
 

Jezus — Bóg, który wszystko wie! 

Wielka gra  

 

 

Stawka :1 Jaki jest Bóg? 

Puchar — Główna Prawda: Bóg jest wszechwiedzący, mogę 

liczyć na Jego mądrość (J 2:25; 4:1-42; Kol 2:3).2  

Ważne! Wyjątkowe w naszym podejściu do tematu jest to, że 

mówimy o atrybutach3 Boga śledząc atrybuty Jezusa i podkreśla-

jąc ich namacalne skutki w naszym życiu. 

 

 

 

I tym razem sięgnijmy do Ewangelii 

Jana. Została ona napisana później 

niż Ewangelie synoptyczne, później 

niż Listy Pawła i może być wyrazem 

najbardziej rozwiniętej myśli teolo-

gicznej wczesnego chrześcijaństwa. 

Autor: Apostoł Jan. 

Czas: Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr. 

Miejsce: Efez. 

Cel: Przekazanie ludziom najważniejszych faktów i prawd zapewnia-

jących zbawienie. 

Temat: Jezus Chrystus, Zbawca świata, najpełniejszym objawieniem 

Boga. 

                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest drugim z serii czterech rozważań na temat Boga. 

Zapoznaj się z art. Bóg we W co wierzymy. 

2  Jeśli ten fragment jest ci znany, naucz się na pamięć Kol 1:15-20. 

3  Atrybut to cecha, właściwość, przymiot. Teologia właściwa (łac. teologia 

propria) jest właśnie nauką o Osobie i atrybutach Boga. 

2 lis 2014  
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Chrystus: 

rdzeniem 

życia 

Złota myśl: W Chrystusie zawarte są wszystkie skarby mą-

drości i poznania (Kol 2:3). 

 

Fragment główny: Ewangelia wg Jana 4:1-42 
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Jezus, Samarytanka i dar wody żywej 

1Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usły-

szeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i [więcej] chrzci niż 

Jan
a
 — 2chociaż sam Jezus nie chrzcił,

a
 tylko Jego ucznio-

wie — 3opuścił Judeę
a
 i odszedł znów do Galilei.

b
  

4Musiał4 zaś przechodzić przez Samarię.
a5 5Dotarł zatem do 

samarytańskiego miasta zwanego Sychar,6 w pobliżu pola, które 

Jakub przekazał
a
 swojemu synowi Józefowi.

a
 6A była tam stud-

nia Jakuba.
a
 Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej stud-

ni; było około szóstej7 godziny.  

7[Wtem] z Samarii przyszła kobieta, aby zaczerpnąć wody. Je-

zus powiedział do niej: Daj mi pić.
a
 8Jego uczniowie bowiem 

udali się do miasta, aby nakupić żywności. 9Samarytanka8 zaś 

odpowiedziała: Jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samary-

tankę, o wodę? (Żydzi bowiem nie łączą się z Samarytanami).
a
 

10Jezus odpowiedział: Gdybyś znała [ten] dar Boga
a
 i [wiedzia-

ła], kim jest Ten, który ci mówi: Daj mi pić, sama prosiłabyś Go, 

a [On] dałby ci wody żywej.
b9 11[Wtedy] kobieta powiedziała: 

Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd 

więc masz tę żywą wodę? 12Czyżbyś Ty był większy od naszego 

ojca Jakuba,
a
 który nam dał tę studnię; sam z niej pił, jego syno-

                                                   

4  Lub: Trzeba Mu zaś było; Jan zwykle łączy konieczność z Bożym planem, 

zob. J 3:7; 3:14; 3:30; 4:4; 4:20; 4:24; 9:4; 10:16; 12:34; 20:9. 

5  Samarytanie byli potomkami: (1) Izraelitów, którzy nie zostali deporto-

wani po upadku Królestwa Północnego w 722 r. p. Chr., (2) ludzi depor-

towanych z Babilonii i Medii, osiedlonych przez Asyryjczyków. Po Nie-

woli Babilońskiej Samarytanie utrudniali Żydom odbudowę Jerozolimy, 

w II w. p. Chr. wsparli Syryjczyków w wojnie przeciw Żydom. W 128 r. 

p. Chr. Najwyższy kapłan odpłacił im za to wydając rozkaz spalenia świą-

tyni samarytańskiej zlokalizowanej na Górze Garizim. 

