
 

 

Przypowieść Pana Jezusa o 

talentach należy do tych dobrze 

znanych obrazów biblijnych.  

Przypowieść jest bardzo 

bogata w treści i wyjaśnia wiele 

życiowych spraw. 

Przyjrzyjmy się jednemu z 

wielu jej aspektów  

Pan podzielił swoje sługi 

talentami z nakazem, aby – gdy 

wróci mógł odebrać więcej niż 

dał.  

Obdarował swoje sługi w różnym stopniu. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu jeden.  
- pierwsza myśl – nie wszyscy otrzymali jednakowo, ale każdy otrzymał bardzo dużo. Talent to  w starożytności jednostka wagi i 

jeden talent to 34 kg złota. Ten, co trzymał 5 talentów, był bardzo bogaty, ale ten, co otrzymał 1 talent , czyli miał 34 kg złota, 

trudno powiedzieć , że był żebrakiem. Otrzymał dużo i też był bogaty.  

- Dzisiaj w powszechnym rozumieniu talent to pewnego rodzaju uzdolnienie. Chrystus uczy, że każdy człowiek otrzymuje od 

Boga uzdolnienia, nie ma człowieka, o którym by można powiedzieć – kompletne beztalencie. 

- Znamy też program telewizyjny Mam Talent . 

- Od jakiegoś czasu staramy się też w naszej parafialnej gazetce przedstawiać talenty , czy hobby naszych parafian.  

- Talenty trzeba odkrywać – ważną rolę na początku odgrywają Rodzice, którzy pomagają dzieciom w rozwoju i odkrywaniu 

darów, którymi Bóg obdarzył ich dziecko.  



o Trzeba też jednak pamiętać , by nie przesadzić w drugą stronę. Zdarza się, że rodzic chciałby mieć wszechstronnego 

geniusza, często zaspokajając swoje własne niespełnione aspiracje;  posyłają więc  na sport,  języki obce, tańce, gra na 

instrumencie, i jeszcze 10 innych zajęć. Pomóc odkrywać talenty nie znaczy wmawiać talenty, których człowiek nie 

otrzymał.  

- Talenty trzeba rozwijać – nie wolno ich zakopywać. Największymi wrogami rozwoju talentów jest niewątpliwie lenistwo, 

grzech zaniedbania, i wszelkie nałogi.  

o Nałogi zabijają nie tylko talenty, ale i człowieka. 

Każdy zna przykłady wielkich sportowców, 

aktorów, piosenkarzy, artystów, ale i ludzi ze 

swojego podwórka, którzy marnie skończyli z 

powodu nadużywanego alkoholu, narkotyków, 

hazardu, czy uzależnienia komputerowego 

- Talenty są ku naszej radości. Człowiek , który rozwija 

talenty, cieszy się nimi, są źródłem jego satysfakcji 

życiowej, Są też drogą do naszego zbawienia 

- Talentami mamy służyć innym, - zawsze Bóg 

wyposażając człowieka w jakiś talent, chce by służyć 

tym talentem innym. Społeczeństwo służące sobie 

wzajemnie uzdolnieniami staje się pełne, funkcjonuje 

dobrze. 

- Talentów nie można wykorzystywać do rzeczy złych, 

do grzechu, i  nie można występować przeciwko 

temu od kogo je otrzymaliśmy – przeciw Bogu.  

o Talent pisarski i dziennikarski – 

wykorzystywanie talentu do głoszenia nieprawdy, 

kłamstwa, bluźnierstw. Talent   aktorski, - gra w gorszących filmach,  

o Talentem jest również zwykły dar mowy. Wykorzystywanie tego talentu do bluźnierstw, plotek, kłamstw i oszczerstw. 

Straszna to niewdzięczność. 

Chrystus rozliczy nas , czy nasze talenty zostały pomnożone i właściwie wykorzystane, czy tez zostały zakopane, a może zostały 

wykorzystane do zła.  

Rozwój talentów i służba nimi Bogu i bliźnim jest jedną z naszych dróg ku niebu.  
Ks. Witold Tatarczyk. 


