
 

 Przyszedł do siebie 
(Dziedzina: Soterologia, tj. nauka o zbawieniu.) 

 

Turniej Wielkiej gry (Rozważanie główne)  

 

 

 

 

Stawka:1 Co to jest opamiętanie?  

Główna Prawda: Opamiętanie to ten moment przyjścia do sie-

bie, w którym człowiek przytomnieje i z własnej, nieprzymuszo-

nej woli, z własnego przekonania postanawia wrócić do Ojca nie, 

aby coś zyskać, ale po, aby nareszcie stał się sens. 

 

 

 

 

 

Ważne spostrzeżenia. 

 

 Wyjątkowe w naszym podejściu do tematu jest to, 

że przedstawiamy wynikające z wiary opamiętanie 

jako przeżycie intelektualne, emocjonalne i woli-

tywne osoby szczerej, otwartej na zmianę, działa-

jącej bez uprzedzeń czy wyrachowania. 

 

 

 

                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest drugim z serii czterech rozważań o naturze i atry-

butach Boga. Zapoznaj się z art. Bóg we W co wierzymy. 
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Złota myśl: Przyszedł więc do siebie i stwierdził: Iluż to 

najemników mojego ojca ma chleba pod dostatkiem, a ja tu 

ginę z głodu. (Łk 15:7) 

Fragment główny: Łk 15:11-32 

 

Rok: 02 

Turniej: 14 

Data: 14.02.16 



str. 2 Nauka o zbawieniu. 

Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Przypowieści o marnotrawnym synu 

11Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.
a
 

12Młodszy z nich zwrócił się do ojca: Ojcze, daj mi 

część majątku, która na mnie przypada. On więc po-

dzielił między nich dorobek swego życia.
a2 13A po nie-

wielu dniach młodszy syn zebrał wszystko, odjechał w dalekie 

strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozwiąźle.
a3  

Ww. 11-13: Wartości są ____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Więc: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

14A gdy wydał wszystko, nastał w tym kraju wielki głód i jemu 

też zaczęło brakować. 15Poszedł więc i przyłączył się do jednego 

z obywateli tego kraju, a [ten] wysłał go do swoich gospodarstw 

rolnych4 paść świnie. 16I pragnął nasycić się strąkami,
a5 które 

jadły świnie, lecz nikt mu nie dawał.  

Ww. 14-16: Dochodzenie do wartości _________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Więc: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

                                                   

2  dorobek życia, βίος, lub: życie, majątek, środki na utrzymanie. 

3  Lub: wyżywając się bez opamiętania (ζῶν ἀσώτως). 

4  gospodarstw rolnych, gr. εἰς τοὺς ἀγροὺς, może odnosić się też do mająt-

ków ziemskich. 

5  Być może szarańczyn strąkowy, Ceratonia siliqua, długości 10-23 cm. 

15 
11aMt 21:28 

12aPwt 21:16 

13aPrz 29:3; Łk 15:30; 16:1 

16aŁk 16:21 

18aKpł 26:40; 1Krl 8:47-48; 

Jr 31:18-19; Oz 14:1-3; bPs 

51:6; Jr 3:13 

19aEzd 9:6; Ps 44:16; Łk 

18:13 

20aEf 2:13; bRdz 33:4; 45:14; 

46:29 



Przyszedł do siebie. str. 3 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

17Przyszedł więc do siebie i stwierdził: Iluż to najemników moje-

go ojca ma chleba pod dostatkiem, a ja tu ginę z głodu. 18Wstanę 

i pójdę do mojego ojca
a
 i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem

b
 prze-

ciw niebu oraz względem ciebie, 19nie jestem już godny być na-

zwany twoim synem; uczyń mnie jak jednego z twoich najemni-

ków.
a
 20Wstał więc i poszedł do swojego ojca. Gdy był jeszcze 

daleko,
a
 jego ojciec zobaczył go, zlitował się, wybiegł, rzucił mu 

się na szyję i ucałował go.
b
  

Ww. 17-20: Chwila zwrotu: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Więc: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

W. 20: Miejsce spotkania:  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Więc: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 



str. 4 Nauka o zbawieniu. 

