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XXXIII  Niedziela ROKU - A

Prz 31,10-l 3.19-20. 30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30
 

33 niedziela zwykła

	 Chrystus	w	dzisiejszej	Ewangelii	przypomina	nam,	jak	mamy	dobrze	wykorzystać	
ofiarowane	nam	przez	Boga	talenty.	W	czasach	Jezusa	„talent”	był	jednostką	wagi	odpo-
wiadającą	mniej	więcej	trzydziestu	kilogramom	złota	lub	srebra.	Współcześnie	to	słowo	
nabrało	innego	znaczenia	–	jest	rozumiane,	jako	„wybitne	uzdolnienie".	Jezus	w	swej	
przypowieści	nie	mówi	o	 talentach	naturalnych,	 ludzkich,	ale	o	darach	szczególnych,	
Bożych,	które	możemy	nazywać	darami	Ducha	Świętego.	Życie	i	wszystko,	co	je	stano-
wi,	jest	od	początku	darem,	wielkim	skarbem	danym	nam	przez	Boga,	byśmy	niczego	
nie	zmarnowali.	A	więc	talenty,	o	których	mówi	Jezus	w	swej	przypowieści,	 to	nasza	
odpowiedzialność	za	pełnię	życia,	którego	miarą	jest	Królestwo	Boże.	Jesteśmy	przed	
Bogiem	odpowiedzialni	za	ofiarowany	nam	czas,	za	łaskę	wiary,	nadziei	i	miłości,	za	
Kościół,	do	którego	należymy,	za	naszych	bliskich,	za	przyjaciół	i	wrogów.	Każdy	z	nas	
jest,	bowiem	komuś	potrzebny.	Każdy	z	nas	może	być	komuś	pomocny.	
	 Sługa,	który	otrzymał	jeden	talent,	niczego	się	nie	dorobił	nie	dlatego,	że	dostał	
za	mało,	lecz	dlatego,	że	nie	chciał	nic	zrobić	ze	swym	talentem,	zakopał	go	w	ziemi.	
Zmarnował	swoje	życie.	Jest	to	nauka	i	ostrzeżenie	dla	nas,	którzy	jeszcze	mamy	szansę	
wiele	w	nim	zmienić,	poprawić.	Kiedys	ono	sie	skończy	i	przyjdzie	czas	rozliczenia	z	
dobra,	które	zdołaliśmy	osiągnąć.	Zwykle	staramy	się,	byśmy	przed	Bogiem	byli	bez	
grzechu,	mieli	czyste	ręce,	jak	ten	niegodziwy	sługa,	który	z	obawy	przed	panem,	zakopał	
ofiarowany	talent.	Prawdopodobnie	stwierdził,	że	otrzymał	zbyt	mało	w	porównaniu	z	
innymi,	że	od	samego	początku	poczuł	się	usprawiedliwiony	i	zwolniony	od	wszelkiego	
wysiłku.	Nic	dobrego,	ani	złego	nie	zrobił.	A	więc	miał	czyste	ręce.	W	dniu	rozliczenia	z	
otrzymanych	talentów	odpowiedział	swemu	Panu:	“Bojąc	się,	poszedłem	i	ukryłem	twój	
talent	w	ziemi.	Oto	masz	swoją	własność”.	W	odpowiedzi	usłyszał	ostre	słowa	swego	
Pana:	“Sługo	zły	i	gnuśny!	...	wyrzućcie	go	na	zewnątrz	w	ciemności;	tam	będzie	płacz	
i	zgrzytanie	zębów”.	Bóg	oczekuje	od	nas	nie	tylko	byśmy	mieli	czyste	ręce,	ale	także	
