organizmu, rodziny, ludu obdarzonego statusem i 

odpowiedzialnością — kościoła.  

Umiem:  

wskazać fragmenty uzasadniające to, co wiem i określające, jak 

wprowadzić to w życie. 

Potrafię: 

Określić sam dla siebie i pomóc innym w określeniu kroku zmierzają-

cego do wzbogacenia naszego wspólnotowego życia rodzinnego .  

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

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

                                                   

9  Myślmy, gr. κατανοῶμεν, lub: Przyglądajmy się uważnie, rozważajmy, 

rozmyślajmy. 

10  jak pobudzać się, gr. εἰς παροξυσμὸν, lub: dla pobudzenia się. 

παροξυσμός oznacza zachęcanie się, a nawet podburzanie; w G dwukrot-

nie (Pwt 29:28; Jr 32:37) tłumaczy hbr. ֶקֶצף, czyli: gniew. 

11  Pobudzanie się do miłości i dobrych uczynków (lub pięknych dzieł) jest 

pobudzaniem się do wiary, z której one wypływają (Rz 5:5; Ga 5:22-23). 

12  O znakach zbliżania się dnia przyjścia Pana Jezusa czytamy w: 1Ts 5:1-

4; 2Ts 1:10; 2:1-12; 1Tm 4:1-2; 2Tm 3:1-5; 2P 3:10. 

13  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne (SMS: Specific — 

Measurable — Searchable). 

14  Uwaga: Kolory strzałek w Rozgrzewce korespondować będą z kolorami 

strzałek w innych częściach Wielkiej gry, aby ułatwić osiągnięcie Korzy-

ści. 
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