
Podobieństwo o talentachPodobieństwo o talentach

Ewangelia Mateusza 25:14Ewangelia Mateusza 25:14--3030



Mateusz 25:14aMateusz 25:14a
Pewien bogaty człowiek, odjeżdżając w daleką podróż, przywołał dPewien bogaty człowiek, odjeżdżając w daleką podróż, przywołał do siebie swoje o siebie swoje 

sługi.sługi.



Mateusz 25:14bMateusz 25:14b
Postanowił podzielić swój majątek i powierzyć go swoim sługom, zPostanowił podzielić swój majątek i powierzyć go swoim sługom, zgodnie z ich godnie z ich 

zdolnościami.zdolnościami.

Przekazuję Wam mój majątekPrzekazuję Wam mój majątek



Mateusz 25:19Mateusz 25:19
Pan po powrocie rozliczył się ze sługami.Pan po powrocie rozliczył się ze sługami.



Mateusz 25:16Mateusz 25:16
Jeden sługa otrzymał 5 talentów i tak nimi zarządzał, że uzyskałJeden sługa otrzymał 5 talentów i tak nimi zarządzał, że uzyskał drugie 5.drugie 5.

Panie! 5 talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze 5 talentów zyskałemPanie! 5 talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze 5 talentów zyskałem..



Mateusz 25:17Mateusz 25:17
Inny sługa otrzymał 2 talenty i tak nimi obracał, że zarobił druInny sługa otrzymał 2 talenty i tak nimi obracał, że zarobił drugie 2 talenty.gie 2 talenty.

Panie! 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem.Panie! 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem.



Mateusz 25:18Mateusz 25:18
Trzeci sługa otrzymał jeden talent, ale nie zrobił nic, tylko zaTrzeci sługa otrzymał jeden talent, ale nie zrobił nic, tylko zakopał go do ziemi.kopał go do ziemi.

Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że nie żniesz, Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że nie żniesz, 
gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tegdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, dy, 

odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje.odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje.



Mateusz 25:21Mateusz 25:21
Pan nagrodził pierwszego sługę.Pan nagrodził pierwszego sługę.

Dobrze sługo dobry i wierny! Nad tym co małe, byłeś wierny, wielDobrze sługo dobry i wierny! Nad tym co małe, byłeś wierny, wiele ci e ci 
powierzę; wejdź do radości pana swego.powierzę; wejdź do radości pana swego.



Mateusz 25:23Mateusz 25:23
Również nagrodził drugiego sługę.Również nagrodził drugiego sługę.

Wejdź do radości pana swego.Wejdź do radości pana swego.



Mateusz 25:26Mateusz 25:26
Z trzeciego sługi nie był zadowolony.Z trzeciego sługi nie był zadowolony.

Sługo zły i leniwy! Sługo zły i leniwy! 
Wiedziałeś, że żnę, gdzie Wiedziałeś, że żnę, gdzie 

nie siałem, i zbieram, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie 
nie rozsypywałem. nie rozsypywałem. 
Powinieneś był dać Powinieneś był dać 

pieniądze moje bankierom, pieniądze moje bankierom, 
a ja po powrocie a ja po powrocie 

odebrałbym, co moje, z odebrałbym, co moje, z 
zyskiem.zyskiem.



Mateusz 25:28Mateusz 25:28
Ukarał sługę, który chociaż mógł nie zrobił nic, aby majątek sweUkarał sługę, który chociaż mógł nie zrobił nic, aby majątek swego pana powiększyć.go pana powiększyć.

Weźcie od niego ten talent i dajcie temu, który Weźcie od niego ten talent i dajcie temu, który 
ma 10 talentówma 10 talentów.



Mateusz 25:29Mateusz 25:29
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu kKażdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu kto nie ma, zostanie to nie ma, zostanie 

zabrane i to co ma.zabrane i to co ma.

Nieużytecznego Nieużytecznego 
sługę wrzućcie w sługę wrzućcie w 

ciemności ciemności 
zewnętrzne; tam zewnętrzne; tam 

będzie płacz i będzie płacz i 
zgrzytanie zębów.zgrzytanie zębów.



4. Co brał pod uwagę przy podziale majątku?4. Co brał pod uwagę przy podziale majątku?

5. Jaką zauważasz różnicę pomiędzy sługami, którzy otrzymali od swojego pana 
talenty?

5. Jaką zauważasz różnicę pomiędzy sługami, którzy otrzymali od swojego pana 
talenty?

1. Kto występuje w tej przypowieści?1. Kto występuje w tej przypowieści?

2. Co uczynił bogaty człowiek, zanim udał się w daleką podróż?2. Co uczynił bogaty człowiek, zanim udał się w daleką podróż?