pełne	dobra.	Chce	widzieć	i	oceniać	nas	po	tym,	jak	wykorzystaliśmy	w	życiu	Jego	tal-
enty,	którymi	nas	obdarzył.
	 Kiedyś	zapytano	Matkę	Teresę	z	Kalkuty,	czy	nie	czuje	się	zmęczona	i	zniechęco-
na	tym	ciągłym	służeniem	i	pomaganiem	ludziom?	Tyle	siostra	włożyła	pracy	i	wysiłku,	
aby	ulżyć	nędzy	i	cierpieniom	biednych	ludzi,	a	na	świecie	wciąż	jest	tyle	biedy.	Matka	
Teresa	 odpowiedziała	 wtedy:	 “Bóg	 nie	 wymaga	 od	 nas	 sukcesów,	 tylko	 wierności	 i	
nieustannego	czynienia	tego	co	tylko	możemy,	aby	ulżyć	cierpieniom	innych”.
	 Rzeczywiście	Panu	Bogu	nie	chodzi,	tak	jak	mogłyby	sugerować	dzisiejsze	czyta-
nia	o	nasze	sukcesy	czy	wielkie	osiągnięcia.	Bardziej	chodzi	Mu	o	to,	abyśmy	nieustannie	
używali	otrzymanych	od	Niego	talentów,	dając	innym	siebie.	A	dawać	innym	siebie,	to	
znaczy	kochać.	Przy	końcu	czasów,	w	chwili	naszej	śmierci,	Chrystus	oceni	każdego	z	
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nas,	jak	używaliśmy	darowanych	nam	przez	Niego	darów	w	budowaniu	i	szerzenia	na	
ziemi	 Jego	królestwa.	Chodzi	Mu	o	 to,	 abyśmy	nieustannie	używali	otrzymanych	od	
Niego	talentów,	dając	innym	siebie.	A	dawać	innym	siebie,	to	znaczy	kochać.
	 Nie	 zakopujmy,	 zatem	 talentów	otrzymanych	 od	Boga,	 pamiętając,	 że	On	 nas	
kocha	 i	 z	miłości	 nas	 stworzył.	 Czeka,	 abyśmy	 na	 Jego	miłość	 odpowiedzieli	 naszą	
miłością.	Dał	nam,	bowiem	serca,	abyśmy	nimi	kochali	Jego	i	naszych	bliźnich.	Dał	nam	
ręce,	abyśmy	nimi	pomagali	biednym	i	potrzebującym.	Dał	nam	usta,	abyśmy	mówili	
tylko	dobre	i	kochane	słowa	i	w	ten	sposób	podnosili	ludzi	na	duchu.
	 Zakończmy	to	nasze	rozważanie	słowami	modlitwy.
	 O	dobry	Boże,	który	nieustannie	udzielasz	ludziom	rozmaite	talenty	i	łaski	dla	ich	
dobra	oraz	dla	dobra	Twojego	Kościoła.	Daj	mi	Ducha,	który	pochodzi	od	Ciebie,	abym	
je	poznał	i	był	za	nie	wdzięczny	oraz	mądrze	z	nich	korzystał.	Spraw,	abym	się	zadowalał	
tym,	co	mi	dałeś,	abym	nie	pogardzał	wskutek	pychy	tymi,	którzy	mniej	mają	ode	mnie,	
ani	nie	zazdrościł	tym,	którzy	posiadają	więcej,	lecz	abym	starał	się	służyć	tylko	Tobie	
przez	to	wiele	lub	mało,	co	mi	dałeś.	Spraw,	abym	zawsze	pamiętał	o	Twoim	przyjściu	
przy	końcu	czasów	i	mojego	życia,	abyś	kiedyś	przyjął	mnie	do	swojego	Królestwa.

