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  Witam Was serdecznie!

  Wkroczyliśmy w tematykę biblijną.Biblia jest szczególnym przesłaniem 
Boga do ludzkości.Wielu ludzi oparło swe życie na jej treści.Biblia to 
sacrum, czyli Święta Księga dla chrześcijan.Wielu twórców kultury 
w późniejszych epokach odwoływało się i nawiązywało do 
niej.Zawiera wiele uniwersalnych i ponadczasowych myśli.
  Biblia zawiera również wiele przypowieści.

Przypowieść to jeden z gatunków literackich,to utwór w którym 
przedstawiona historia ma,oprócz znaczenia dosłownego głębszy 
sens.Służy ona do zilustrowania pewnych ogólnych zasad 
ludzkiego postępowania oraz zawiera pouczenie,jak należy się 
zachowywać.Prezentuje wzory do naśladowania i wskazuje,czego 
trzeba unikać. 

Przeczytajcie teraz uważnie treść „Przypowieści o siewcy”(jest to 
fragment Ewangelii wg. św. Mateusza-Mt 13,1-8).

.Czytajcie powoli.

 Pewnego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Zgromadziły
się wokół Niego tak wielkie tłumy, że musiał wsiąść do łodzi, podczas 
gdy cały lud pozostał na brzegu. I wiele im mówił w przypowieściach.
Powiedział: “Oto siewca wyszedł siać. 



     

A gdy siał, niektóre ziarna padły koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały 
je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko 
wzeszły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, 
przypaliło je i uschły, bo nie zapuściło korzeni. 

     

Inne padły między ciernie. A ciernie wyrosły i przygłuszyły je. 

     



Jeszcze inne padły na glebę urodzajną i wydały plon: jedno stokrotny, 
inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne trzydziestokrotny. Kto ma 
uszy, niech słucha”.

    

  Ewangelia wg św. Mateusza 13,1-23 (Przypowieść o siewcy),cytat ten 
pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków 
oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy
Towarzystwa Świętego Pawła). 

  Przypomnijcie sobie,co to jest przypowieść,jeśli nie pamiętacie, proszę 
wrócić do początku lekcji.Wiecie już,że oprócz znaczenia dosłownego 
przypowieść zawiera głębszy sens.Pomyślcie teraz proszę i 
odpowiedzcie na pytania:

-czy ta historia jest interesująca,

-kim naprawdę jest siewca,

-czym jest ziarno,

  W tym przypadku siewcą jest Bóg,

-sianiem – głoszone przez Niego słowo,

-ziarnami ludzie, którzy słuchają tego słowa,czasami z różnym skutkiem,

-glebą, na którą ziarno pada, jest realizacja owego słowa w praktyce 
życiowej.



  Spróbuj dopasować typy ludzi do podłożą

A)na drodze i wyjedzone przez ptaki,to grupa ludzi,którzy słuchają słów 
Boga ale ich nie rozumieją.

B)to grupa ludzi,którzy chcą słuchać słów Boga , ale nauki te,nie trafiają 
do nich. Nie zostają w ich sercach.

 C)to grupa ludzi,którzy ulegają pokusom. Rozumieją oni nauki 
Chrystusa i  starają się żyć zgodnie z nimi, ale nie mogą oprzeć się 
pokusom.

D)to grupa ludzi, do których trafia nauka Chrystusa, są otwarci na  
przykazania, słuchają słowa Bożego i postępują zgodnie z nim. 
Przekazują Ewangelię  pokoleniom i rozpowszechniają nauki Boga.

1.Jedno padło na 
drogę i zostało 
podeptane, a ptaki 
powietrzne 
wydziobany je.

2.Inne padło na 
skałę i gdy 
wzeszło, uschło,
bo nie miało 
wilgoci.  

3.Inne znowu padło 
między ciernie, a 
ciernie razem z nim 
wyrosły i zagłuszyły 
inne.

4.Inne w końcu 
padło na ziemię 
żyzną i gdy 
wzrosło, wydało 
plon stokrotny 

Przeczytaj drugą część przypowieści i uzupełnij tabelkę.

„Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. 12 Tymi na
drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera
słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. 13 Na skałę pada
u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają
korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. 14 To, co padło



między  ciernie,  oznacza  tych,  którzy  słuchają  słowa,  lecz  potem
odchodzą  i  przez  troski,  bogactwa  i  przyjemności  życia  bywają
zagłuszeni  i  nie  wydają  owocu.  15 W  końcu  ziarno  w  żyznej  ziemi
oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym,
zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość.

Tymi  na  ………..……  są  ci,  którzy
słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i
zabiera  słowo  z  ich  …………………...,
żeby nie uwierzyli i nie byli ……………… .
(wers 12)

Na  …………....pada  u  tych,  którzy,  gdy
usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz
nie  mają  korzenia:  ………..……
…………..czasu,  a w chwili  pokusy
odstępują. (wers 13)

To,  co  padło  między  ciernie,  oznacza
tych,  którzy  …………………..…,  lecz
potem odchodzą i przez troski, bogactwa
i przyjemności życia bywają zagłuszeni i
…………………………... (wers 14)

W  końcu  ziarno  w  …………………..…..
oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa
………..………  szlachetnym  i  dobrym,
zatrzymują  je  i  wydają  owoc przez swą
……………………..  (wers 15)

Na koniec dwie propozycje.Proszę wybrać jedną i opracować:

1.Wyjaśnij,jak rozumiesz ostatnie słowa tekstu.Skorzystaj z pytań      
pomocniczych,

- co to znaczy,że można słuchać i nie słyszeć?Z czego to wynika?

- jakiego słuchania oczekuje Jezus?

- dlaczego gotowość do słuchania jest tak ważna?

   2.Przypowieść mówi o trzech nieudanych próbach zasiewu i jednej 
próbie,która zakończyła się powodzeniem.W jaki sposób można to 
odnieść do porażek i sukcesów,które spotykają nas w życiu.

POWODZENIA!   

                                                          Opracowanie Marzena Marcjasz      
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