
 

 Szlachetnym i dobrym sercem 
(Dziedzina: Soterologia, tj. nauka o zbawieniu; 

pneumatologia, tj. nauka o Duchu Świętym.) 
 

Turniej Wielkiej gry (Rozważanie główne)  

 

 

 

 

Stawka:1 Co jest tajemnicą owocowania w naszym życiu? 

Główna Prawda: Tajemnicą owocowania jest Chrystusowy 

charakter. 

 

 

 

 

 

 

Ważne spostrzeżenia. 

 

 Co dziś chcemy osiągnąć: Podkreślić, że szla-

chetność, dobroć i wytrwałość zapewniają plon! 

(Przy okazji zwrócić uwagę na odbiór Słowa Bo-

żego w życiu ludzkim). 

Ogólnie: Intrygująca przypowieść! Bo: Gdzie są ci 

ludzie? Kto był w gronie słuchaczy Jezusa? Do której grupy ja 

się zaliczam? Czy publiczne rozważanie na ten temat nie jest 

                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest kolejnym z drugiej serii rozważań o naturze Ducha 

Świętego i Jego znaczenia dla naszego nowego życia. 
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Złota myśl: „Ta natomiast [garść] w dobrej ziemi, to ci, 

którzy wysłuchali Słowa szlachetnym i dobrym sercem,1 
trzymają się go i w wytrwałości wydają plon” (Łk 8:15) 

Fragment główny: Łk 8:4-15 

 

Rok: 02 

Turniej: 19 

Data: 3.04.16 



str. 2 Nauka o zbawieniu i Duchu Świętym. 

obraźliwe? Jak pogodzić moc Jezusa z optymistycznymi (?), 

ponurymi (?) statystykami (25% braku zainteresowania; 50% 

niepowodzenia, 25% sukcesu — może Pareto zaczerpnął pomysł 

na swoją zasadę od Jezusa?) 

Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Przypowieść o siewcy 

4Gdy gromadził się wielki tłum i [ludzie] według miast 

przybywali do Niego,2 powiedział odwołując się do przy-

powieści: 5Wyszedł siewca, by rozsiać swoje ziarno. Gdy 

siał, jedno padło przy drodze i zostało zdeptane, a ptaki 

niebieskie zjadły je. 6Druga [garść]3 padła na skałę, a gdy wze-

szła, uschła, gdyż nie miała wilgoci. 7Inna padła między ciernie,
a
 

a ciernie razem z nią wyrosły i zadusiły je. 8Jeszcze inna padła 

na dobrą ziemię i gdy wzrosła, wydała plon stokrotny. To mó-

wiąc, wołał: Kto ma uszy, aby słuchać,
a
 niech słucha. 

9Jego uczniowie zaś zapytali Go, czego mogłaby dotyczyć ta 

przypowieść. 10Wtedy im powiedział: Wam dane jest poznać 

tajemnice4 Królestwa Bożego,
a
 pozostałym jednak [podaje się to] 

w przypowieściach, aby5  

                                                   

2  Drugi człon tego zdania można tłumaczyć w sposób właściwy dla gen. 

abs.:  (1) mogą być równorzędne, połączone spójnikiem „i” lub można 

drugi potraktować jako wyjaśniający (Hendriksen 422): Gdy gromadził 

się tłum złożony z tych, którzy ściągali ze wszystkich miast (Hendriksen 

432). Marshall chce drugi człon tłumaczyć wyjaśniająco: tłum był wielki, 

ponieważ... 

3  Chodzi o garść ziarna, zob. Marshall 319, Hendriksen 422, p. 432;  

ἕτερον jest rodzaju n i nie może odnosić się do σπόρος, które jest m, 

można więc zakładać, że chodzi o część lub porcję, gr. μέρος, lub o to, że 

nie zachowano rodzaju. 

4  tajemnice, gr. μυστήρια, zob. użycie tego słowa w Mt 13:11; Mk 4:11. 

Tajemnica może w tym przypadku wyjaśniać, dlaczego tak wielu ludzi, 

którzy mogliby wejść do Królestwa Bożego, nie wchodzi do niego.  

5  Lub: gdyż (patrząc, nie widzą, a słuchając, nie kojarzą), gr. ἵνα, pod. jak 

w paralelnym Mk 4:11 oraz w J 12:38; 40. W paralelnym Mt 13:13: gdyż, 

że, gr. ὅτι; ἵνα bowiem może mieć znaczenie wyjaśniające: że, jak gdy, 

podobnie jak ὅτι, zob. J 15:8, 13. Mt używa ὅτι, gdyż przytacza zasadę: 

Temu, kto ma, będzie dane, a temu, kto nie ma, zostanie odebrane i to, co 

Mt 13:3-15; Mk 4:2-12 

 

7aRdz 3:18; Jr 4:3 

8aMt 11:15; 13:43; Mk 4:23; 

Łk 14:35 8 

10aMt 13:11; 1Kor 2:6-10; 

