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Temat. Czy ziarno wyda plon? „ Przypowieść o siewcy” Fragment Ewangelii 
według Świętego Mateusza (Mt 13, 1-8)

1. Zapoznaj się z tekstem „ Przypowieść o siewcy” Fragment Ewangelii według 
Świętego Mateusza (Mt 13, 1-8). Podręcznik „ Nowe Słowa na Start „ kl. 6 
strona 251 oraz z interpretacją tekstu.

Znaczenie uniwersalne: Chrystus w tej przypowieści symbolizuje 
siewcę, którego nauka (ziarna) trafia na mniej lub bardziej podatny 
grunt (gotowość ludzi do słuchania nauk bożych). Pierwsza grupa ludzi 
(ziarno rozsypane na drodze i wyjedzone przez ptaki) to ci, którzy 
słuchają słów Boga, ale ich nie rozumieją. Druga grupa (skalisty 
grunt) odnosi się do ludzi, którzy może i mają dobre chęci, ale zbyt 
mało w nich wytrwałości i wiary. Dlatego słowo boże nie zakorzeni się
na stałe w ich sercach. Ciernie są natomiast w przypowieści metaforą
pokus i rozkoszy, którym ulega część ludzi. Rozumieją oni nauki 
Chrystusa, pewnie nawet starają się żyć zgodnie z nimi, ale nie mogą 
oprzeć się życiowym przyjemnościom i tu również nauki się nie 
zakorzenią. Urodzajna gleba to symbol tych, którzy są otwarci na 
naukę, słuchają słowa bożego i starają się żyć zgodnie z nim. Te 
słowa będą przekazywać następnym pokoleniom i dlatego ziarno wyda 
plon nawet stokrotny. Jezus mówi: 

Kto ma uszy, niechaj słucha! 

2. Zapoznaj się z pojęciem PRZYPOWIEŚĆ /strona 251. 

3. Wykonaj następujące  zadania:
• Połącz odpowiednio symbole z przypowieści z ich znaczeniami.



• Odpowiedz na pytania. Swoje odpowiedzi wyślij na adres: 
kmatyjaszczyk73@o2.pl

1. Przypowieść mówi o trzech nieudanych próbach zasiewu i jednej próbie, 
która zakończyła się powodzeniem. W jaki sposób można to odnieść  do 
porażek i sukcesów, które spotykają nas w życiu?

2. Jakimi wartościami powinni się, Twoim zdaniem, kierować wszyscy 
ludzie?

3. Kto jest Twoim wzorem? Jakie zasady wyznawane przez tę osobę stanowią
dla Ciebie drogowskazy w codziennym postępowaniu?

4. Wyjaśnij jak rozumiesz ostatnie słowa tekstu: „.. Jezus mówi: 
Kto ma uszy, niechaj słucha! „