6  Sychar leżało blisko Sychem; być może chodzi o wioskę Askar, położoną 

1,5 km na pn-wsch. od studni Jakuba. 

7  Tj. 12:00 według obecnej rachuby czasu. 

8  Lub: kobieta samarytański, gr. ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις, podobnie w dalszych 

wersetach. 

9  Woda żywa, gr. ὕδωρ ζῶν, hbr.  ִיםַמיִם ַחי  (maim chajjim), oznacza też wodę 

bieżącą. 

4 
1aJ 3:22, 26  

2a1Kor 1:17 

3aJ 3:22; bJ 2:11 

4aMt 10:5; Łk 9:52; 17:11 

5aRdz 33:18-19; 48:22; Joz 

24:32 

6aJ 4:12 

7aRdz 24:17; 1Krl 17:10 

9aMt 10:5; Łk 9:52-53; J 

8:48; Dz 10:28 

10aRz 6:23; bIz 44:3; 55:1; Jr 

2:13; 17:13; Za 14:8; J 7:37-

38; Obj 7:17; 21:6; 22:1, 17 

12aJ 4:6  

14aWj 17:6; Lb 20:8; Iz 12:3; 

58:11; J 7:37; 1Kor 10:4; 

12:13; Obj 21:6; 22:17; bJ 

6:35; cMt 25:46; J 3:16; 5:24; 

6:27  

15aJ 6:34 

19aMt 21:11; J 7:40; 9:17; 

1Kor 14:24-25 

20aRdz 33:18-20; Pwt 11:29-

30; Joz 8:33; bPwt 12:5, 11, 

14, 18, 21, 26; 16:2, 6, 7, 11, 

15, 16; Łk 9:53 
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wie i jego stada? 13Jezus jej odpowiedział: Każdy, kto pije tę 

wodę, znów odczuje pragnienie,10 14ale kto napije się wody, któ-

rą Ja mu dam,
a
 nie zazna pragnienia na wieki,

b
 lecz woda, którą 

Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej11 ku życiu 

wiecznemu.
c12 15Kobieta powiedziała do Niego: Panie, daj mi tej 

wody,
a
 abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie przycho-

dziła tu czerpać [wodę]. 16Wtedy On powiedział: Idź, zawołaj 

swojego męża i przyjdź tutaj! 17Kobieta odpowiedziała: Nie mam 

męża. Jezus na to: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. 
18Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie 

jest twoim mężem; to prawdę powiedziałaś. 19Kobieta do Niego: 

Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
a
 20Nasi ojcowie na tej górze 

czcili [Boga];
a
 wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie

b
 jest 

miejsce, gdzie należy czcić [Boga]. 21Wtedy Jezus powiedział: 

Wierz mi, kobieto, nadchodzi godzina,
a
 kiedy ani na tej górze, ani 

w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. 22Wy czcicie to, 

czego nie znacie,
a
 my czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od 

Żydów.
b
 23Lecz nadchodzi godzina

a
 i teraz [już] jest, gdy praw-

dziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i w prawdzie;
b
 

Ojciec bowiem [właśnie] takich czcicieli szuka. 24Bóg jest du-

chem,
a13 a ci, którzy Go czczą, powinni [Go] czcić w duchu

b
 i w 

prawdzie. 25Kobieta na to: Wiem, że nadchodzi Mesjasz
a
 (to 

znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, wszystko nam objaśni. 
26Jezus jej powiedział: Jestem Nim Ja,

a
 który z tobą rozma-

wiam.
b
  

27Wtedy przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z 

kobietą. Żaden jednak nie powiedział: O co pytasz? Ani: Dlacze-

go z nią rozmawiasz? 28Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, 

odeszła do miasta i zaczęła mówić ludziom: 29Chodźcie, zobacz-

cie człowieka, który powiedział mi o wszystkim, co zrobiłam. 

