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Temat : Korzystnie z talentu. Fragment Ewangelii według Świętego 
Mateusza (Mt 25,14-30).

1. Zapoznaj się z fragmentem Ewangelii według Świętego Mateusza 
(Mt 25,14-30) podręcznik str. 254.

2. Zapoznaj się ze znaczeniem słowa – TALENT (należy przeczytać 
informacje).

Słowo „talent” w omawianej przypowieści ma dwa znaczenia. 
• W węższym znaczeniu oznacza ono jednostkę monetarną o największej 

wartości dla wszystkich czasów. Biblista John R. Donovan SI podaje, że jeden 
talent równał się 15-letniemu wynagrodzeniu przeciętnego robotnika. Stąd 
wiemy, że suma dana każdemu słudze była znaczna.

• W szerszym znaczeniu pojęcie talent odnosi się do wszystkich darów, jakie 
Bóg nam dał dla naszego użytku: dary naturalne, duchowe i materialne. 
Zaliczają się do nich i nasza natura, i dane nam środki — zdrowie, inteligencja 
i wykształcenie, pieniądze, mienie i szanse.

3. Przepisz do zeszytu notatkę lub napisz własną interpretację przypowieści:
 Przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30) /można również wkleić do zeszytu.

To historia o człowieku, który wyruszał w podróż i wezwał do siebie swoje sługi, by 
każdemu dać talenty. Jeden dostał pięć talentów, drugi - dwa, trzeci natomiast jeden. 
Ten, który otrzymał najwięcej, puścił pieniądze w obieg (zainwestował) i pomnożył 
majątek. Podobnie postąpił drugi sługa. Jednak trzeci rozkopał ziemię i schował 
jeden talent. Po przyjeździe pan ucieszył się słysząc, że dwaj słudzy pomnożyli jego 
pieniądze. Wyrzucił natomiast tego, który nie zainwestował talentów, ponieważ 
uznał, że ten zmarnował okazję. 

Znaczenie uniwersalne: Za życia Jezusa słowo „talent” miało zupełnie inne 
znaczenie niż to, którego dziś używamy. Wydaje się jednakże, że to tłumaczenie 
przypowieści ma głębszy sens. Talent był jednostką wagi i wynosił około 35 
kilogramów. Tak więc jeden talent srebra był naprawdę olbrzymią sumą. Dziś 
mówimy o talentach, które Bóg daje każdemu człowiekowi. Z całą pewnością 
człowiek nie powinien być zazdrosny o talenty innych, ale te, które posiada, musi
rozwijać. Naturalnie Bóg oczekuje przede wszystkim rozwoju duchowego i 
emocjonalnego. 

4.  W zeszycie przedmiotowym odpowiedz na pytania z podręcznika-
 2 i 6 str. 255
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