Świat składa się z dwóch rodzajów ludzi:
1. Z tych, którzy __ i __ i __ u __ ą.
2. Z tych, którym k __ b__ c __ j __.
Czy jest trzecia grupa, a jeśli tak, to jak mogłaby się nazywać? ____________
______________________________________________________________
Nie ma grania bez

__ __ __ __ c __ __ __ __ __ a.

Mistrzowie grania za __ __ __ __ __ li od k__ __ __ __ __ w __ __ __ __.
Każda dobra __ r __ k__ __ __ __ __ __ s __oi __ __ m __.
Wzruszająca historia polskiego obrońcy ______________________________
______________________________________________________________

Podkreśl, co w tym fragmencie jest dla Ciebie najważniejsze. ______________
24Czy nie wiecie, że biegacze na stadioniea1 wprawdzie wszyscy biegną, ale
tylko jeden zdobywa nagrodę?b Tak biegnijcie,c abyście [ją] zdobyli. 25A każdy

zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje,a tamci wprawdzie, aby zdobyć
zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny.b 26Ja — zgodnie z tym, [co powiedziałem] — tak biegnę, nie jakby bez celu, tak boksuję, nie jakbym powietrze okładał; 27ale podbijam2 moje ciało i biorę je w niewolę,a abym w jakiś
sposób innym ogłosiwszy, sam nie okazał się niewypróbowany.b3
______________________________________________________________

1
2
3

Stadion to także jednostka miary, ok. 185 m.
podbijam, ὑπωπιάζω, lub: biję pod oko, biję do sińców, siniaczę.
niewypróbowany, ἀδόκιμος, ozn. kogoś, kto nie przeszedł próby (1) w sporcie:
został zdyskwalifikowany w zawodach (1Kor 9:27); (2) w odniesieniu do fałszywego wyznania wiary: nie wytrzymał próby (2Tm 3:8); (3) w odniesieniu do niezdolności życia we właściwy sposób: okazał się niezdatny, niegodny zaufania, bezwartościowy (Tt 1:16).

Nasza dyscyplina 2017-2019: ______________________________________
Nasz cel: _______________________________________________________
Nasz turniej: ___________________________________________________

Pozyskiwać
zgubionych
Ewangelizacja

Nauczać
pozyskanych

Posyłać
nauczonych

Grupy

Służby

Czy K5N składa się z dwóch rodzajów ludzi:
1. Z tych, którzy __ i __ i __ u __ ą.
2. Z tych, którym k __ b__ c __ j __.
A jeśli jest trzecia grupa, to jak mogłaby się nazywać? ___________________

1. Komu kibicujesz? ______________________________________________
2. W co grasz? __________________________________________________
3. Jak grasz? ____________________________________________________
Każda dobra __ r __ k__ __ __ __ __ __ s __oi __ __ m __.