                                                   

10  Lub: Każdy, kto pije z tej wody, znów będzie pragnął, gr. πᾶς ὁ πίνων ἐκ 

τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν. 

11  tryskającej, gr. ἁλλομένου, G używa tego słowa dla opisania napełnienia 

Samsona i Saula Duchem Świętym (Sdz 14:6, 19; 15:14). 

12  Tj. tryskającej życiem wiecznym. 

13  Lub: w Duchu, gr. ἐν πνεύματι, w obu przypadkach w tym wersecie. 
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Czy to nie jest [ten] Chrystus?
a
 30Wyszli [zatem] z miasta i ru-

szyli do Niego.  

Prawdziwy pokarm: pełnienie woli Bożej 

31Tymczasem uczniowie prosili Go: Rabbi, jedz! 32On im jednak 

powiedział: Ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie.
a
 

33Uczniowie zaczęli więc mówić do siebie nawzajem: Czy ktoś 

Mu przyniósł coś do zjedzenia? 34Wtedy Jezus im powiedział: 

Moim pokarmem jest to, aby wypełniać wolę Tego,
a
 który Mnie 

posłał, i dokonać Jego dzieła.
b
 35Czy wy nie mówicie: Jeszcze 

cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam: Podnie-

ście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom, że już są białe14 do żni-

wa.
a
 36Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon

a
 ku życiu 

wiecznemu,
b
 aby siewca cieszył się

c
 razem ze żniwiarzem.

d
 37W 

tym bowiem prawdziwe staje się przysłowie: Innym jest ten, 

który sieje, a innym ten, który żnie.
a
 38Ja posłałem was żąć to, 

nad czym wy się nie trudziliście; inni trudzili się,
a
 a wy weszli-

ście w ich trud.15  

Sychar: Nawrócenia wśród Samarytan  

39Wielu zaś Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego dzięki 

słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi o wszystkim, co uczy-

niłam.
a
 40Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, 

aby u nich pozostał; i pozostał tam dwa dni. 41Wielu też innych 

uwierzyło dzięki Jego Słowu. 42A do kobiety mówili: Wierzymy 

już nie dzięki twemu opowiadaniu; sami bowiem usłyszeliśmy i 

wiemy, że Ten naprawdę jest Zbawcą świata.
a
  

 Ważne zagrania 

Spostrzeżenie 1: Pan z owocami Ducha: Zachowanie Pana 

Jezusa w opisywanych wydarzeniach jest manifestacją tego, co 

moglibyśmy rozpoznać jako owoce Ducha, o których Paweł pisze 

                                                   

14  białe, gr. λευκαί, lub: dojrzałe. 

15  Tj. korzystacie z ich trudu. 

21aJ 4:23 

22a2Krl 17:33, 41; Dz 17:23; 
bIz 2:3; Rz 3:1; 9:4 

23aJ 4:21; J 5:25; bRz 8:4 

24a2Kor 3:17; bDz 17:24-25; 

Rz 1:9; 12:1; Flp 3:3 

25aPwt 18:15, 18; Mt 1:16; 

Łk 3:15; J 1:41  

26aMk 14:61-62; J 8:24; 
bJ 9:37 

29aJ 6:69; 7:26, 31 

32aMt 4:4; J 6:27 

34aMt 26:39; J 5:30; 6:38; bJ 

5:36; 17:4; 19:30 

35aMt 9:37; Mk 4:29; Łk 10:2 

36aRz 1:13; Ga 6:9; bMt 

25:46; J 17:3; Jk 1:12; cPs 

126:5, 6; Dz 11:23; d1Kor 

3:9; Ga 6:9 

37aMi 6:15; 1Kor 3:5-8; 1P 

1:12 

38aOz 10:12 

42aŁk 2:11; 1Tm 4:10; 1J 

4:14 

44aMt 13:57; Mk 6:4; Łk 4:24 

45aJ 2:23 

39aJ 4:5, 29 
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w związku z nowym życiem w Chrystusie (Ga 5:22-23).16 Owo-

ce Ducha korespondują z niektórymi atrybutami Boga. Ostatecz-

nie odrodzeni ludzie są ludźmi narodzonymi z Boga, dziećmi z 

racji urodzenia, a nie tylko stworzenia. Jan jest autorem zdu-

miewającego stwierdzenia z 1J 3:9.17  

Atrybuty Boga prowadzą do przełamywania barier: 

