
 

Poddajcie się Bogu! 

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

 

 

 

 

Stawka:1 Jak mamy żyć w świecie, który upadł przez bunt nie-

wiary?  

Główna Prawda: Jako rodzina i drużyna, obywatele Królestwa 

Bożego, mamy żyć dla chwały Boga żarliwie, pełnią życia w 

Chrystusie, w wierze, nadziei, miłości, jedności i w ciągłej goto-

wości 

 

 

 

 

Ważne spostrzeżenia. 

 

Jest rzeczą istotną, byśmy uświadomili sobie, że wszechświat jest 

polem bitwy między systemami upadłego świata a Królestwem 

Bożym. Każdy nasz akt zaufania Jezusowi Chrystusowi odzy-

skuje dla Królestwa Bożego kolejną część terytoriów niewiary. 

Omawiając temat miejmy w pamięci wcześniejsze rozważania z 

cyklu: Nauka o kościele. 

                                                   

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: „Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się 

zaś diabłu, a ucieknie od was” (Jk 4:7) 

Fragment główny: Jk 4:1-10 

 

Rok: 02 

Turniej: 24 

Data: 29.05.16 



str. 2 Nauka o kościele. 

Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Harmonijne życie i odpowiedzi na modlitwy 

1Skąd wojny2 i skąd walki3 między wami?
a4 Czy nie stąd 

— z waszych namiętności,
b5 które toczą bój w waszych 

członkach?
c
 2Pożądacie,

a
 a nie macie; zabijacie

b
 i zazdro-

ścicie,
c
 a nie możecie osiągnąć; walczycie i wojujecie — nie 

macie, bo nie prosicie. 3Prosicie, a nie otrzymujecie,
a
 dlatego że 

źle się dopraszacie — aby zużyć to na własne namiętności.
b
  

 

Ww: 1-3: Kościół w świecie czy świat w kościele? 

 ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Czym zmotywowane są moje prośby?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4Wiarołomni,
a6 czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest wro-

gością wobec Boga?
b
 Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świa-

ta, staje się nieprzyjacielem Boga. 5Albo czy sądzicie, że na 

próżno Pismo mówi: Aż do [granic] zazdrości pragnie On ducha, 

któremu dał w nas mieszkanie
a
 6Większą zaś okazuje łaskę, gdyż 

mówi:  

                                                   

2  Wojna, πόλεμος, oznacza dłuższą kampanię. 

3  Walka l. bitwa, μάχη, oznacza pojedyncze starcie w wojnie. 

4  Przy opisywanej grupie nasuwa się skojarzenie, że przyłożyli oni rękę do 

pługa, lecz oglądają się za siebie i przez to być może nie nadają się do 

Królestwa Bożego. Łk 9:62.  

5  namiętności, ἡδονή, chęć dogadzania sobie, doznania przyjemności, 

dbałość o wygodę. 

6  wiarołomni, μοιχαλίδες, lub: cudzołożni, być może w sensie dosłownym, 

ale również nie dochowujący wierności Bogu.W tym przypadku może 

chodzić o oba znaczenia, proste, zob. Rz 7:3, i przenośne, zob. 2Kor 11:1; 

Ef 5:24-28. 

1aDz 5:14; 6:7; bDz 9:29; cDz 

2:45; 4:35; dDz 9:39,41; 1Tm 

5:3. 

2aDz 1:26. 

3aDz 10:22; 16:2; 22:12; 1Tm 

3:7-10; 3J 12; bDz 6:5,10; cWj 

18:17-26; Pwt 1:13; Ne 13:13. 

4aDz 1:14; 2:42; bDz 20:24. 

5aDz 6:3,10; 11:24; bDz 

8:5,26; 21:8. 

6aMk 5:23; Dz 1:24; 8:17; 

9:17; 13:3; 14:23; 19:6; 1Tm 

4:14; 2Tm 1:6. 

7aDz 12:24; 19:20; bDz 

2:41,47; 4:4; 5:14; 6:1; 

11:21,24; 14:1; 21:20; cDz 

14:22; Rz 16:26. 
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Poddajcie się Bogu! str. 3 

 Bóg się pysznym przeciwstawia,7 

 a pokornym daje łaskę.
a
  

Ww: 4-6: Przyjaźń ze światem prowadzi do ________________ 

 ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Co lub kto kieruje moim postępowaniem?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

7Poddajcie się więc Bogu,
a
 przeciwstawcie się zaś diabłu, a 

ucieknie od was.
b
 8Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was.

a
 

Obmyjcie ręce,
b8 grzesznicy, i oczyśćcie serca,

c
 chwiejni.

d9 
9Okażcie żal, zasmućcie się i zapłaczcie; niech wasz śmiech 

zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie.
a10 10Uniżcie się 

przed Panem,11 a wywyższy was.
a
  

Ww: 7-10: Ludzie boją się bardziej ____________ niż ______. 

 ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Moje poddanie się Bogu polega na ____________________________ 

________________________________________________________ 

                                                   

7  przeciwstawia, ἀντιτάσσεται, w słowniku wojskowym ozn. to zbrojny 

opór (Rz 13:2). 

8  Por. Wj 30:19-21; Mk 7:3, 19; w znaczeniu przenośnym: zaprzestańcie 

lub odsuńcie się od podejrzanych moralnie spraw, por. Ps 24:4; Mt 

27:24. 

9  chwiejni, δίψυχος, lub: ludzie o rozdwojonej duszy, rozchwiani, niestali; 

Jk 1:8. 

10  Przygnębienie, κατήφεια, jest zbitką słów: κατά τά φαη, tj. spuścić oczy, 

por. Łk 18:13. 

11  przed Panem, gr. ἐνώπιον τοῦ κυρίου �100 5 436 442 642 1448 2492 Byz 

sy (zob. NA28); κυρίου א A B P Ψ 33 81 307 1175 1243 1611 1735 1852. 

2344; Or. Występuje też wariant: przed Bogiem, του θεου 1739 bopt ac. 

7aMt 6:10; Rz 6:13; bMt 4:1-

11; Ef 4:27; 6:11, 13; 1P 5:6-9 

8a2Krn 15:2; Tr 3:57; Za 1:3; 

Ml 3:7; Hbr 7:19; bPs 24:4; 

2Kor 7:1; cIz 1:16; Jr 4:14; 1J 

3:3; dJk 1:8 

9aJb 5:11; Kzn 7:3-5; Mt 5:4; 

Łk 6:25; 2Kor 7:10; Jk 5:1; 

Obj 3:17 

10aMt 23:12; Łk 1:52; 14:11; 

Jk 1:7; 4:7; 1P 5:6 



str. 4 Nauka o kościele. 

________________________________________________________ 

J_________ R_________ Ż________ znaczy pozwolić Bogu 

przejąć kontrolę nad moim życiem. 

Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu? 

SMS:12 (1) Biorąc pod uwagę omawiany frag-

ment Listu Jakuba, rozważę w modlitwie, czy 

jest coś, w czym zostałem „ograny” przez 

świat? Jak wystąpię przeciw temu z Bożym 

orężem: _______________________________ 

___________________________________________________ 

(2) W swoim codziennym postępowaniu szukać będę Bożych 

rozwiązań: __________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

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

                                                   

12  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 


