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Притча про таланти
(Мт.25:14-30)

“Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має, забереться від
нього й те, що він має”
(Матвія 25:29)
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Притча про Боже Царство
Якось Ісус розмовляв зі своїми учнями про Боже Царство. Щоб вони краще
зрозуміли Його науку, Він використав притчу про таланти (тогочасні гроші). Ісус хотів,
щоб учні знали, що Господь сподівається від Своїх дітей належного використання дарів
і благословінь, які Він дав їм. Ісус сказав, що Боже Царство подібне до чоловіка, який
збирався у мандрівку. Пан зібрав своїх рабів і дав їм гроші, щоб вони користувались
ними до його повернення. Одному він дав п’ять талантів, іншому - два таланти, і один
талант - третьому. Після того господар поїхав. Раб, який отримав п’ять талантів, за
деякий час заробив ще п’ять талантів. Той, що отримав два - зробив так само і заробив
ще два таланти. А той, який отримав один, – пішов і викопав у землі ямку та й закопав
там талант, який дав йому господар.
Одного дня господар після довгої відсутності, повернувся додому. Він зібрав
своїх рабів, щоб дізнатися, що вони зробили з грішми, які він дав їм. Раб, який отримав 5
талантів, приніс ще п’ять, які заробив. “Пане, - сказав він, - ти передав мені п’ять
талантів. Глянь! Я заробив ще п’ять для тебе.” На це господар сказав: “Ти добре зробив,
добрий і чесний рабе! Ти чесно скористався своїми талантами, Я поставлю тебе
відповідальним за моє господарство. Увійди і розділи мої радощі!”
Раб, котрий отримав від пана два таланти, сказав: “Пане, - сказав він, - ти
довірив мені два таланти. Я заробив ще два для тебе.” Пан того похвалив за добру
роботу і взяв до себе, як і попереднього раба.
Нарешті, раб, який отримав один талант, промовив панові: “Я знаю, пане, що
тобі важко догодити. Я боявся твого гніву, отож й заховав той твій талант у землі. Ось
твої гроші.” І повернув йому один талант. Пан розлючено відказав на те: “Поганий,
лінивий рабе! Ти не скористався можливістю чесно застосувати твій талант. Тобі краще
треба було дати грошомінам мої гроші, то я хоч би отримав був їх назад з прибутком,
повернувшись додому.” Тоді він сказав рабам: “Заберіть від нього талант і віддайте
тому, хто має десять. А цього непотрібного раба викиньте геть - в темряву, де буде плач
в скрегіт зубів!”
У цій притчі пан – це сам Ісус Христос. Слуги – ті, хто вірить в Нього. Бог
кожному дав певні дари, здібності, благословіння. Одним – більші, іншим – менші.
Однак не залежно від того, скільки кому Бог їх дав, Він хоче, щоб ми гідно, належно і
вірно використовували їх на славу Йому під час нашого земного життя. Ми вірно
використовуємо дані Богом дари тоді, коли ними щоденно прославляємо нашого
Господа і Спасителя Ісуса Христа, дякуємо Йому, розбудовуємо Його Церкву,
поширюємо Слово Боже і допомагаємо ближньому і одне одному.
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Пам’ятна скарбничка

Марка 12:30
Люби Господа, Бога свого, усім серцем
своїм, і всією душею своєю, і всім своїм
розумом, і з цілої сили своєї!

Дорогий небесний Отче! Я Дякую Тобі за дари і
благословіння,
благословіння, які Ти дав мені. Допоможи мені
використовувати їх так, щоб я кожного дня
належно служив ними Тобі і моїм ближнім,
роблячи тільки те, що добре
добре в Твоїх очах. Амінь.

Завдання 1:
Перед кожним реченням постав букву В (вірно) або Н (невірно).
1. ______ Господар з притчі про таланти дав кожному слузі однакову кількість
талантів.
2. ______ Слуга, який отримав 5 талантів, заробив ще 5.
3. ______ Слуга, який отримав 1 талант, заробив ще 1.
4. ______ Пан розсердився на слугу, котрий заробив 2 таланти.
5. ______ Пан назвав перших двох слуг вірними і похвалив.
6. ______ Слуга, котрий отримав 1 талант, був поганим працівником.
7. ______ Ми виявляємо свою вірність, вдячність Богові, і побожність тоді,
коли використовуємо свої дари для служіння Йому.
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Завдання 2: Розфарбуй малюнок
(Вірний раб)