 Jezus przeszedł przez Samarię co było złamaniem bariery 

politycznej (ww. 4 i 40) 

 Jezus nawiązał relację z przedstawicielem nacji Samarytań-

skiej (w. 9) 

 Jezus rozmawiał w miejscu publicznym sam na sam z kobietą 

(w. 27) 

 Jezus nawiązał relację z kobietą żyjącą w grzechu (w. 18) 

 Jezus wyszedł ponad podziały religijne ukazując prawdę 

uniwersalną (w. 42) 

Spostrzeżenie 2: Wszechwiedza, autorytet Prawodawcy i mą-

drość. Wersety 17-18 dowodzą nadnaturalnej wiedzy Jezusa. W 

kontekście J 2:25, możemy jednak mówić o Jego wszechwiedzy 

(oczywiście rozumiejąc, że Jego człowieczeństwo nakładało na 

Niego ludzkie ograniczenia, czego wyrazem jest choćby to, że 

zmęczony usiadł przy studni).  

Ponadto z całej rozmowy Jezusa — nie tylko z Samarytanką, ale 

i z uczniami — wyłania się również autorytet Prawodawcy (por. 

Mt 7:29) oraz daje o sobie znać mądrość (Kol 2:3). Możemy 

liczyć na Jego znajomość życia i na Jego mądrość.  

Ale ponieważ mówimy o wszechwiedzy, zauważmy, że jest to: 

 wszechwiedza, która nie potępia i nie odrzuca (ww. 17-18; 

por. J 8:11); 

                                                   

16  Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 

dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie 

potrzeba Prawa. 

17  Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże 

nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Bo-

ga. 
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 wszechwiedza, która zaprasza (w. 16); 

 wszechwiedza, która uwzniośla, wyzwala i prowadzi do 

wiary (28-30; 39-42). 

Decydująca chwila 

SMS:18 W nawiązaniu do Spostrze-

żenia 1: Jakie obserwujesz u siebie 

owoce Ducha? Bo one — obok świa-

domości Bożego dziecięctwa (Rz 

8:14) i darów Ducha (1Kor 11-14), są oznaką Twojego udziału 

w Bożej naturze (1P 1:4). Z tym wiąże się wartość atrybutów 

Boga w codziennym życiu. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy 

(1Kor 15:46-49). Przełamuj z Nim wszelkie bariery  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

A co zrobić, jeśli nie obserwujesz w sobie owoców Ducha Świę-

tego? Czy wiesz? I jak to możesz rozwiązać? _______________ 

___________________________________________________ 

W nawiązaniu do Spostrzeżenia 2: Jakie osobiste pytanie Jezus 

zadaje Tobie? ________________________________________ 

___________________________________________________ 

Jak wykorzystujesz Bożą wszechwiedzę — w przełożeniu na 

dary Ducha — w swojej ewangelizacji i duszpasterstwie (1Kor 

12:7-11).19 Zob. np. 1Kor 14:24-25. ______________________ 

___________________________________________________ 

                                                   

18  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne . 

19  W każdym zaś, dla wspólnej korzyści, w jakiś sposób przejawia się Duch.  

Jeden za Jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi, w po-

dobny sposób, otrzymuje słowo poznania.  Jednemu Duch daje wiarę. 

Drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień.  Przez jednego prze-

jawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać du-

chy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je 

wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę 

tak, jak chce. 
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Czy odnieśliśmy Korzyść, czy możemy powiedzieć, że: 

Wiem: 

Atrybuty Boga mogę zauważyć w Osobie Jezusa Chrystusa (biorąc 

oczywiście pod uwagę również ludzką stronę Jego natury).   

