
ŁUKASZA  
20:45-47 – 21:1-4 



A gdy cały lud 
słuchał, rzekł do 

uczniów… 

ŁUKASZA 20:45  



Strzeżcie się 
uczonych w 

Piśmie… 

ŁUKASZA 20:46  



…chętnie chodzą w 
długich szatach… 

ŁUKASZA 20:46  



…lubią pozdrowienia 
na placach… 

ŁUKASZA 20:46  



…pierwsze krzesła 
w synagogach… 

ŁUKASZA 20:46  



…przednie miejsca na 
ucztach… 

ŁUKASZA 20:46  



A pożerają domy 
wdów… 

ŁUKASZA 20:47  



…dla pozoru długie 
modły odprawiają… 

ŁUKASZA 20:47  



…Ci surowszy 
otrzymają wyrok. 

ŁUKASZA 20:47  



A podniósłszy oczy, 
ujrzał bogaczy, 

wrzucających swe 
dary do skarbnicy. 

ŁUKASZA 21:1  



Ujrzał też pewną 
ubogą wdowę, 

wrzucającą tam dwa 
grosze 

ŁUKASZA 21:2  



I rzekł: Zaprawdę, 
powiadam wam, iż ta 

uboga wdowa wrzuciła 
więcej niż wszyscy. 

ŁUKASZA 21:3  



Albowiem oni wszyscy 
dorzucili do darów z tego, co 
im zbywa, ona zaś złożyła z 

niedostatku swojego wszystko, 
co miała na swe utrzymanie. 

ŁUKASZA 21:4  



ZASTOSOWANIE 



Po której stronie stoisz: 
- Czy po stronie legalistycznej? 
- Czy po stronie łaski? 

SPRAWDZIAN 



Gdyż wszyscy zgrzeszyli 
i brak jest im chwały 

Bożej… 

OCENA? 



…łaską zbawieni jesteście 
przez wiarę, i to nie z was: 

Boży to dar;  nie z 
uczynków, aby się kto nie 

chlubił… 

ROZWIĄZANIE 



Jego bowiem dziełem jesteśmy, 
stworzeni w Chrystusie Jezusie 

do dobrych uczynków, do 
których przeznaczył nas Bóg, 

abyśmy w nich chodzili… 

UCZYNKI 



Choćbym wszystko miał, lecz 
nie miał Pana, czyżby warto 

staczać życia bój? 
Gdzie me serce miałoby 
schronienie, gdzieżby 

szczęścia mogło znaleźć zdrój? 



Choćbym wszystko miał lecz 
nie miał Pana, skąd bym siłę 

mógł do życia brać? 
Cóż mi mogą świata czcze 
rozkosze za mojego Pana w 

zamian dać? 



Choćbym skarby miał i sławę 
świata, choćbym wielkim 

wśród ludzi był, jednak łodzią 
mą by wicher miotał  

– bez ratunku w nędzy wciąż 
bym żył  



Choćbym wszystko miał lecz 
nie miał Pana, 

który na śmierć umiłował 
mnie,  

Któż o któż na tym szerokim 
świecie  

serce ukoiłby strudzone, złe? 



O, jak pusto byłoby na ziemi, 
wszędzie nędza, ciemność, 

grzech i kłam. 
Bez Jezusa zginąłbym w 

otchłani, 
o bez Niego byłbym wiecznie 

sam 



Jakże mógłbym wytrwać bez 
Jezusa, 

jaką drogę obrać z mnóstwa dróg? 
Kto by wiódł doliną śmierci 

cienia. 
Kto by mnie w raj wieczny  

przenieść mógł? 



O, jak błogo wszystko mieć w 
Jezusie, 

On balsamem jest dla serca ran. 
Z wszelkich grzechów Swoją 

krwią obmywa, 
w wszelkich troskach niesie 

pomoc Pan 



O, gdy Pana mam, gdy mam 
Jezusa, 

choć prócz Niego nic nie będę 
miał. 

W Nim mam jednak zawsze dość 
wszystkiego 

– Jego pragnę, 
w Nim mój życia dział! 



W Nim mam jednak 
zawsze dość 
wszystkiego 

– Jego pragnę, 
w Nim mój życia dział! 
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