
 

Jezus: Zawsze przy Mnie 

Wielka gra  

 

 

 

Stawka:1 Co nas czeka po „skończonym boju”?2  

Puchar — Główna Prawda: Nasz Pan już teraz, w osobie Ducha 

Świętego, jest przy nas zawsze obecny, jest On przecież rdze-

niem naszego życia; po śmierci — w okresie przejściowym mię-

dzy śmiercią a zmartwychwstaniem — będziemy dodatkowo 

cieszyć się Jego osobistą bliskością, po zmartwychwstaniu na-

tomiast — lub po przemienieniu — w pełni usynowieni, w od-

kupionych ciałach, będziemy żyć przy Nim na zawsze.  

Ważne, byśmy uświadomili sobie, że posłuszeństwo słowom Jezu-

sa i wiara w Tego, który Go posłał, zapewnia nam życie wieczne, 

usuwa perspektywę sądu i przenosi ze sfery śmierci do życia. W 

tym stwierdzeniu streszcza się nasza osobista indywidualna escha-

tologia. 

 

 

 

 

Wielka gra  

Fragmenty główne zostały zestawione tak, by una-

ocznić nam obecność Jezusa w nas i przy nas w 

czasie życia na ziemi, w okresie przejściowym, mię-

dzy śmiercią a zmartwychwstaniem, i po zmar-

twychwstaniu.    

 

                                                   

1  Niedzielny Turniej, choć mieści się w rozważaniach o praktycznym wymia-

rze nowego narodzenia należy do zagadnień eschatologii, tj. nauki o cza-

sach ostatecznych, poprzedzających przyjście naszego Pana. 

2  Słowa te to także wyrażenie z pieśni Jak będzie nam... z Głosu Wiary 369.  

02 sie 2015  

MY: 

Chrześci-

jaństwo — 

stylem bycia 

ŚWIAT:  

Byt lokalny 

— wpływ 

globalny 

Chrystus: 

rdzeniem 

życia 

Złota myśl: Ręczę i zapewniam, kto słucha mego Słowa i wierzy 

Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale 

przeszedł ze śmierci do życia. (J 5:24). 

 

Fragmenty główne: J 5:24; Mt 28:20; Flp 1:23; 1Kor 

15:22-23, 44, 51-57; 1Ts 4:13-17.  
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str. 2 Jesus Christ the Core of Our Life 

Ważne zagrania 

Spostrzeżenie 1: Nasz Pan jest w nas i z nami zawsze w osobie 

swego Ducha  (Ga 2:20; Mt 28:20). 

Żyję już nie ja – żyje ___________Chrystus (por. Rz 8:9-11).  

Ja jestem z wami ________________________dni aż ____  kres 

tego wieku (por. Dz 15:28). 

Temat ten był wielokrotnie omawiany, ale przyda się „osamotnio-

nym”, „zapomnianym”, „przez nikogo niekochanym”. 

Spostrzeżenie 2: W okresie przejściowym, między śmiercią a 

zmartwychwstaniem, będziemy dodatkowo cieszyć się rajską 

relacją z Jezusem (Łk 20:37-38; 23:42-43; 2Kor 5:1-10; Flp 1:19-

26). 

Przede wszystkim zauważmy: 

37To natomiast, że umarli są wzbudzani, zaznaczył i Mojżesz przy 

krzaku,
a
 gdy nazwał Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i 

Bogiem Jakuba. 38Nie jest On więc Bogiem umarłych, ale żywych, 

gdyż dla Niego wszyscy żyją.
a 

Jednostka ludzka może istnieć _______________________ . (zob. 

Rdz 6:3; Kzn 12:7; Łk 16:19-31; 23:46; ; J 11:25; Dz 7:56, 59; 

2Kor 12:2).  

