
 

W Bogu bogaty. 

(Dziedzina: Eschatologia, tj. nauka o czasach osta-

tecznych) 

 

 

 

 

 

Stawka: Czy jako chrześcijanin powinienem być człowie-

kiem biednym? Jeśli nie, to w co powinienem być bogaty? 

Główna Prawda: Jezus Chrystus uczy nas bogacić się. On 

uczy nas bogacić się tak, byśmy tego bogactwa nigdy nie 

stracili, byśmy byli bogaci na wieczność.  

 

 

 

 

 

Ważne spostrzeżenia. 

 

 

W chrześcijaństwie dość powszechnie występuje przekona-

nie, że Jezus Chrystus, Jego apostołowie, święci, ludzie w 

Kościele powinni być biedni. Jest to dalekie od prawdy. Nie 

ma o tym mowy w Piśmie Świętym. 

MY: 
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stylem 

bycia 

ŚWIAT:  

Byt lokalny 

— wpływ 

globalny 

N
a

sz
e
 c

e
le

: 

Chrystus: 
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Złota myśl: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwo-

ści, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia; w życiu nie 

chodzi też o to, aby opływać w dostatki.” (Lk 12:15) 

Fragment główny: Łk 12:13-21 

 

Rok: 02 

Turniej: 27 

Data: 10.07.16 



str. 2 Nauka o czasach ostatecznych. 

 

Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Jezus wobec sporu o majątek 

13Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do Niego: Nauczycielu, 

powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzic-

twem.1 14Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, kto Mnie 

ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? 15Powiedział też 

do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości,
a
 

gdyż nie z dostatku własnych dóbr człowiek czerpie swoje 

życie.2  

Spostrzeżenia: ___________________________________ 

 ______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Odniesienia: _____________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

16Opowiedział im też taką przypowieść: Pewnemu boga-

temu
a
 człowiekowi dobrze obrodziło pole. 17Zaczął więc 

sobie myśleć: Co mam zrobić, gdyż nie mam gdzie zgro-

                                                   

1  Zgodnie z Prawem starszemu należało się dwie trzecie, młodszemu jedna 

trzecia (Pwt 21:17). 

2  Lub: gdyż nie od czyjegoś obfitowania swoje życie ma on ze swych dóbr, 

gr. ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων 

αὐτω. Być może połączenie dwóch wyrażeń, np.: (1) gdyż nie od czyjegoś 

obfitowania zależy jego życie (l. gdyż nie od obfitości dóbr zależy czyjeś 

życie), gr. ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ; (2) gdyż nie od 

czyichś dóbr zależy jego życie (por. Marshall, NIGTC 523). Zdanie moż-

na by przełożyć, np.: Obfitość (l. majątek) nie zapewnia życia, (2) Gdyż 

czyjeś życie nie jest w (tj. nie zasadza się na) obfitości od jego dóbr. (3) 

Gdyż czyjeś życie z własnych dóbr nie polega (nie zasadza się) na opły-

waniu w dostatki (mniej dosłownie: Życie materialne człowieka nie pole-

ga na opływaniu w dostatki). 

15aJb 20:20; 31:24; Ps 62:11; 

1Tm 6:10; Hbr 13:5; Jk 5:2-3 

16aPs 49:17-21 



W Bogu bogaty. str. 3 

madzić moich plonów? 18I powiedział: To zrobię: Zburzę 

moje stodoły, zbuduję większe i zgromadzę tam całe moje 

zboże oraz moje dobra.  

Spostrzeżenia: ___________________________________ 

 ______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Odniesienia: _____________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

19I powiem swojej duszy: Duszo, masz wiele dóbr złożo-

nych na wiele lat;
a
 odpoczywaj, najedz się, napij się,

b
 świę-

tuj! 20Bóg zaś powiedział do niego: Bezmyślny! Tej nocy 

zażądają twojej duszy
a
 — i czyje będzie to, co przygotowa-

łeś?
b
 21Tak będzie z każdym, kto gromadzi skarby dla sie-

bie,
a
 lecz względem Boga nie jest bogaty.  

 

Spostrzeżenia: ___________________________________ 

 ______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Odniesienia: _____________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

J_________ R_________ Ż________ być bogatym w to, 

co On oferuje. 

19aPrz 27:1; Jk 4:13-14; bKzn 

2:24; Iz 22:13; 1Kor 15:32 

20aJb 27:8; Mt 10:28; bJb 

27:16-17; Ps 39:7; Kzn 2:26 

21aPs 52:9; Ag 1:6; Mt 6:19-

20; Jk 5:3; bPrz 8:18; Ef 1:18; 

3:8; 1Tm 6:6; Hbr 11:26; Jk 

2:5; Obj 3:17 



str. 4 Nauka o czasach ostatecznych. 

 

Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu? 

1. SMS:3 Miej właściwy stosunek do 

materialnego bogactwa 

______________________________

______________________________  

2. Bądź bogaty w to, co Bóg oferuje 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

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

                                                   

3  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 