3. W jakim celu bogaty człowiek podzielił majątek między swoje sługi?3. W jakim celu bogaty człowiek podzielił majątek między swoje sługi?



Słudzy – uczniowie, ci, którzy uwierzyli w JezusaSłudzy – uczniowie, ci, którzy uwierzyli w Jezusa

Na czym polega rozbudowa Królestwa Bożego i kto jest za nią 
odpowiedzialny?

Na czym polega rozbudowa Królestwa Bożego i kto jest za nią 
odpowiedzialny?

Pewien bogaty człowiek – Pan JezusPewien bogaty człowiek – Pan Jezus

Majątek bogatego człowieka – Ewangelia, czyli Dobra Nowina o ZbawieniuMajątek bogatego człowieka – Ewangelia, czyli Dobra Nowina o Zbawieniu



Pan Jezus odchodząc do nieba, postanowił zostawić swoim uczniom Pan Jezus odchodząc do nieba, postanowił zostawić swoim uczniom Ewangelię, aby Ewangelię, aby 
zgodnie ze swoimi zdolnościami i darami głosili ją niewierzącym.zgodnie ze swoimi zdolnościami i darami głosili ją niewierzącym.

Przekazuję Wam Dobrą Nowinę o zbawieniu.Przekazuję Wam Dobrą Nowinę o zbawieniu.



Jeden uczeń Jezusa otrzymał wiele możliwości głoszenia EwangeliiJeden uczeń Jezusa otrzymał wiele możliwości głoszenia Ewangelii, wykorzystał je, , wykorzystał je, 
dlatego też wielu ludzi przyprowadził do Bożego Królestwa.dlatego też wielu ludzi przyprowadził do Bożego Królestwa.

Panie! Dziękuję, za talenty, które mi dałeś.Panie! Dziękuję, za talenty, które mi dałeś.



Inny uczeń Jezusa otrzymał trochę mniej możliwości głoszenia EwaInny uczeń Jezusa otrzymał trochę mniej możliwości głoszenia Ewangelii, ale też ngelii, ale też 
wykorzystał je najlepiej jak potrafił i przyprowadził ludzi do Bwykorzystał je najlepiej jak potrafił i przyprowadził ludzi do Bożego Królestwa.ożego Królestwa.

Panie! Dziękuję, że dałeś mi zdolności.Panie! Dziękuję, że dałeś mi zdolności.



Jeszcze inny wierzący człowiek otrzymał niewiele, ale i niewieleJeszcze inny wierzący człowiek otrzymał niewiele, ale i niewiele Pan Jezus od niego Pan Jezus od niego 
oczekiwał. Ten jednak, chociaż mógł, nie zrobił nic, aby podzieloczekiwał. Ten jednak, chociaż mógł, nie zrobił nic, aby podzielić się Ewangelią z ić się Ewangelią z 

innymi ludźmi.innymi ludźmi.

Panie! Przepraszam, że nie wykorzystałem talentu, Panie! Przepraszam, że nie wykorzystałem talentu, 
który mi dałeś, oto on...który mi dałeś, oto on...



Gdy Jezus powrócił ponownie na ziemię, sowicie nagrodził tych, kGdy Jezus powrócił ponownie na ziemię, sowicie nagrodził tych, którzy wykorzystując tórzy wykorzystując 
swoje zdolności i dary angażowali się w rozwój Bożego królestwa swoje zdolności i dary angażowali się w rozwój Bożego królestwa na ziemi.na ziemi.



Ukarze natomiast tego, kto był leniwy i myślał tylko o sobie, niUkarze natomiast tego, kto był leniwy i myślał tylko o sobie, nie troszcząc się o e troszcząc się o 
zbawienie innych ludzi.zbawienie innych ludzi.

Sługo zły i leniwy! Wielu Sługo zły i leniwy! Wielu 
Twoich znajomych nie Twoich znajomych nie 

usłyszało Dobrej Nowiny, usłyszało Dobrej Nowiny, 
którą ci powierzyłem. Nie którą ci powierzyłem. Nie 

jesteś godzien wejść do jesteś godzien wejść do 
Królestwa Niebieskiego. Królestwa Niebieskiego. 



Opracowała: Opracowała: 
Beata BrzeźnickaBeata Brzeźnicka


