
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Dzisiejsza przypowieść zawiera lekcję 
na temat tego, jak powinniśmy używać 
talentów danych nam przez Boga. Słowo 
„talent” w omawianej przypowieści ma dwa 
znaczenia. Wiemy, że suma dana każdemu 
słudze była znaczna (1 talent = 34 kg złota 
lub srebra). W szerszym znaczeniu pojęcie 
„talent” odnosi się do wszystkich darów, jakie 
Bóg nam dał dla naszego użytku. Definicja ta obejmuje wszystkie dary 
naturalne, duchowe i materialne. Zaliczają się do nich i nasza natura i dane 
nam środki – zdrowie, inteligencja, zdolności, wykształcenie, pieniądze, 
mienie, szanse… W omawianej przypowieści bogaty człowiek, udając się 
w podróż, powierzył swój majątek sługom, aby wykazali się inicjatywą, 
przedsiębiorczością i mądrze go zainwestowali. Bogaty człowiek to oczywiście 
Bóg, słudzy to ludzie obdarzeni różnymi możliwościami, talentami. Powrót 
pana owych sług to symbol niespodziewanego nadejścia CHRYSTUSA i Sądu 
Bożego. Dwaj pierwsi słudzy dobrze zrozumieli intencje właściciela talentów. 
Powierzony majątek wykorzystali stuprocentowo i otrzymali nagrodę. Trzeci 
wiele się natrudził, wykonał ciężką pracę, by ukryć w ziemi powierzone 
dobro, jednak efekt wysiłku okazał się nieproporcjonalny do zaangażowania, 
daremny i bezowocny. Jego praca z musu i lęku okazała się porażką. Kara 
którą otrzymuje nieużyteczny sługa, stanowi ostry kontrast wobec tego co 
otrzymali dwaj wcześniejsi. O ile ci mają w udziale przebywanie z panem 
(Bogiem) – bo to jest istotą nagrody, mają także udział w jego dobrach – to 
trzeci sługa zostaje nazwany nieużytecznym i wyrzucony na zewnątrz, 
w ciemności, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nasze zdolności, 
talenty muszą być rozwijane z myślą o zbawieniu, bo to jest w życiu 
wierzących w Chrystusa najważniejsze. A przynajmniej powinno być 
najważniejsze. Także niezwykłym darem, który każdy z nas dostał od Boga, to 
talent poznawania Eucharystii i Słowa Bożego. Nasz Bóg nie jest surowy; nie 
"chce żąć tam, gdzie nie posiał"; nie wymaga więcej niż potrafimy; pragnie 
relacji osobistej – opartej na zaufaniu i miłości, a nie lękowej; daje wolność 
w korzystaniu z darów; pozostawia inicjatywę i możliwość uruchomienia 
własnej pomysłowości; oczekuje jednak stosownych owoców. Chrystus, na 
końcu przypowieści powiedział znamienne słowa: „Każdemu bowiem, kto 
ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, 
zabiorą nawet to, co ma”. W ten sposób Pan Bóg chce nauczyć ludzi, 
że niewykorzystywanie, nierozwijanie swych możliwości, zalet, 
talentów jest złem i będzie karane jak każdy inny grzech. 

Ponieważ PAN BÓG stworzył człowieka na swe podobieństwo, w istotę 
człowieczeństwa jest wpisane dążenie do doskonałości i ciągły wszechstronny 
rozwój. Bycie w pełni człowiekiem oznacza wzbogacenie siebie 
i obdarowywanie innych swymi talentami. „Idź jak dziecię królewskie, bo czas 
twój na Ziemi szybko minie” – mówił Jezus do św. siostry Faustyny. 
I my idźmy i pomnażajmy nasze talenty przez miłość i miłosierdzie. Bo czas 
na zbieranie sobie zasług przed Bogiem jest naprawdę krótki. Obejrzyj się 
dookoła, tyle jest okazji aby choć trochę pomnożyć swój Jezusowy talent. 
Choćby życiem w prawdzie i troską o miłość, jedność w społeczeństwie, 
w małżeństwach, rodzinach, w kontaktach międzyludzkich. 
 

○  ○  ○  Ś wi a d e c t wo  ○  ○  ○  
Na Litwie żyła uboga wdowa, 
Danuta Puotkalis. Pracowała ciężko 
na utrzymanie pięciorga dzieci. 
Nie spodziewała się, że wkrótce 
opuści ten Świat i zostawi je 
sierotami. Zachorowała śmiertelnie 
i widząc zbliżający się koniec życia, 
poprosiła, aby posłano po notariusza. 
Zdziwieni sąsiedzi pomyśleli, 
że postradała zmysły, nie miała 
bowiem majątku i nie było co zapisywać w testamencie. Chora jednak 
twierdziła, że ma wielkie skarby, które musi rozdzielić między swoje dzieci. 
Posłano mimo wszystko po rejenta, a kiedy ten przybył, wdowa podyktowała 
mu następujący testament: „Zostawiam was kochane dzieci sierotami, 
ale jestem spokojna o waszą przyszłość, bo zapisuję wam wielkie skarby. 
Jest was pięcioro. A moje skarby to pięć ran Ukrzyżowanego Zbawiciela. 
Są moje, bo za mnie wycierpiał je Pan Jezus. Wam – mówiła do najstarszych 
córek – zapisuję rany Rąk Zbawiciela. Jako sieroty musicie ciężko pracować 
na kawałek chleba. Starając się o utrzymanie ziemskiego życia, 
nie zapominajcie o Niebie, a wtedy rany Rąk Chrystusa osłaniać was będą 
i błogosławić. Wam – zwróciła się do młodszych – zapisuję rany Nóg 
Zbawiciela. Jako sieroty będziecie tułać się po Świecie. Pamiętajcie jednak, 
aby nigdy nie schodzić z drogi Krzyża Świętego, którą Nogi Chrystusa wam 
wskazały. Rany Najświętsze bronić i strzec was będą. Tobie, jedyny synu 
– zapisuję ranę Serca Jezusowego, boś najmłodszy i najbardziej potrzebujesz 
opieki Boga”. Nigdy dotąd nie spisano za panowania cara Aleksandra 
podobnego testamentu. Wieść o dziwnym testamencie rozeszła się lotem 
błyskawicy wśród ludzi. Osierocone dzieci szybko znalazły przybrane rodziny. 

TESTAMENT 


