
Klasa 5A i 5B 

Temat: Poznajemy Królestwo Boże w przypowieściach Pana Jezusa 

Wiara i życie Kościoła  

Bohaterem ostatnich katechez jest sam Pan Jezus, który po wielu latach 

przygotowań, kiedy mieszkał z Józefem i Maryją w Nazarecie, wyszedł do ludzi  

i rozpoczął mówić im o nowej pięknej rzeczywistości. Tą rzeczywistością jest 

KRÓLESTWO BOŻE. Jezus chciał, aby wszyscy dobrze zrozumieli, czym ono jest. 

Wiedział bardzo dobrze, że Jego rodacy często używają specjalnej formy 

mówienia. Niby mówią, ale tak jakby niezrozumiale. Trzeba się dobrze 

zastanawiać, aby zrozumieć. Z drugiej jednak strony, ten sposób mówienia był 

skierowany do ludzi, którzy chcą naprawdę myśleć, którzy dociekają i szukają 

prawdy. Pan Jezus właśnie w ten sam sposób zaczął przemawiać –  

w przypowieściach. Przeczytaliście te przypowieści na moją prośbę, aby dziś na 

katechezie rozważyć je i wspólnie zobaczyć, o czym, bardzo ważnym nam 

mówią. 

Przypowieść o ziarnku gorczycy (Mk 4, 30-32 ) Mówił jeszcze: „Z czym 

porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono 

jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich 

nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza 

wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”. Zasiane 

ziarno potrzebuje czasu, by stać się większym od innych jarzyn, a potem 

drzewem, na które przylatują ptaki, by zakładać gniazda w jego gałęziach. 

Historia ta odnosi się do początków powstania Kościoła – nieliczna grupa 

ubogich i skromnych ludzi, uczniów Jezusa, głosi słowo Boga na ziemi. Są oni 

podobni do owego ziarnka gorczycy. Później wiara szerzy się, by stać się 

schronieniem i opoką dla ludzi. 

Przypowieść o skarbie (Mt 13, 44-45) Królestwo niebieskie podobne jest 

do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie.  

Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Samo odnalezienie 

skarbu daje człowiekowi niewymowną radość. Kto odnajdzie taki skarb,  

z przyjemnością oddaje wszystkie inne dobra, może bez żalu porzucić majątek, 

ponieważ skarb jest wartością najwyższą.  



Przypowieść o perle (Mt 13, 45-46) Dalej, podobne jest królestwo 

niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną 

drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Pewien kupiec 

szukający drogocennych pereł, znalazł tę najcenniejszą. Sprzedał więc wszystko, 

co miał i kupił ją. Perła jest tu nie tylko synonimem bogactwa, ale też piękna, bo 

takie jest królestwo Boże. 

Przypowieść o sieci (Mt 13, 47-50) Dalej, podobne jest królestwo 

niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 

Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia,  

a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych 

spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. Królestwo niebieskie podobne jest do sieci, która zostaje zarzucona  

w morze i zgarnia różnorakie gatunki ryb. Gdy sieć się napełni, zostanie 

wyciągnięta na brzeg. Dobre ryby wsadzone zostaną do naczynia, a złe – 

odrzucone. Jezus mówi, że podobnie będzie podczas Sądu Ostatecznego. Ludzie 

dobrzy, wierzący i prawi nie mają się więc czego obawiać. Źli natomiast zostaną 

ukarani. 

Zastosowanie życiowe  

Ważne jest, by wiedzieć, o czym mówi Pan Jezus, ale również ważne jest, 

aby Jego słowo realizować w życiu i przekazywać innym. Przypowieść to 

opowiadanie, w którym jest ukryty szczególny sens i znaczenie. Pan Jezus w 

przypowieściach opisał królestwo Boże i wskazał, jak je zdobyć. Królestwo Boże 

jest przede wszystkim królestwem miłości, sprawiedliwości, pokoju, prawdy 

oraz życia z Bogiem na wieki. 


