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KLASA VI

Temat: Odkrywanie prawdy o talentach- św. Mateusz „Przypowieść o talentach”.

Przypowieść o talentach

14 Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż,
przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. 

15 Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według
jego zdolności, i odjechał. Zaraz 

16 ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie
pięć. 

17 Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 

18 Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze
swego pana. 19 Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się
z nimi.

 20 Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i
rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem".

 21 Rzekł  mu  pan:  "Dobrze,  sługo  dobry  i  wierny!  Byłeś  wierny  w  rzeczach
niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" 

22 Przyszedł  również  i  ten,  który  otrzymał  dwa  talenty,  mówiąc:  "Panie,
przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem".

 23 Rzekł  mu  pan:  "Dobrze,  sługo  dobry  i  wierny!  Byłeś  wierny  w  rzeczach
niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"

 24 Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś
jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie
rozsypał.



 25 Bojąc się więc,  poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją
własność!" 26 Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć
tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał.

 27 Powinieneś  więc  był  oddać  moje  pieniądze  bankierom,  a  ja  po  powrocie
byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 

28 Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 

29 Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu
zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. 

30 A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz -  w ciemności!  Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów".

https://www.biblijni.pl/Mt,25,14-30



I. Odpowiedzcie pisemnie w zeszycie:

1.Czego oczekiwał Pan, gdy rozdzielał swój majątek między sługi?

2.Uzupełnij tabelę słowami, za pomocą których można określić sługi opisane w tekście.

Słudzy, którzy pomnożyli talenty Sługa, który zakopał monetę.

3.Dlaczego sługa, który nie pomnożył majątku, wywołał gniew pana?

  Tematem przypowieści jest problem pomnażania Bożych darów. Właściciel symbolizuje Boga, a trzej

słudzy – trzy postawy ludzkie, związane z przyjmowaniem i gospodarowaniem tym, co od Boga 

otrzymaliśmy. Jeden talent to około 34 kilogramów złota – jest to więc niewyobrażalne bogactwo. 

 Człowiek zostaje w życiu obdarzony przez Boga dużym potencjałem(dostosowanym do jego 

możliwości, dostaje szansę rozwijania się i tylko od niego zależy, jak ją wykorzysta. Może żyć aktywnie

i pomnażać swoje talenty lub pozostać bierny i zmarnować je. Talentem może być jednak nie tylko 

umiejętność, ale każdy dar – cecha charakteru, a także wydarzenie, drugi człowiek. Przypowieść o 

talentach zachęca nas do niepozostania obojętnymi wobec tego daru.

Z tym tematem wiążą się ważne słowa:

-praca nad sobą, aktywność, uzdolnienia.

                                                                                             

                                                                                    

Praca domowa:

Napisz, co na co dzień możesz robić ,aby nie zmarnować swoich talentów.

                                                                                                                              Marzena Marcjasz
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