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Przypowieść o talentach
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał
im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz t en, który
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyska ł drugie dwa.
Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów .
Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobr ze, sługo
dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«. Przyszedł również i ten, który
otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sł ugo dobry
i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«. Przyszedł i ten, który ot rzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś
nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«. Odrzekł mu pan jego: »Sługo zły i gnuśny! W iedziałeś,
że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom,
a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu
bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużyteczn ego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.
Mt 25,14–30

I znów Ko- nych skojarzeń. To dowodzi też, jak daleko odeszliśmy
ściół daje nam w życiu i myśleniu od ducha Ewangelii, ajak przylgnęliśmy
przypowieść
do do wyobrażeń i pojęć tego świata, w którym może już większe wrażenie robi na nas słowo szeptane do naszego ucha
„rozgryzienia”.
I ponownie może przez zgryźliwe sąsiadki siedzące wiecznie przed swoim
się w nas rodzi opór blokiem lub słowo podane nam w otwartym telewizorze, niż
i wątpliwości odno- Słowo Boga szeptane w ciszy swojego pokoju przy otwartej
śnie tej przypowie- Biblii.
ści.
Spróbujmy więc sięgnąć trochę głębiej.
Ponieważ dzisiejsza Ewangelia jest przypowieścią,
To ciekawe,
że rozmawiając z więc może być różnie interpretowana. Ważne, by był w tym
Wami, sam odkry- cel zbawczy dla czytających. Talentem może być pieniądz,
wam pewien – ze- może być jakaś zdolność. Może też być ciężar życia (ale o tym
pchnięty nawet do było trzy lata temu…). Więc co na dziś?
podświadomości –
Otóż tym talentem jest i ma być dla każdego z
bunt przeciw sło- nas… BIBLIA
wom Ewangelii. I
Jezus chwali tych, którzy znają wartość Słowa Bobywa, że oporu jest
żego
i
umieją
go wykorzystać w celu ubogacenia siebie
więcej, niż chwil, w
których
jesteśmy i dawcy tegoż Słowa. I może powiecie, że jestem księdzem,
zgodni ze zdaniami to niech sobie nad Biblią siedzę, ale Wy nie macie czasu…
Ale Ewangelia wzywając do mądrego wykorzystania
Ewangelii.
czasu
na
Biblię nie toleruje żadnej formy lenistwa. Ani mojeTylko dlaczego tak jest? Myślę, że dlatego, że zainstago,
ani
Waszego.
Stracona godzina jest już nie do odzyskalowani jesteśmy w tym świecie, w którym wszystko nam się
podaje gotowe. I to przenosimy – niechcąco zapewne – do nia, a bezcenny dar– zmarnowany.
Owszem…, jeden dostał pięć talentów, inny jeden,
Słów Bożych i ich powierzchownej interpretacji, nie docierająALE KAŻDY TALENT DOSTAŁ!!! KAŻDY…!
cej do głębi serca.
Nie zrozumiemy właściwej treści Słowa Bożego, bo
C.D.N. tegoż rozważania w następnym numerze...
zatrzymujemy się na poziomie czysto ludzkich, emocjonal- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

