
PRZYPOWIEŚCI JEZUSA

1. ZASADZANIE KRÓLESTWA BOŻEGO

1. Siewca i plon (Mk 4: 3-8; Łk 8:15) - 3 rodzaje złej gleby i 3 rodzaje dobrej gleby (Plon 30,60, 100 krotny)

2. Zaproszenie na ucztę weselną (Mat 22:2-14) - Człowiek nie mający zaoferowanej mu białej szaty ślubnej

3. Dom budowany na skale lub na piasku (Mat 7:24-27) - Znaczenie dobrego fundamentu, tj. posłuszeństwa

2. ZAPŁATA

4. Wzrost i plon (Mk 4:26-29) - Wzrost przychodzi bez wysiłku, jeśli przestrzegamy duchowych zasad

5. Drzewo gorczycy (Mt 13:31-32) - Sianie na swoim polu i na własnych zasadach, to zapraszanie agentów
szatana, aby zasiedli w naszym gronie. (polskie tłumaczenia nie oddają pełnego sensu tej przypowieści. tł.)

6. Budowa wieży (Łk 14:28-30) - Kształcenie uczniów, potrafiących dokończyć zaczęte dzieło (w. 26,27,33)

7. Walka z wrogiem (Łk 14:31-32) - Pan potrafi walczyć z szatanem za pomocą niewielu - jeśli są szczerzy

8. Ukryty skarb (Mt 13:44) - W życiu chrześcijańskim trzeba ponieść pewne koszta

9. Drogocenna perła (Mt 13:45-46) - Trzeba ponad wszystko cenić Jezusa

3. MIŁOŚĆ DO BOGA I DO LUDZI

10. Dwaj dłużnicy (Łk 7:41-43) - Miłość do Boga wynika ze świadomości, ile nam odpuszczono

11. Słudzy (Mt 18:23-35) - Musimy wybaczyć wszystkim innym, bo i nam wiele odpuszczono

12. Dobry Samarytanin (Łk 10:30-37) - Wyczulenie na potrzeby otaczających nas ludzi

13. Owce i kozły (Mt 25:31-36) - "Sprawiedliwi" to ci, którzy pomagali potrzebującym braciom i siostrom

4. NIEBEZPIECZEŃSTWO LEGALIZMU

14. Dwaj synowie (Mt 21:28-31) - W przeciwieństwie do faryzeuszy, musimy mówić Bogu to co myślimy 

15. Ślepy przewodnik (Łk 6:39-40) - Jeśli nie praktykujemy tego co głosimy, to jesteśmy duchowo ślepi

16. Pszenica i kąkol (Mt 13:24-30) - Obłudnicy na zewnątrz wyglądają podobnie do innych wierzących

17. Drzewo bez fig (Łk 13:6-9) - Liście figowe symbolizują samo sprawiedliwość, przeklętą przez Boga

18. Nowe łaty na starej szacie (Mt 9:16) - Nie można przyklejać Jezusa do starego, Adamowego życia

19. Nowe wino w starych bukłakach (Mt 9:17) - Łaska nie obejmuje martwych systemów religijnych

20. Mądre i głupie panny (Mt 25:1-13) - Miłość do Jezusa (olej) czyni nasze lampy wiecznie świecącym



5. CZTERY RODZAJE ODSTĘPCÓW

21. Zagubione owce (Łk 15:3-7) - Niektórzy błądzą przez nieostrożność i brak wsparcia

22. Utracone monety (Łk 15:8-10) - Niektórzy błądzą w wyniku konfliktów i zaniedbań w Kościołach

23. Syn marnotrawny i starszy brat (Łk 15:11-32) - Niektórzy błądzą w wyniku buntu i duchowej ignorancji

24. Kwas w zaczynie (Mat 13:33) - Czujność na korupcję, która łatwo rozprzestrzenia się w każdym kościele

6. DUCHOWA WYNIOSŁOŚĆ

25. Część na weselu (Łk 14:7-11) - Uczniowie Jezusa są skromni i nie szukają zaszczytnych miejsc

26. Robotnicy w winnicy (Mt 20:1-16) - Nadzieja dla tych, którzy przychodzą do Pana w późnym wieku

27. Pan i niewolnik (Łk 17:7-10) - Uczniowie Jezusa są posłuszni i wiedzą, że nadal są niegodni

28. Faryzeusz i poborca podatkowy (Łk 18:9-14) - Bóg sprzeciwia się pysznym i tym, którzy gardzą innymi

29. Dzieci w rynku (Łk 7: 31-35) - Ludzie religijni będą nas krytykować bez względu na to, co robimy

7. SPOŁECZNOŚĆ I MODLITWA

30. Wytrwała wdowa (Łk 18:1-8) - Żaden wierzący nie może ustawać w modlitwie do Ojca w niebie

31. Dobre sąsiedztwo (Łk 11:5-8) - Musimy starać się o dary Ducha Świętego - aby móc usługiwać innym

32. Ojciec i dzieci (Łk 11:11-13) - Bóg jest lepszy niż najlepszy ojciec ziemski

33. Odpowiedzialność sług (Mt 24:45-51; Mk 13:34) - Musimy być zawsze gotowi i czujni jak odźwierni

34. Figowiec i inne drzewa (Łk 21:29-32) - Powrót Żydów do Izraela, oznacza rychły powrót Chrystusa

8. BYĆ WIERNYM BOŻYCH DARÓW

35. Szafarze (Mt 21:33-41) - To co mamy, jest nam powierzone od Boga. Jesteśmy za to odpowiedzialni

36. Bogaty głupiec (Łk 12:16-21) - Kto podczas życia na ziemi nie jest bogaty w Bogu, ten jest głupcem

37. Talenty (Mat 25:14-30) - Wierność nawet w najmniejszych sprawach, które powierzył nam Bóg

38. 1 Mina (Łk 19:12-27) - Czas również jest darem, który Bóg dał wszystkim w takim samym stopniu

39.  Nieuczciwy  zarządca  (Łk  16:1-8)  -  Wykorzystywanie  naszych  pieniędzy  i  dóbr  materialnych,  do
pozyskiwania ludzi do Królestwa Niebieskiego

40. Dobre i złe ryby (Mt 13:47-48) - Bóg ostatecznie oddzieli swój lud od innych, na całą wieczność
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