
Klasa 5 (2 h) 

Temat: Nie zniechęcam się przeciwnościami 

 

Zeszyt ćwiczeń str. 72-73 

 

Mt 13,24-30    Przypowieść o chwaście 

 

 

24 Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który 

posiał dobre nasienie na swej roli. 25 Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, 

nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 26 A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy 

pojawił się i chwast. 27 Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś 

dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" 28 Odpowiedział im: 

"Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i 

zebrali go?" 29 A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i 

pszenicy. 30 Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie 

najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego 

spichlerza"». 

Analiza tekstu(odpowiedzi proszę umieścić w wiadomościach na e-dzienniku): 

1. Co zasiał człowiek na swej roli? 

2. Co się stało, gdy ludzie spali? 

3. Kiedy pojawił się chwast? 

4. Dlaczego gospodarz nie pozwolił sługom na wyrwanie chwastu? 

5. Kiedy gospodarz planuje zniszczyć chwast? 

W Biblii chwast symbolizuje zło, dobre ziarno – dobro. 



                                

Kiedy naszym postępowaniem sprawiamy innym przykrośc, a kiedy okazujemy dobro? 

Jedno z błogosławieństw Jezusa brzmi tak: 

„ BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI”. 

BŁOGOSŁAWIENI-  to ludzie szczęśliwi, którzy ufają Chrystusowi i żyją zgodnie z jego 

nauką. 

KTÓRZY SIĘ SMUCĄ- Jezus jest z nami w każdym smutku i cierpieniu. Chce pomóc w 

przyjmowaniu cierpienia z godnością. Pragnie, abyśmy niesli pociechę cierpiącym, samotnym 

i smutnym. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”. Jak mogą być szczęśliwi 

ludzie, którzy płaczą? Jednak, ten kto w życiu nigdy nie doświadczył smutku, strapienia, bólu 

nigdy nie pozna mocy pociechy. Szczęśliwymi mogą być natomiast ci, którzy potrafią się 

wzruszyć, potrafią odczuć w sercu cierpienie obecne w ich życiu a także w życiu innych. 

Tacy ludzie będą szczęśliwi! Ponieważ czuła ręka Boga Ojca ich pocieszy i pogłaszcze. 

 

 Błogosławieństwa są nowym programem życia, pomagającym uwolnić się od fałszywych 

wartości świata i otworzyć się na prawdziwe dobra, teraźniejsze i przyszłe. Gdy bowiem Bóg 

pociesza, zaspokaja głód sprawiedliwości, ociera łzy smutku, oznacza to, że poza 

odczuwalnym wynagradzaniem każdemu otwiera królestwo nieba.  



Odzwierciedlają one życie Syna Bożego, który daje się prześladować i wzgardzić aż po 

skazanie na śmierć, aby ludzie mogli być zbawieni. 

 

 

Proszę o modlitwę za nasze rodziny, o zdrowie: AKT nadziei 

„Boże ufam Tobie, boś Ty wierny, 

Wszechmocny i miłosierny. 

Dasz mi grzechów odpuszczenie, 

Łaskę i wieczne zbawienie.” 