21Syn zaś powiedział do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw nie-

bu oraz względem ciebie, już nie jestem godny
a
 być nazywany 

twoim synem.6 22Ojciec zaś powiedział do swoich sług: Przynie-

ście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go;
a
 włóżcie pierścień na 

jego rękę i sandały na nogi. 23Przyprowadźcie też tuczne cielę, 

złóżcie je w ofierze,
a7 zjedzmy i pocieszmy się, 24dlatego, że ten 

mój syn był martwy,
a
 ale ożył,

b
 był zgubiony, lecz odnalazł się. I 

zaczęli się weselić.  

 

Ww. 21-24: Doświadczenie łaski: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Więc: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

                                                   

6  Syn nie zdołał powiedzieć tylko pierwsze zdanie. 

7  złóżcie je w ofierze, gr. θύσατε, lub: zabijcie je, zob. ww. 27, 30. 

21aMt 8:8; 22:8; 1Kor 15:9 

22aRdz 41:42; Ps 132:16; Iz 

61:10; Za 3:4; Mt 22:11 

23a1Sm 28:24 

24aRz 6:23; 8:6; 1Tm 5:6; 
bRz 6:13; 11:15; Ef 2:1; 5:14; 

Kol 2:13; 3:1 

30aPrz 29:3; Łk 15:12, 13 

31aJ 17:10 

32aMl 3:17; Łk 15:24 



Przyszedł do siebie. str. 5 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

25Jego starszy syn był tymczasem w polu. Gdy wracał i zbliżył 

się do domu, usłyszał muzykę i tańce. 26Przywołał więc jednego 

z pachołków i zaczął wypytywać, co to miałoby znaczyć. 27Ten 

zaś powiedział: Przybył twój brat, a twój ojciec złożył w ofierze 

tuczne cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. 28Rozgniewał się 

więc i nie chciał wejść. Wówczas jego ojciec wyszedł i zaczął go 

zachęcać.  

Ww. 25-28: Podróże do siebie. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Więc: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

29On jednak odpowiedział swojemu ojcu: Oto tyle lat ci służę i 

nigdy nie przestąpiłem twojego rozkazu, a nigdy nie dałeś mi 

koźlątka, abym się zabawił z moimi przyjaciółmi. 30Gdy nato-

miast przyszedł ten twój syn, który z dziwkami pożarł
a
 dorobek 

twego życia, złożyłeś w ofierze za niego tuczne cielę! 31Wtedy 

[ojciec] powiedział do niego: Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i 

wszystko moje jest twoje.
a
 32Trzeba było jednak poradować się i 

pocieszyć, dlatego że ten twój brat był martwy, ale ożył, był 

zgubiony, ale odnalazł się.
a
 

Przekład dosłowny EIB 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

 

 



str. 6 Nauka o zbawieniu. 

J_________ R_________ Ż________ to przeżycie momentu, w 

którym _________________________________________________ 

 

Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu? 

SMS:8 Podróże do samego siebie: 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

SMS:  Modlitwa konwersacyjna, to rozmowa 

z Bogiem, która przebiega wg zasady: Trwam przed Bogiem w 

danym temacie do momentu nabrania pewności, że jestem we 

właściwym na daną chwilę miejscu, a jednocześnie przekonania 

co do tego, jaki ma być mój kolejny krok. Celem modlitwy kon-

wersacyjnej jest objawienie się mocy Bożej w jak najpełniejszym 

wymiarze.   

Czy odnieśliśmy Korzyść, czy możemy powiedzieć, że: 

Wiem: 

Jaka jest Chrystusowa wizja opamiętania. 

Umiem:  

Wskazać w Biblii fragmenty, które uzasadniają to, czego się 

dowiedziałem. 

Chcę/Potrafię: 

Przedstawić moim najbliższym poruszany w rozważaniu temat.  

 

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

                                                   

8  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 


