
Księga trzecia: Tajemnice Królestwa niebios 
11,1b – 13,53: 

 

Część narracyjna: wiara i niewiara w Jezusa 11,1b – 12,50 

1. Pytania Jana o tożsamość Jezusa 11,2 – 6; 

a. Służba Jezusa wypełnieniem Izajasza 26,19; 29,18 – 19; 35,5 – 6;  61,1. 

2. Odpowiedź Jezusa – pochwała Jana 11,7 – 19; 

a. Kim jest Jan w oczach Jezusa i na czym polegała Jego służba? 

b. Jak ludzie zareagowali na jego misję? 

3. Biada niepokutującym miastom 11,20 – 24; 

a. Jezus grozi miastom, które odrzuciły Jego misję; 

b. Poganie mogą pokutować zob. Niniwę w Jonasza. 

4. Modlitwa Jezusa i zaproszenie skierowane do ludzi 11,25 – 30; 

a. Pierwsza modlitwa Jezusa u Mateusza; 

b. Wzajemna relacja Ojca i Jezusa, 

c. Zaproszenie skierowane do ludzi z tłumów 

5. Spór o szabat  12,1 – 14; 

a. Uczniowie głodni spożywają kłosy reakcja faryzeuszy 

b. Wyjaśnienie Jezusa w.3 

c. On jest czymś większym niż świątynia. 

d. Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. 

e. Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką w synagodze;  

f. Prowokacja wobec Jezusa; 

g. Po uzdrowieniu chcą Jezusa zabić. 

6. Jezus Sługa Pański 12,15 – 21; 

a. Postawa Jezusa wobec potrzebujących wskazuje na to, że jest On Sługą 

Pańskim. 

7. Spór o Belzebuba i niebezpieczna mowa 12,22 – 37; 



a. Po uwolnieniu opętanego pojawia się zarzut, że Jezus wyzwala mocą 

władcy demonów; 

b. Kto nie jest z Jezusem jest przeciwko niemu. 

c. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na tym, że człowiek 

przypisuje działanie Jezusa mocy demonów, co powoduje, że nigdy nie 

zwróci się do Jezusa z prośbą o ratunek; 

d. Przeciwnicy Jezusa nazwani pokoleniem wężowym; ich usta mówią to co 

złe ponieważ złem napełnione jest ich serce; człowiek będzie musiał zdać 

sprawę z tego co powiedział.  

8. Jezus większy od Salomona i Jonasza 12,38 – 42; 

a. Skończył się już dla nich czas dawania znaków zob. rozdziały 8,9 teraz 

pozostał dla nich znak proroka Jonasza; zmartwychwstanie Jezusa. 

Jonasz głosił w Niniwie i niniwici się nawrócili. Jezus, który jest większy 

niż Jonasz głosił im a oni pozostali obojętni. 

b. Pokolenie słuchaczy Jezusa, zostanie potępione Królową z Południa 

ponieważ ona z końca świata ówczesnego przybyła, aby słuchać 

mądrości Salomona zob. 1 Krl 10,1 – 10, a oto tutaj jest ktoś większy niż 

Salomon. 

9. Niebezpieczeństwo opętania 12,43 – 45; 

a. Pan pokazuje, że człowiekowi grozi poważne niebezpieczeństwo; Raz 

dotknięty przez Boga może ponownie stać się celem duchowego ataku, 

jeżeli wnętrze człowieka nie zostanie wypełnione przez obecność Ducha 

Świętego. Pokolenie słuchaczy Jezusa, jeżeli odrzuci jego służbę musi liczyć 

się z tym, że spotka ich za to dopust Boży w postaci przyjście 7 innych złych 

duchów. 

10. Duchowa rodzina Jezusa 12,46 – 50. 

a. Tyko Ci, którzy są uczniami Jezusa należą do Jego rodziny to są Ci, którzy 

wypełniają wolę Ojca, który jest w niebie. 

 

 



Uwagi: 

Podaj przykłady wiary w Jezusa w powyższych rozdziałach. 

Podaj przykłady niewiary w powyższych rozdziałach.  

