
 

Jezus: Nauczę cię żyć w Bożym Królestwie  

Wielka gra 

 

 

 

Stawka:1 Kogo jako chrześcijańska drużyna reprezentujemy i 

jak mamy to czynić?  

Puchar — Główna Prawda: Jako chrześcijańska drużyna 

jesteśmy obywatelami i rzecznikami interesów Królestwa 

Bożego; normą naszego postępowania jest wiara, siłą nadzie-

ja, motywem — miłość. 

Ważne! Jest rzeczą istotną, byśmy uświadomili sobie, że od  

upadku człowieka toczy się na świecie wojna między tym, co 

Boże, a tym, co nie-Boże. Jest to konflikt między starym a no-

wym stworzeniem, między systemami upadłego świata a Króle-

stwem Bożym. Bóg mógłby rozstrzygnąć ten konflikt na swą 

korzyść w każdej chwili. Jeśli tego nie czyni, to dlatego, że wciąż 

motywowany miłością daje możliwość ratunku tym, którzy przez 

wiarę skorzystają z oferty Jezusa.  

 

 

 

 

Wielka gra  

Omawiając temat miejmy w pamięci: Jako kościół 

jesteśmy rodziną odrodzonych i drużyną wyposa-

żonych przez Ducha Bożego! Jeśli jesteś po raz 

pierwszy w K5N, zajrzyj do poprzednich rozważań zamieszczo-

nych na www.k5n.pl, skąd możesz pobrać konspekty rozważań 

wcześniejszych. Posłuchać ich możesz w K5N TV. 

                                                   

1  Niedzielny Turniej mieści się w rozważaniach o praktycznym wymiarze 

nowego narodzenia. Są one przedmiotem etyki, czyli nauki o tym, co po-

winniśmy czynić. Pozostajemy w obrębie eklezjologii, tj. nauki o kościele. 

14 cze 2015  

MY: 

Chrześci-

jaństwo — 

stylem bycia 

ŚWIAT:  

Byt lokalny 

— wpływ 

globalny 

Chrystus: 

rdzeniem 

życia 

Złota myśl: Nie bój się, tylko wierz! (Mk 5:36), lub: Nadzie-

ja nie zawodzi (Rz 5:5); lub: Największa jest miłość (1Kor 

13:13). 

 

Fragmenty główne: Flp 3:20-21; Rz 4:3,18-22; Rz 14:23; 

Rz 8:18-28; 1Kor 13. 
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str. 2 Jezus Chrystus sprawczą siłą życia 

Ważne zagrania  

Spostrzeżenie 1: Królestwo Boże to rządy Boga! (Flp 3:20) 

Królestwo Boże to najogólniej rzecz biorąc ____________ 

__________________. Jesteśmy jego ________________. 

Liczne fragmenty NP mówiące o Królestwie ukazują je na róż-

nych etapach wkraczania w losy świata po upadku człowieka: 

1 Etap przymierza z Dawidem (Mk 11:10) 

2 Etap obietnicy nadejścia Chrystusa (Dz 1:6) 

3 Etap ewangelii o Królestwie (Mk 1:1, 15) 

4 Etap ziemskiej działalności Jezusa (Mk 1:1; 11:10) 

5 Etap Kościoła (Mt 28:18-20; Łk 17:21) 

6 Etap misji (Rz 14:17; 1Kor 4:20; Kol 1:13) 

7 Etap pełni (Mt 26:29; 1Kor 15:27-28) 

 

Nas interesuje etap ______ i _______ Królestwa. 

Spostrzeżenie 2: Kościół to misyjna drużyna Królestwa. 

Etap ______. 

Mt 28:18-20: Jezus powierza Kościołowi  _________________ 

__________________________________________________ 

Łk 17:21: Królestwo Boże nastaje od _____________________ 

Etap ______. 

Rz 14:17: Królestwo Boże to  __________________________ 

__________________________________________________ 

1Kor 4:20: Królestwo Boże to __________________________ 

Spostrzeżenie 3: Żyć w Królestwie Bożym to życie wiarą, 

nadzieją i miłością 

Norma wiary: Rz 4:3,18-22; 14:23; 1Kor 2:16. 

Tak czynię wiarę normą życia: Podejmuję decyzje, które od-

zwierciedlają moją wiarę w to, kim _____________________ w 

Chrystusie; w to, że ta konkretna sprawa ______________ 

________________ tj. _______________________________  



Jezus Chrystus sprawczą siłą życia str. 3 

oraz w to, że Jego _____________ możliwości mogą stać się 

moim udziałem dzięki ________________________________. 

Wiara Siła NadziejaNorma
Życie:

moralność 
działalność

M
ot

yw

Miłość

Siła nadziei: Rz 8:18-28. 

Tak czynię nadzieję siłą życia: Czerpię siły z nadziei, że _____ 

_____________________, a obecne moje dokonania, w tym 

___________________, są stopniami do ostatecznego sukcesu. 

Motyw miłości: 1Kor 13. 

Tak czynię miłość motywem życia: (1) Czy to, co robię, robię z 

miłości? (2) Ku czemu popycha mnie wzbudzana we mnie mi-

łość? (3) Kocham, więc _______________________________ 

__________________________________________________ 

Decydująca chwila  

SMS:2 (1) Wskaż sprawę, w której mógł-

byś po raz pierwszy — lub kolejny — 

przetestować zasadę życia według normy 

wiary, tj. że wiara jest normą moralności i 

działalności. ________________________ 

__________________________________________________ 

                                                   

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

Measurable — Searchable). 



str. 4 Jezus Chrystus sprawczą siłą życia 

 (2) Jaka sfera lub sprawa życia jest przedmiotem Twojej bezna-

dziei? _____________________________________________ 

__________________________________________________ 

(3) Wymień swoje największe porażki i wyobraź sobie, jak moż-

na by je uczynić stopniami do Twojego ostatecznego sukcesu? 

_______________________________________________ 

__________________________________________________ 

(4) Przeczytaj 1Kor 13 i wskaż swoją najtrudniejszą dziedzinę 

życia, w której mógłbyś zastosować przesłanie tego Hymnu o 

miłości. ___________________________________________ 

__________________________________________________ 

 (5) Wskaż obszary Twojej miłości, które w zdrowy sposób mo-

głyby się stać obszarami Twojej wielkości. ______________  

__________________________________________________ 

Powyższe SMS-y możesz uczynić przedmiotem Twoich roz-

mów z bliskimi i przyjaciółmi. 

Zadbaj też o to, byś mógł powiedzieć, że:3 

Wiem : 

1. że jestem członkiem drużyny, obywatelem i rzecznikiem interesów 

Królestwa Bożego. 

2. że normą mego życia jest wiara, siłą nadzieja, motywem — mi-

łość.  

Umiem :  

wskazać jak żyć wiarą, nadzieją i miłością. 

Chcę / Potrafię : 

1. organizować moje sprawy wg zasady życia wiarą, nadzieją i 

miłością. 

2. stawać się w tym coraz sprawniejszy i uczyć tego innych wg 2Tm 

2:2. 

 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

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

                                                   

3  Uwaga: Kolory strzałek w Rozgrzewce korespondować będą z kolorami 

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

ści. 
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