
 
 

 

 
 
TALENTUEN PARABOLA (MATEO 25:14-30) 

14. Zeren zeruetako erreinua, urrutira joanik, bere zerbitzariak deitu eta bere 

ondasunak eman zizkion gizon baten antzekoa da. 15. Batari bost talentu eman zizkion, 

eta beste bati bi, eta beste bati bat, bakoitzari bere ahalmenaren arabera; eta gero 

alde egin zuen. 16. Eta bost talentu hartu zituena joan zen, eta haiekin negoziatu zuen, 

eta beste bost talentu irabazi zituen. 17 Era berean, bi jaso zituenak beste bi ere irabazi 

zituen. 18. Baina bat hartu zuenak lurra zulatu zuen, eta jaunaren dirua ezkutatu zuen. 
19. Denbora luze baten ondoren, morroi horien nagusia etorri zen eta kontuak egin 

zituen haiekin. 20. Eta bost talentu jaso zituena etorri zenean eta beste bost talentu 

ekarri zituen, esan zuen: Jauna, bost talentu eman dizkidazu; hemen duzu, beste bost 

talentu irabazi ditut haiekin. 21. Eta nagusiak esan zion: Ondo da, zerbitzari ona eta 

leiala; leial izan zara gutxirekin, asko jarriko dizut ba; sar zaitez zure jaunaren 

alaitasunean. 22 Bi talentu jaso zituena ere etorri zen eta esan zuen: Jauna, bi talentu 

eman dizkidazu; hemen duzu, beste bost talentu irabazi ditut haiekin. 23. Eta nagusiak 

esan zion: Ondo da, zerbitzari ona eta leiala; leial izan zara gutxirekin, asko jarriko 

dizut ba; sar zaitez zure jaunaren alaitasunean. 24 Talentu bat jaso zuena ere etorri 

zen eta esan zuen: Jauna, banekien gizon gogorra zinela, erein ez zenuen tokian segan 

egiten duzula eta zabaldu ez zenuen tokian biltzen duzula; 25. Horregatik beldurtu 

nintzen, eta zure talentua lurrean ezkutatu nuen; hemen duzu zurea dena. 26 Bere 

nagusiari erantzun zion: Zerbitzari gaizto eta zabar, ba al zenekien erein ez dudan 

tokian segan egiten  

dudala, eta sakabanatu ez dudan tokian biltzen? 27. Beraz, nire dirua bankariei eman 

behar zenieke, eta ni etorri nintzenean, nirea dena interesekin jasoko nuen. 28 Hartu, 

beraz, talentua, eta eman hamar talentu dituenari. 29. Zeren duenari, gehiago emango 

zaio, eta gehiago izango du; eta ez dutenei, daukatena ere kenduko zaie. 30. Eta bota 

ezazue zerbitzari alferrikakoa kanpoko iluntasunera; hor izango da negarra eta hortz-

karraskatzea. 

 

AUKERAKOA. Txikienekin bideo hauetako bat ikus dezakezu: 



 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM 

https://m.youtube.com/watch?v=VXcKyXWh3_E 