Następnie zauważmy: 

42I dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego Kró-

lestwa.
a
 43I powiedział mu: Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną 

w raju.
a3 

6Zawsze zatem ufni i świadomi, że mieszkając w ciele, jesteśmy z 

dala od Pana
a
 — 7wiarą

a
 bowiem kierujemy się, nie tym, co wi-

dzialne
b4 

— 8ufamy, choć wolelibyśmy raczej wyprowadzić się z 

ciała i zamieszkać u Pana. 

                                                   

3  Raj, gr. παράδεισος, perskie: ogród. W tym przypadku oznacza miejsce 

przebywania sprawiedliwych umarłych; w Obj 2:7 odnosi się do odnowy za-

powiadanej w Iz 51:3 i Ez 36:35. W 2Kor 12:4 odnosi się być może do trze-

ciego nieba (2Kor 12:2), jako miejsca przebywania Boga. 

4  Lub: przez wiarę bowiem postępujemy, nie przez to, co się widzi, gr. διὰ 

πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους. 

37aWj 3:2-4 

38aRz 14:8-9 

39aMt 27:44; Mk 15:32 

41aŁk 23:4 

42aMt 16:28 

43a2Kor 12:4; Obj 2:7 

6aHbr 11:13-16 

7aJ 20:29; 2Kor 4:13; 1P 1:8; 
b1Kor 13:12; 2Kor 4:18 

8aFlp 1:23 

23a2Kor 5:8. 



Jezus Chrystus sprawczą siłą życia str. 3 

23Pociąga mnie zaś jedno i drugie: Mam pragnienie odejść i być z 

Chrystusem,
a
 bo to o wiele lepsze. 

Rozstanie się z ziemskim ciałem oznacza  _______________ 

___________________ lub ____________________________ 

Spostrzeżenie 3: Po zmartwychwstaniu — lub po przemienie-

niu — w pełni usynowienia, w odkupionych duchowych cia-

łach, będziemy żyć z Jezusem, w domu Ojca, już na zawsze  

(1Kor 15:22-23, 44, 51-57; 1Ts 4:13-17; Rz 8:23; J 14:1-3). 

22Bo jak w Adamie
a
 wszyscy umierają, tak też w Chrystusie

b
 

wszyscy zostaną ożywieni,
c
 23każdy w swoim porządku: jako 

pierwszy zwiastun — Chrystus.
a
 Potem, w czasie Jego przyjścia,

b
 

ci, którzy należą do Chrystusa.
c 

44Sieje się ciało materialne,
a
 wzbudzane jest ciało duchowe.

b
 Bo 

jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe. 

51Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy,
a
 ale 

wszyscy zostaniemy przemienieni,
b
 52w jednej chwili, w oka 

mgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli 

powstaną jako niezniszczalni, a my — zostaniemy przemienieni.
a
 

53To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec niezniszczalność, i 

to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność.
a
 5 

23Ale nie tylko [to], również my sami, którzy posiadamy pierwszy 

owoc, Ducha,6 wzdychamy i my w sobie samych,
a
 oczekując

b
 sy-

nostwa, odkupienia naszego ciała.
c7 

1Niech się nie trwoży
a8 wasze serce; wierzycie w Boga

b
 — i we 

Mnie wierzcie! 2W domu mojego Ojca
a
 jest wiele mieszkań;

b
 gdyby 

tak nie było, byłbym wam powiedział, bo przecież idę
c
 przygoto-

                                                   

5  Zob. 1Ts 4:13-17! 

6 pierwszy owoc, Ducha, gr. τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες, lub: pier-

wocinę Ducha, należy rozumieć nie w tym sensie, że mamy małą część Du-

cha, a w tym, że mamy Ducha na początek, jako dowód naszego teraźniej-

szego zbawienia (Rz 8:14-16) i jako zadatek (zapewnienie i zapowiedź) 

przyszłego dziedzictwa (2Kor 1:22; 5:5; Ef 1:14). 