Część dydaktyczna: Mowa w przypowieściach 13,1 – 53. 

1. Przypowieść o siewcy 13,1 – 9; 

2. Tajemnice królestwa 13,10 – 17; 

a. Uczniowie otrzymują dar, poznania tajemnicy Królestwa niebieskiego. Można 

powiedzieć, że jest to darem objawionym przez Boga. Bóg zapala tylko małe 

światełko, które jest rodzajem zaproszenia i powinno wzbudzić w człowieku 

pragnienie większego światła. Tego daru nie otrzymują przeciwnicy Jezusa i ich 

słuchacze. Do tych więc, którzy Go odrzucili, przemawiał On językiem 

przypowieści wymagającym większego wysiłku umysłowego i większej uwagi. 

Nie mógł wobec nich występować jawnie jako Chrystus, gdyż przypisywali Jego 

działalności znaczenie polityczne. Dlatego stopniowo wyjaśniał różne 

zagadnienia zob. Ps 78,2. Dla przeciwników Jezusa tajemnice królestwa 

pozostały niezrozumiałe, gdyż dotyczą one rzeczywistości wiary, a w jej 

centrum stoi właśnie osoba Zbawiciela. Nie da się zrozumieć i przyjąć Ewangelii 

bez wiary w Chrystusa. W zakończeniu Jezus uświadomił uczniom ich szczęście: 

są świadkami i uczestnikami tego, za czym tęsknili i czego nie doczekali wybitni 

mężowie  Boży ST. Jezus zwraca się do swoich uczniów z zachętą, aby 

zatroszczyli się o swoją przyszłość i przyjęli właściwą postawę wobec 

otrzymanego objawienia. Komentarz BPaul.    

3. Wyjaśnienie przypowieści o siewcy 13,18 – 23; 

a. Słucha nauki o królestwie a nie rozumie jej – przychodzi zły i wyrywa to co było 

zasiane w sercu – ziarno na drodze. 

b. Słucha Słowa i przyjmuje je zaraz z radością, ale nie ma w sobie korzenia i jest 

niestały – przychodzą trudności i prześladowanie z powodu Słowa – zaraz się 

załamuje i zasiany na gruncie kamienistym; 



c. Słucha Słowa, ale codzienne troski i powaby bogactwa zagłuszają w nim to słowo 

i nie wydaje owocu – zasiany pomiędzy cierniami; 

d. Słucha nauki i ją rozumie – przynosi różnorodny plon – posiany na żyznej ziemi. 

4. Przypowieść o pszenicy i kąkolu 13,24 – 30; 

a. Bóg posiewa w sercu człowieka ziarno swojego słowa, szatan chce udaremnić 

zamiar Boży i zniszczyć zbawienny owoc zasiewając zło. Przychodzi pod osłoną 

nocy, wtedy gdy człowiek się go nie spodziewa i ma osłabioną czujność. 

Gospodarz jest jednak pewien, że żniwo przyniesie oczekiwane plony,  

a nieprzyjaciel poniesie całkowitą klęskę. Przypowieść uczy prawdy  

o sprawiedliwości Bożej, która zostanie wymierzona nieprzyjacielowi w czasie 

wyznaczonym przez Boga. Warto pamiętać, że przypowieść ta pokazuje wymiar 

społeczny Królestwa. Nie opisuje ono serca człowieka wierzącego, w którym 

trzeba walczyć ze złem które dotyka naszego serca. Natomiast w świecie nie 

damy rady wszystkiego zła wyeliminować. Ono będzie tutaj aż do końca świata. 

Czas sądu będzie czasem odpłaty.   

