
Nauczanie Jezusa w Nauczanie Jezusa w 
podobieństwachpodobieństwach



Podobieństwo o Podobieństwo o 
siewcysiewcy

Ew. Łukasza 8. 4 Ew. Łukasza 8. 4 --
1515



Wyszedł siewca rozsiewać ziarno Wyszedł siewca rozsiewać ziarno 
swojeswoje



A gA gdy siał, jedno padło nady siał, jedno padło na drogę i drogę i 
zostzostało zdeptane, a ptakiało zdeptane, a ptaki nieniebieskie bieskie 

zjadły je.zjadły je.



A drugie padło na opokę, a gdy A drugie padło na opokę, a gdy 
wzeszło, uschło, bo nie miało wzeszło, uschło, bo nie miało 

wilgoci.wilgoci.



A inne A inne padło między ciernie, apadło między ciernie, a
ciernie razeciernie razemm z nim wzrosły iz nim wzrosły i

zaduszadusiły je.iły je.



A jeszcA jeszczeze inne padło nainne padło na ziemiziemię ę 
dobrą i gdy wdobrą i gdy wzrosłozrosło wydało plonwydało plon

ststokrotny.okrotny.



Ziarnem jest Słowo BożeZiarnem jest Słowo Boże



A tymi na drodze są ci, którzy A tymi na drodze są ci, którzy 
wysłuchali; potem przwysłuchali; potem przyychodzi diabeł chodzi diabeł 
i wybiera słowo zi wybiera słowo z serserca ica ich,ch, aby nie aby nie 

uwierzyli i nie byli zbuwierzyli i nie byli zbaawiewienni.i.



A tymA tymi na opoce są ci, którzyi na opoce są ci, którzy, gdy , gdy 
usłyszą, zusłyszą, z radością przyjradością przyjmują słowo, mują słowo, 

ale korzenia nie mają, do czasu ale korzenia nie mają, do czasu 
wierzą, a w chwili pokusy odstępują.wierzą, a w chwili pokusy odstępują.



A to, które padło między ciernie, A to, które padło między ciernie, 
oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc 
drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy 

życia, ulegają przyduszeniu i nie życia, ulegają przyduszeniu i nie 
dochodzą do dojrzałości.dochodzą do dojrzałości.



A to, któA to, które padłore padło nna dobrą ziemię, a dobrą ziemię, 
oznaoznaczacza ttych, ych, ktktórórzyzy szszczerym i czerym i 

dobrym sercdobrym sercemem usłyusłyszawszy słowo, szawszy słowo, 
zachowują je i w zachowują je i w wywytrwałości wydają trwałości wydają 

owoc.owoc.



Podobieństwo o Podobieństwo o 
ukrytym skarbie, o ukrytym skarbie, o 

perle i o sieci.perle i o sieci.

Ew. Mateusza 13. 44 Ew. Mateusza 13. 44 -- 5050



Podobne jest Królestwo Niebios do Podobne jest Królestwo Niebios do 
ukrytego w roli skarbu, który człowiek ukrytego w roli skarbu, który człowiek 
znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i 

sprzedaje wszystko, co ma i kupuje sprzedaje wszystko, co ma i kupuje onąoną
rolę.rolę.



Dalej podobne jest Królestwo Niebios do Dalej podobne jest Królestwo Niebios do 
kupca, szukającego pięknych pereł,kupca, szukającego pięknych pereł,



Który, gdy znalazł jedną perłę Który, gdy znalazł jedną perłę 
drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko 

co miał i kupił ją.co miał i kupił ją.



Dalej podobne jest Królestwo Niebios do Dalej podobne jest Królestwo Niebios do 
sieci, zapuszczonej w morze i sieci, zapuszczonej w morze i 

zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju,zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju,



Którą, gdy była pełna, wyciągnęli na Którą, gdy była pełna, wyciągnęli na 
brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do 

naczyń, a złe wyrzucili.naczyń, a złe wyrzucili.



Tak będzie przy końcu świata; wyjdą Tak będzie przy końcu świata; wyjdą 
aniołowie i wyłączą złych spośród aniołowie i wyłączą złych spośród 

sprawiedliwych,sprawiedliwych,



I wrzucą ich w piec ognisty; tam I wrzucą ich w piec ognisty; tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów.będzie płacz i zgrzytanie zębów.



Podobieństwo o zgubionej Podobieństwo o zgubionej 
owcyowcy

Ew. Łukasza 15. 1 Ew. Łukasza 15. 1 -- 77



KKtóż z was, gdy ma sto owiec, atóż z was, gdy ma sto owiec, a zguzgubi bi 
jedną z nich, nie pozostawia jedną z nich, nie pozostawia 

dziewięćdziesięciu dziewięciu na dziewięćdziesięciu dziewięciu na 
pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją 

odnajdzie?odnajdzie?



A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona 
swoje i raduje się.swoje i raduje się.



I przyszedłszy do domu, zwołuje I przyszedłszy do domu, zwołuje 
przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: 

„Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem „Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem 
moją zgubioną owcę!”moją zgubioną owcę!”



Powiadam Powiadam wwam: większam: większaa będzie radość będzie radość 
w niebie z jednego grzesznika, który się w niebie z jednego grzesznika, który się 

upamiętaupamięta, niż z dziewięćdziesięciu , niż z dziewięćdziesięciu 
dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 

potrzebują upamiętania.potrzebują upamiętania.



Podobieństwo o Podobieństwo o 
faryzeuszu i celnikufaryzeuszu i celniku

Ew. Łukasza 18. 9 Ew. Łukasza 18. 9 -- 1414



Dwóch ludzi weszło do świątyni,  aby się Dwóch ludzi weszło do świątyni,  aby się 
modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.



Faryzeusz stanął i tak się w duchu Faryzeusz stanął i tak się w duchu 
modlił: Boże dziękuję ci, że nie jestem modlił: Boże dziękuję ci, że nie jestem 

jak inni ludzie, rabusie, oszuści, jak inni ludzie, rabusie, oszuści, 
cudzołożnicy albo jak ten oto celnik.cudzołożnicy albo jak ten oto celnik.



Poszczę dwa razy w tygodniu, daję Poszczę dwa razy w tygodniu, daję 
dziesięcinę z całego mojego dziesięcinę z całego mojego 

dorobku.dorobku.



A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet 
oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w 

pierś swoją mówiąc: Boże bądź miłościw pierś swoją mówiąc: Boże bądź miłościw 
mnie grzesznemu. mnie grzesznemu. 



Powiadam wam: Ten poszedł Powiadam wam: Ten poszedł 
usprawiedliwiony do domu swego, usprawiedliwiony do domu swego, 

tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie 
wywyższa, będzie poniżony, a kto wywyższa, będzie poniżony, a kto 
się poniża, będzie wywyższony. się poniża, będzie wywyższony. 