7 Wzdychamy i my w sobie samych, oczekując synostwa, odkupienia naszego 

ciała: w stwierdzeniu tym styka się ze sobą już i jeszcze nie. Jesteśmy już 

odkupieni, a jednocześnie nasze okupienie nie dokonało się jeszcze w pełni. 

8  To samo gr. słowo ταράσσω opisuje stan Jezusa w J 11:33; 12:27; 13:21. 

22aRz 5:14; bJ 6:39-40,54; cJ 

5:25; Rz 5:18,21; Ef 2:5; Kol 

2:13.  

23aDz 26:23; b1Ts 2:19; 3:13; 

4:15; 5.23; 2Ts 2:1; cDn 

12:13; Łk 14:14; J 5:29a; 1Ts 

4:16; Obj 20:5. 

44a1Kor 2:14; b1Kor 2:15; 

Flp 3:21 

50aMt 16:17; Ga 1:16; Ef 

6:12; Hbr 2:14; bJ 3:3, 5; cDz 

2:27, 31; 13:34-37; Rz 8:21; 

1Kor 6:13; dRz 2:7; 1Kor 

9:25; 1P 1:4, 23 

51a1Kor 11:30; bFlp 3:21 

52aMt 24:31; Łk 20:36; 1Ts 

4:15-17 

53aRz 6:12; 8:11; 2Kor 4:11; 

5:4 

54aIz 25:8, Hbr 2:14 

55aOz 13:14 

23a2Kor 5:2-4; bGa 5:5; cŁk 

21:28  

1aJ 14:27; bPs 4:6; Mk 11:22 

2aJ 2:16, 21; Ef 2:21-22; 1Tm 

3:15; Hbr 3:6; 1P 2:5; bJ 

14:23; 2Kor 5:1; Hbr 11:10; 
cJ 7:33; 13:3, 33, 36; 14:28; 

16:5 

3aMt 16:27; J 14:18, 28; Flp 

3:20; bJ 12:26; 14:20, 23; 

17:21, 24 



str. 4 Jesus Christ the Core of Our Life 

wać wam miejsce. 3A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę 

znowu
a
 i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 

jestem.
b
  

O czym tu nie ma mowy?  __________________! (J 5:24, 29) 

Czeka nas tylko _________________! (1Kor 3:15; 2Kor 5:10) 

________________________________________________ 

Decydująca chwila 

SMS9: Przejrzyj do końca sierpnia rozważa-

nia Wielkiej gry i przygotuj się do jej nowego 

etapu od września 2015 r. Przeznaczysz na 

to: ____________________.  

Nowy etap Wielkiej gry dotyczyć będzie tych samych zagadnień. 

Rozważania jednak będą miały charakter uzupełniający i wyjaśnia-

jący względem nich (np. nie poruszyliśmy zagadnień eschatologii 

kosmicznej lub globalnej). Inną treść mieć będzie Bank pomysłów, 

poszerzona zostanie oferta internetowa, edukacyjna i konkursowa. 

Jeśli chcesz przeznaczyć na to swoje środki materialne i niemate-

rialne daj znać pastorom.    

Zadbaj też o to, byś mógł powiedzieć, że: 

Wiem: 

1. że egzystencja wierzącej osoby składa się z okresu ziemskiego, 

przejściowego, i ostatecznego;  

2. że nigdy nie jestem sam, żyje we mnie Chrystus w Duchu Świętym, 

po śmierci będę cieszył się bliskością Jezusa, a moim ostatecznym 

przeznaczeniem jest dom Ojca, życie z moim Panem na zawsze.  

Umiem:  

wskazać fragmenty uzasadniające to, co wiem. 

Chcę / Potrafię: 

1. Włączyć się w nowy etap Wielkiej Gry opartej na wyznaniu Wiary 

Wspólnoty w Gnieźnie: W co wierzymy; 

2. Zachęcać innych do udziału w Wielkiej Grze. 

3. Zainteresować dzisiejszym tematem moich najbliższych (2Tm 2:2). 

 

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

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

                                                   

9  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 


