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Temat: Wartość przygotowań. „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych”
Fragment Ewangelii według Świętego Mateusza .
(Mt 25, 1-13)

1. Zapoznaj się z fragmentem Ewangelii  Świętego Mateusza (Mt 25, 1-13) 
Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych” podręcznik str. 255-256.

2. Przepisz notatkę do zeszytu/ lub  zapoznaj się z nią i napisz własną 
(krótszą)/ można również wkleić.

Jeżeli zdecydujesz się na napisać własną notatkę, to zamieść w niej 
informacje na temat treści i przesłania przypowieści. 
 Zachęcam do napisania własnej analizy utworu.
 
Królestwo Niebieskie porównane zostaje w tej przypowieści do dziesięciu 

panien, które wzięły lampy i poszły na spotkanie pana młodego. Pięć z tych panien 
było roztropnych, a pięć nierozsądnych.

Nierozsądne zabrały ze sobą lampy, ale bez oliwy. Natomiast roztropne wzięły lampy
wraz z oliwą.

Czekając na pana, panny zasnęły. O północy nadszedł pan młody. Wtedy nierozsądne
panny chciały, aby roztropne pożyczyły im oliwy. Jednakże roztropne panny nie 
pożyczyły im oliwy, gdyż obawiały się, że jej braknie. Panny nierozsądne poszły 
więc kupić oliwę, a wtedy nadszedł pan młody.

Panny roztropne, które pozostały, udały się wraz z nim na ucztę. Pozostałe panny nie 
zostały na nią wpuszczone, gdyż pan odpowiedział, że ich nie zna.

Dlatego też ważne jest, aby być czujnym, bo nikt nie zna dnia ani godziny.

Interpretacja

Przypowieść zakończona jest przestrogą dla wszystkich. Pana młodego 
możemy utożsamić z Bogiem. Panny natomiast to ludzie, którzy przygotowują się na 
zbawienie i życie wieczne. Panny roztropne to ludzie czujni, którzy są przygotowani 
na przyjście Pana i to one właśnie otrzymały zbawienie i życie wieczne.

Z kolei panny nierozsądne to ludzie, którzy nie czekali na przyjście Pana, z też 
powodu nie zostali wpuszczeni do Królestwa Niebieskiego.

Ta uniwersalna wymowa przypowieści mówi o tym, że nikt z nas nie wie, co 
przygotował dla nas Pan. Dlatego też musimy być czujni i gotowi na Jego przyjście. 
Zatem to nasze działania doczesne decydują o życiu wiecznym. 

3. Odpowiedz w zeszycie przedmiotowym na pytania z podręcznika-

 2 i 4 str. 256
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