
kl. V 

 

Lekcja 3 

 

Temat: Pan Jezus naucza - Przypowieść o chwaście i pszenicy. 

1. Przeczytaj fragment z Pisma św. Mt 13, 24-30a (str. 108)  oraz jego kontynuację: 

 Mt 13, 36-43:  Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili 

Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!» On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest 

Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są 

aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy 

pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się 

nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi 

jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha 

2. Przeczytaj wyjaśnienie przypowieści 

Pewnej nocy, kiedy ludzie spali zły człowiek zasiał chwast w pole pełne pszenicy. Kiedy to zboże 

wyrosło, ukazał się również chwast. Natychmiast słudzy zareagowali i poszli ze złą nowiną do 

Właściciela, byli zaciekawieni jak ten chwast znalazł się pomiędzy zbożem które zasadził Pan. Wtedy 

Pan odpowiedział im, że jest to sprawka nieprzyjaciela. Słudzy zadeklarowali się, ze wyrwą chwast, lecz 

Pan im zabronił im, pozwolił na to , aby chwast rósł aż do żniw , po czym zostanie on wyrwany ,  

związany w snopki i spalony. Pszenica zaś znajdzie się  w spichlerzu (magazynu) Pana. Ta przypowieść 

winna zachęcać każdego człowieka do czuwania nad sobą i wytężonej refleksji nad kształtem swojego 

życia, podejmowanych decyzji i wyborów. Bóg, w Swoim nieskończonym miłosierdziu daje nam jeszcze 

czas na nawrócenie i poprawę - róbmy zatem wszystko, by świadomie czynić Go Panem naszego życia. 

Odrzućmy  strach przed karą, a skupmy się bardziej na tym, by kochać: Boga i bliźnich, a On na pewno 

doceni kiedyś nasze słabe, ludzkie wysiłki i da nam udział w życiu wieczny 

3. Zobacz filmik -,,Gienek Washabe ,,Przypowieść o chwaście ‘’: 

https://www.youtube.com/watch?v=7IP19VZGVfc  

4. Przepisz do  zeszytu : 

Przypowieść to opowiadanie Pana Jezusa, w którym za pomocą wydarzeń z życia codziennego, mówił 

o Królestwie Bożym, chcąc przekazać uczniom swoją naukę.  

5. Wykonaj zadanie 1 ze str. 110. Pary z tabelki zapisz w zeszycie. Zapamiętaj wyjaśnienie przypowieści. 

 

 

Link do podręcznika: https://drive.google.com/open?id=18QGUjbnCFgoD9kcVL3Sj0pYQN85zBXkr  
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