5. Przypowieść o ziarnku gorczycy i zaczynie 13,31 – 33; 

a. Ziarenko gorczycy jest malutkie ale wyrasta z niego ponad 4 metrowa jarzyna, 

która może być wyższa niż niejedno drzewo. Zaczynem w Izraelu były malutkie 

kulki zasuszonego pieczywa wyglądające jak wysuszone ziarenka – miały taką 

moc, że mogło zakwasić, przerobić 36 litrów mąki tj. 3 miary. Podobna moc kryje 

się w głoszonym Słowie Bożym. Królestwo Boże nie tylko rozrasta się 

widzialnie jak wielki krzew z malutkiego ziarna, ale również ma wielką 

wewnętrzną moc przekształcania serca i życia człowieka. Przypowieści te 

wyjaśniane w kościele pierwotnym dodawały ducha, bowiem malutkie 

wspólnoty miały wizję przekształcenia całego ówczesnego świata. Słowo 

należało głosić, ale trzeba było pamiętać, że perspektywą żniw jest koniec 

świata, a nie życie tego pokolenia. Obie przypowieści pokazują kontrast 

między skromnymi początkami, a wypełnieniem Bożego planu. 

 

 



6. Wypełnienie Pisma przez przypowieści 13,34 – 35; 

a. Zob. Psalm 78,2 – nauczanie w przypowieściach jest również wypełnieniem 

Starego Testamentu. 

7. Wyjaśnienie przypowieści o kąkolu i pszenicy 13,36 – 43;  

a. Siewca dobrego nasienia – Syn Człowieczy 

b. Rolą jest świat 

c. Dobrym ziarnem są synowie królestwa a chwastem synowie Złego 

d. Nieprzyjacielem jest diabeł a żniwem koniec świata 

e. Żniwiarzami są aniołowie 

f. Oni dokonają sądu tj. oddzielą złych od sprawiedliwych 

g. Źli pójdą do rozpalonego pieca 

h. Sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie swego Ojca 

8. Przypowieść o ukrytym skarbie, drogocennej perle i sieci 13,44 – 50; 

a. Ukryty skarb i drogocenna perła: 

i. Przypowieści mówią o wartości przyniesionego przez Chrystusa 

królestwa i zbawienia. Obaj znalazcy podejmują natychmiastowe 

działanie aby zdobyć dla siebie znalezione rzeczy. Umieli rozpoznać ich 

wartość i poświęcili wszystko aby je zdobyć. Znalazca perły posiada 

jeszcze jedną cechę jego znalezisko nie jest owocem przypadku, ale 

systematycznych, cierpliwych i wytrwałych poszukiwań. Jedni więc 

znajdują skarb Królestwa niespodziewanie jakby mimowolnie, inni 

muszą go wytrwale poszukiwać. Wszyscy jednak muszą przyjąć tę samą 

postawę wewnętrzną: uznać najwyższą wartość ofiarowanego im 

zbawienia, wobec którego wszystko inne jest mniej ważne i mniej cenne. 

Radość ze znalezienia zbawienia daje więcej siły do wyrzeczenia się 

mniejszych wartości.  

b. Sieć: 

i. Jezus przyniósł na ziemię Królestwo Boże i wzywał do Jego przyjęcia. 

Gromadzili się przy Nim nie tylko ludzie sprawiedliwi, którzy się szczerze 

nawrócili, ale także źli, którzy nie myśleli o nawróceniu. Taka sytuacja 



była przez gorliwców nie do pomyślenia dlatego chcieli dokonać selekcji 

uprzedzając sąd Boży. Końcowe zdania przypowieści pokazują, że 

Chrystus odnosi ostateczny rozdział ryb do rozdzielenia dobrych i złych 

na końcu świata. Dobrzy, czyli prawi to ci, którzy pełnią wolę Bożą. 

Przypowieść jednak bardziej akcentuje los złych kroczących drogą 

zatracenia. Płacz i zgrzytanie zębów to pokazują bezsilną rozpacz  

i smutek i wściekłość odrzuconych. 

9. Skarby Stare i nowe 13,51 – 53; 

Uczniowie są wezwani aby byli tymi, którzy dzielą się tym co przyjęli z tradycji 

uzupełnili i udoskonalili przez Jezusa. 

Uwagi: 

Kto jest słuchaczem Jezusowych przypowieści? 

Zrób tabelkę w której zestawisz wszystkie przypowieści z 13 rozdziału? 

Czego Cię uczą przypowieści o Królestwie? 

 