Kol 1:27; bIz 6:9-10; Ez 12:2; 

J 12:40; Dz 28:26; Rz 11:8 



Czy otrzymaliście Ducha? str. 3 

 patrząc, nie widzieli,  

a słuchając, nie kojarzyli.
b6  

11Taka jest ta przypowieść:
a
 Ziarnem jest Słowo Boże.

b
 12Tymi 

przy drodze są ci, którzy wysłuchali, ale potem przychodzi diabeł 

i wybiera Słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali ura-

towani.a7  

Ww. 11-12: (1) Słowo (λόγος, zawsze Słowo w NP) nie rozwija 

się samo, lecz ________________________________________ 

________________________________________________________ 

(2) To Słowo jest słowem Bożej woli _____________________ 

________________________________________________________ 

Co się dzieje, gdy ja nie poświęcam Słowu uwagi ani go nie roz-

siewam? _______________________________________________ 

________________________________________________________ 

13Tymi zaś na skale są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyj-

mują Słowo,
a
 lecz nie mają oni korzenia, do czasu wierzą, a w 

porze próby
b
 odstępują. 

W. 13: (1) __________________________________________  

________________________________________________________ 

(2)______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(3)______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

                                                                                                    

ma. Jezus mówi w podobieństwach, aby dać możliwość zrozumienia. 

Tym, którzy przyjmą tę możliwość, zostanie dane więcej. Tym, którzy jej 

nie przyjmą, nie przydadzą się nawet ułatwiające zrozumienie przykłady, 

porównania, przypowieści lub podobieństwa (gr. παραβολή). 

6  Lub: nie pojmowali, nie rozumieli. 

7  Lub: zbawieni. 

11aMt 13:18-23; Mk 4:13-20; 
bMk 2:2; 4:33; 16:20; Łk 1:2; 

Dz 8:4; Hbr 4:12; Jk 1:21; 1P 

1:23; Obj 1:2, 9 

12aMk 16:16; 1Kor 1:21 

13aIz 58:2; J 5:35; bMt 11:6; 

Jk 1:2, 12; 1P 1:6 

14aMt 6:25; bMt 19:23; 1Tm 

6:9, 10, 17; c2Tm 3:4; Tt 3:3; 

Jk 4:1, 3 

15aDz 17:11; bRz 5:3; Hbr 

10:36; 2P 1:6; cJ 15:5, 16; Kol 

1:6 



str. 4 Nauka o zbawieniu i Duchu Świętym. 

Czy jestem glebą, w której ma szansę zakorzenić się Słowo? 

Dlaczego tak? Dlaczego nie? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

14Ta zaś [garść], która padła między ciernie, to ci, którzy usły-

szeli, ale idąc pod troskami
a
 i bogactwem,

b
 i przyjemnościami 

życia są tłamszeni — i nie owocują.8.  

 

W. 14: (1) __________________________________________  

________________________________________________________ 

(2)______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(3)______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Jeśli „stopniowość” codziennych spraw jest moim wyzwaniem, to 

jak sobie z tym radzę i czy z powodzeniem? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

15Ta natomiast [garść] w dobrej ziemi, to ci, którzy wysłuchali 

Słowa szlachetnym i dobrym sercem,
a9 trzymają się go i w wy-

trwałości
b
 wydają plon.

c 

W. 15: (1) __________________________________________  

________________________________________________________ 

(2)______________________________________________________ 

                                                   

8  Lub: nie dojrzewają. 

9  szlachetnym i dobrym sercem, gr. ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, hl, wyraże-

nie to występuje tylko u Łukasza. W w. 8 ziemia (γῆ) nazwana jest dobrą, 

urodzajną i żyzną, a w w. 15 mamy szlachetne i dobre serce. Słowami: 

καλός καὶ ἀγαθός Grecy określali prawdziwego dżentelmena. Prawdopo-

dobnie Łukasz znał ten idiom. Moglibyśmy je przetłumaczyć słowami: 

dobrym i szczerym, zdrowym i dobrym, prawym i dobrym.  



Czy otrzymaliście Ducha? str. 5 

________________________________________________________ 

(3)______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Co w moim przypadku jest dowodem szlachetności, dobroci i 

wytrwałości? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Na co, na obecnym etapie mojego życia mogę wskazać jako mój 

owoc? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Co mi najbardziej dopomogło w duchowym rozwoju? Komu 

mógłbym o tym powiedzieć?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

J_________ R_________ Ż________ sprawdza się w życiu 

ludzi Chrystusowego charakteru, szlachetnych, dobrych i 

wytrwałych.   

 

Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu? 

SMS:10 Moja Drobna zmiana, która doprowadzi 

do wielkiego plonu: ________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

                                                   

10  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 



str. 6 Nauka o zbawieniu i Duchu Świętym. 

Czy odnieśliśmy Korzyść, czy możemy powiedzieć, że: 

Wiem: 

Co jest tajemnicą owocowania w naszym życiu  

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 


