
Klasa 5A i 5B 

Temat: Słowo Boże drogowskazem w drodze do nieba 

Sytuacja egzystencjalna  

Każdy chrześcijanin, uczestnicząc w niedzielnej Mszy św., wysłuchuje 

słowa Bożego, które Kościół wybrał na dany dzień. W historii było wielu ludzi 

bardzo uważnie słuchających, co Pan Bóg do nich mówi. Jednym z nich był św. 

Antoni Pustelnik, poznajmy jego historię.  

• Z życia świętego Antoniego  

Święty Antoni, zwany Pustelnikiem, urodził się około 251 roku w 

środkowym Egipcie, w religijnej i zamożnej rodzinie chrześcijańskiej. 

Młodzieniec otrzymał staranne wychowanie religijne, jednakże nie miał 

wszechstronnego, ogólnego świeckiego wykształcenia. W wieku 20 lat stracił 

rodziców i wówczas zajął się prowadzeniem gospodarstwa oraz wychowaniem 

młodszej siostry. Pewnego razu, będąc w kościele, usłyszał słowa z Ewangelii wg 

św. Mateusza: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj 

ubogim, a będziesz miał skarb w niebie” (19, 21). Pod wpływem tych słów 

Antoni zabezpieczył los siostry, oddając ją w opiekę szlachetnym paniom, 

majątek odziedziczony po rodzicach rozdał ubogim, a sam udał się na 

pustkowie w pobliżu rodzinnej wioski. Tam oddawał się modlitwie, szczególnie 

rozważaniu Pisma Świętego, surowym umartwieniom i postom, a pracą fizyczną 

zarabiał na utrzymanie. Młody pustelnik cieszył się sympatią okolicznych 

mieszkańców. Często cierpiał na skutek pokus szatańskich, które pokonywał 

modlitwami i wielkim umartwieniem. Został wielkim i świętym człowiekiem. 

– Kto jest bohaterem tego tekstu? (św. Antoni Pustelnik)  

– Dlaczego został pustelnikiem? (usłyszał słowo Boże)  

– Jak zrozumiał Antoni to słowo? (dosłownie i tak je zrealizował)  

Antoni wysłuchał słowa Bożego w Kościele i nie zastanawiał się długo, 

wiedział od razu, co ma czynić. Odczytał słowa Jezusa z Ewangelii jako 

wskazówkę dla siebie. Jeśli sam Jezus nam mówi, co mamy czynić, to nie należy 

się bać realizacji Jego słów. 



Wiara i życie Kościoła 

Pismo św. jest najpiękniejszą księgą świata. Są w nim zawarte historie 

pokazujące, jak Bóg kocha człowieka i jak o niego walczy. Bóg chce, abyśmy byli 

szczęśliwi, żebyśmy nigdy w życiu nie błądzili. Kiedy Pan Jezus odszedł do nieba, 

apostołowie szybko zapisali Jego naukę. Rozumieli, że słowa Jezusa pod 

natchnieniem Ducha Świętego, są dla chrześcijan szczególnymi drogowskazami, 

jak żyć, jak postępować, jak rozwiązywać wszystkie problemy, aby być 

szczęśliwym i osiągnąć Królestwo Niebieskie obiecane nam przez Jezusa – czyli 

niebo. Posłuchajmy, jakie wskazówki daje nam dziś słowo Boże, abyśmy mogli 

odważnie kroczyć w kierunku nieba i od czego zależy, czy słowo Boże przyniesie 

odpowiednie owoce. Fragment Ewangelii św. Mateusza: „Owego dnia Jezus 

wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak 

wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele 

w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne 

[ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt 

skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była 

głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. 

Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne 

wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 

sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!»” 

(Mt 13, 1-7 ).  

• Analiza tekstu  

– Kim jest siewca z dzisiejszej Ewangelii? (Pan Jezus) 

 – Czym jest ziarno? (słowem Bożym)  

– W przypowieści ziarno pada na różne miejsca, jak myślicie, co one 

symbolizują? (ludzkie serca)  

– Co przeszkadza, aby w ludzkich sercach rozwijało się słowo Boże? 

(ludzkie słabości) 

Słowo Boże jest piękne, choć czasami wymagające. Wymaga od nas 

odpowiedniej postawy. Trzeba nam głęboko zastanowić się, abyśmy je 

zrozumieli i wprowadzili w życie. Bywa, że jest to trudne, dlatego potrzebujemy 

pomocy Pana Jezusa, abyśmy umieli pełnić Jego wolę. Przed chwilą usłyszeliśmy 



fragment Ewangelii, bardzo ważny, ale apostołowie nie zrozumieli go dobrze. 

Dlatego kiedy wrócili, zapytali wprost Jezusa, co oznacza ta przypowieść? Jezus 

jeszcze raz zebrał ich razem i wyjaśnił. Była to praktyczna lekcja o tym, co 

przeszkadza w przyjęciu słowa Bożego. „Wy zatem posłuchajcie przypowieści o 

siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, 

przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka 

oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto 

słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie 

korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu 

słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha 

słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje 

bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa 

i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, 

inny trzydziestokrotny»” (Mt 13, 18-23). 

Podsumowanie treści  

Słowo Boże jest wyrazem Bożej miłości i dobroci. Bóg zechciał do nas 

przemówić i objawić nam swe zbawcze plany. Stąd należy to słowo przyjmować 

z wdzięcznością i wielkodusznie na nie odpowiedzieć.  