Umiem:  

Doceniać wartość atrybutów Boga (w wymiarze owoców Ducha Świę-

tego) w moim codziennym życiu. 

Potrafię: 

Wykorzystać naukę o atrybutach Boga (w wymiarze owoców Ducha 

Świętego) w ewangelizacji i duszpasterstwie.  

 

Bankiet 

Dzisiejszego popołudnia lub do 

wtorku wieczorem przejrzyj to, 

czym uraczyłeś się w ramach 

Wielkiej gry.20  

□ Czy przyswoiłeś sobie to, o czym powinieneś wiedzieć? 

□ Czy umiesz to, co powinieneś umieć? 

Jeśli spełniłeś dwa powyższe warunki, to zastanów się, w jaki 

sposób przedstawić niedzielny temat osobom trzecim.  

Skorzystaj przy tym — jeśli chcesz — z poniższych rad. 

[D3-5]21 Odczytaj fragmentu z podziałem na role. Zachęć do 

narysowania studni. [D6-8] Zachęć dzieci do odczytania frag-

mentu, ułożenia rebusa ze Złotą myślą i nauczą się GP. [D9-11] 

W rozgrywaniu turnieju wykorzystaj Atlas i komentarze histo-

ryczno-kulturowe. [D12-14] Włączaj do lekcji elementy osobi-

stego świadectwa. 

Przypomnij sobie z poprzednich konspektów, o co chodzi w po-

szczególnych etapach Wielkiej gry. 

                                                   

20  Uwaga: Jeśli w czasie spotkania miałeś problemy ze skupieniem lub 

byłeś nieobecny, skorzystaj z nagrania rozważania lub z K5N TV. 

21  [D3-5] itd. oznacza dzieci w wieku 3-5 roku życia. 
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Jeśli masz dzieci, przejrzyj Tabelę Rozwój dziecka… i zapoznaj 

się z cechami charakterystycznymi ich fazy rozwoju, ich potrze-

bami duchowymi i związanymi z tym konsekwencjami dla pracy 

nauczycielskiej — i zagraj z nimi w niedzielny turniej. Jeśli 

chcesz, aby Twoje dzieci wzięły udział w wyjątkowych konkur-

sach  i klasyfikacjach naszej Wspólnoty (w tym uznawanych 

przez kuratoria), to do piątku, do 24:00, każdego tygodnia, daj 

znać, że:  

Jeśli jesteś młodym człowiekiem, uczestniczyłeś w niedzielnym 

Turnieju, ale nie wszystko zrozumiałeś, omów temat niedzielnego 

Turnieju z rodzicami, z kolegami, z nauczycielem lub z pasto-

rem. 

Trening 

Najwięcej zrobisz dla innych, jeśli zadbasz o własną kondycję. 

Przyswój sobie Złotą myśl po polsku, po grecku, po hebrajsku 

lub w innym języku. Przewidujemy konkursy w tym względzie. 

Odżywka 

Wiadomo, że niedzielny Turniej to minimum. Dlatego, nie ogra-

niczaj się do Turnieju. Jeśli chcesz pogłębić niedzielny temat to 

skup się w tym tygodniu na lekturze Psalmów. Zapoznaj się też z 

Solidnymi podstawami niniejszego Turnieju, tj. (1) Art. Bóg we 

W co wierzymy; (2) z Podstawami Teologii Ryriego, r. 2. (3) 

Książką Zasady duchowego wzrostu.  

Impreza 

Pamiętaj, że pod koniec tygodnia czekają nas kolejne wspaniałe 

imprezy: może spotkanie dla dzieci, może spotkanie młodzieżo-

we, a na pewno kolejny niedzielny turniej, który rozpoczynamy 

już w najbliższy piątek. Jeśli masz pomysł, który chciałbyś sam 

lub z kolegami zrealizować w ramach nadchodzących imprez, 

jeśli chciałbyś o czymś powiedzieć w ramach niedzielnych spo-

tkań, jeśli masz pomysł na jakieś odwiedziny, to czuj się wolny 

jako człowiek w Chrystusie, twórczy i misyjny. 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

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