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Mama dała każdemu czysty arkusz białego papieru, a z szafki 
wyjęła przybory do rysowania. Kuba dostał plakatowe farbki, pędze-
lek i kubeczek na wodę. Wojtkowi przypadło w udziale pudełko z ko-
lorowymi kredkami i temperówka. Marcin otrzymał wielki kreślarski 
ołówek z dwiema końcówkami do rysowania i pachnącą truskawka-
mi różową gumkę do mazania. 
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– Pójdę teraz zrobić zakupy – powiedziała mama. Jak wrócę, 
pokażecie mi swoje dzieła. 
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Po wyjściu mamy chłopcy ochoczo zabrali się do pracy. Kuba 
zamoczył pędzelek w farbce i na jego kartce wyrósł piękny fioletowy 
kwiatek. 

– To krokus – powiedział. 
Po nim przyszła kolej na niebieskie niebo, a na nim wielkie żół-

te słońce. Chłopiec wypłukał kolejny raz pędzelek i tym razem na 
papierze pojawiło się brązowe drzewo. Kuba zastanowił się chwilę, 
po czym pomieszał białą farbkę z odrobiną czarnej i na gałęziach 
domalował szare kulki. 

– To będą bazie na wierzbie – oznajmił braciom.
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Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co przeczytane opowiadanie ma 
wspólnego z ewangeliczną przypowieścią, przeczytajcie jej treść,  
a następnie znajdźcie wspólną myśl, która łączy słowa z Pisma Świę-
tego z tekstem książeczki. Odkrycie jej pomoże Wam lepiej zrozu-
mieć przypowieść z Ewangelii, a przez jej treść także naukę Pana 
Jezusa, którą do nas kieruje.

Przypowieść o talentach
Mt 25, 14-30

Pewien człowiek mając wybrać się w podróż, przywołał swoje sługi  
i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, 
trzeciemu jeden, każdemu, według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, 
który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. 
Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, 
który otrzymał jeden, poszedł, i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego 
pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług  i zaczął rozliczać się  
z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł dru-
gie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talen-
tów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny 
w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego 
pana”. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty i rzekł: „Panie, 

przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu 
pan: „dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w małych rzeczach, nad 
wielkimi cię postawię. Wejdź do radości twego pana”. Przyszedł i ten, któ-
ry otrzymał jeden talent i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twar-
dy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. 
Bojąc się więc, ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność”. 
Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, 
gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc 
był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem 
odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, 
który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, 
tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co 
ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam 

będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 
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