Msza Radiowa w OL, 2017

33 niedziela zwykła

	 Myślą	przewodnią	dzisiejszej	liturgii	słowa	jest	idea	powołania	do	ustawicznego	
doskonalenia	się.	Znamy	słowa	A.	Camusa:	“Człowiek	jest	 to	jedyna	istota,	która	nie	
chce	być	tym,	kim	jest”.	“Nie	chce	być	tym,	kim	jest”	w	aktualnej	chwili.	Dlatego	każdy	
człowiek,	który	nie	zatracił	w	sobie	tego,	co	najbardziej	ludzkie,	zawsze	będzie	dążył	do	
doskonalszego	poziomu	rozwoju	swojej	osobowości.	Albowiem	zawsze	istnieje	lepszy	
sposób	robienia	tego,	co	się	robi	w	tej	chwili;	zawsze	można	być	nadal	tym,	kim	się	jest,	
nie	zdradzając	siebie,	ale	być	na	wyższym	poziomie.
	 Decydującą	 rolę	 w	 tym	 procesie	 odgrywa	 to,	 co	 w	 człowieku	 najcenniejsze:	
rozum	i	wola,	a	poprzez	nie	także	uczucia.	Człowiek	doskonali	swój	rozum	nie	tylko	
przyswajając	 sobie	wiedzę,	 ale	 także	 umiejętność	 korzystania	 z	 tej	wiedzy;	mądrość	
życiową.	Doskonali	swoją	wolę	kształtując	swój	charakter,	tak	by	idąc	przez	życie	dawać	
świadectwo	prawdziwej	miłości.	Nie	może	iść	przez	życie	rozpychając	się	 łokciami	i	
wdeptując	innych	w	błoto.	Tylko	ludzie-czołgi	idą	niszcząc	po	drodze	wszystko,	dobro	i	
piękno.	Ale	los	czołgów	jest	taki,	że	w	końcu	one	same	grzęzną	w	błocie,	zżera	je	rdza,	
idą	na	złom,	na	margines	życia.	Na	placu	pozostają	ci,	którzy	w	ciszy,	cierpliwości	 i	
wytrwałości	budują	lepsze	jutro.	To	o	nich	Chrystus	mówi:	“Błogosławieni	cisi,	albowiem	
oni	posiądą	ziemię.	Błogosławieni	pokój	czyniący,	albowiem	oni	będą	nazwani	synami	
bożymi”.
	 Perspektywa	rozwoju	człowieka	nie	kończy	się	bowiem	na	tym,	że	jest	on	szczy-
towym	punktem	rozwoju	powszechnej	ewolucji.	Nie	jest	on	jedynie	stworzeniem	społecz-
nym,	 którego	 całe	 dążenie	 do	 doskonalenia	 się	 sprowadzałoby	 się	 tylko	 do	 zjawisk	
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zamkniętych	w	świecie	naturalnym,	gdzie	osobniki	młodsze	starają	się,	aby	nie	pozwolić	
się	prześcignąć	innym.	Nie	jest	to	jedynie	eliminacja	słabszych	przez	mocniejszych,	aby	
nie	pozwolić	się	wyeliminować	z	gry,	zepchnąć	na	boczne	tory.	Takie	“oczyszczanie”	
ludzkiej	natury	słabszych	przez	mocniejszych	często	okazywało	się	po	prostu	“prawem	
dżungli”.
	 Człowiek	we	własnym	 sumieniu	 odkrywa	 inne	 prawo,	 którego	 sam	 sobie	 nie	
nakłada,	ale	któremu	winien	być	posłuszny.	Człowiek	odkrywający	Boże	wołanie	poprzez	
swoje	sumienie	czuje	się	odpowiedzialny.
	 Odpowiedzialny	wobec	 kogo?	Wobec	 historii,	 wobec	 świata?	Historia	 szybko	
zapomni,	świat	często	nie	zauważy.	Wobec	kogo	zatem	jestem	odpowiedzialny	za	kon- 
kretny	czyn,	nawet	za	czyn,	którego	nikt	nie	widział?	Bo	jednak	czuję	w	sobie	poczucie	
odpowiedzialności.	Człowiek	ma	w	sobie	poczucie	odpowiedzialności.	Czuje	się	wobec	
kogoś	odpowiedzialny	za	życie,	za	zdolności,	za	miłość	drugiego	człowieka.	To	nie	jest	
jakaś	nieokreślona	odpowiedzialność.
	 Jestem	 odpowiedzialny	 wobec	 Kogoś,	 od	 kogo	 pochodzi	 moje	 życie,	 moje	
zdolności	i	cały	wewnętrzny	świat	własnej	osoby,	a	także	wewnętrzne	bogactwo	drugiej	
osoby.
	 Jestem	odpowiedzialny	wobec	samego	Boga.	Niezależnie	od	tego,	czy	On	ukazuje	
się	nam	jako	Prawda,	jako	Miłość,	czy	jako	Piękno,	od	którego	pochodzi	każde	piękno	
rozsiane	po	całym	świecie.

o. Placyd Paweł Ogórek OCD, SiL - 1993

“NIEWIASTĘ DZIELNĄ KTÓŻ ZNAJDZIE?”

	 Kończy	się	rok	liturgiczny.	Liturgia	z	wielką	mocą	nawołuje	więc	do	czuwania:	
“Nie	śpijmy	przeto	jak	inni,	ale	czuwajmy	i	bądźmy	trzeźwi”	(1	Tes	5,	6).	Jednocześnie	
wskazuje	na	wzór	tego	oczekiwania	kreśląc	przed	nami	wzór	dzielnej	niewiasty,	która	
“boi	się	Pana”	i	z	wielkim	oddaniem	służy	rodzinie	i	potrzebującemu	człowiekowi.	Tak	
czyniąc,	wykorzystuje	właściwie	swoje	talenty,	swoje	posłannictwo,	rozwija	to	czym	Bóg	
ją	ubogacił.	Taką	właśnie	postawą	zasługuje	na	pochwałę	i	nagrodę:	“wejdź	do	radości	
twego	Pana”.
	 Bóg	obdarza	człowieka	talentami,	z	których	trzeba	będzie	się	rozliczyć.	Jednym	z	
takich	talentów	dla	kobiet	jest	ich	macierzyństwo.	Wzór	macierzyństwa	ukazała	kobieta	
wszystkich	czasów	Maryja	 -	Matka	Bożego	Syna,	która	w	określanej	 sytuacji	 swego	
życia	całkowicie	i	z	poczuciem	odpowiedzialności	przylgnęła	do	woli	Bożej;	przyjęła	
Jego	słowo	i	wprowadziła	je	w	czyn.	Maryja	łączy	i	skupia	w	sobie	“najbardziej	charak-
terystyczne	sytuacje	życia	kobiecego”.	Może	być	uważana	za	tę	“dzielną	niewiastę,	która	
doświadczyła	ubóstwa	i	cierpień,	pospiesznej	ucieczki	i	wygnania...	Jest	Matką	troszczącą	
się	nie	tylko	o	swego	jedynego	boskiego	Syna”	,	ale	o	wszystkich	ludzi.
	 A	jaką	odpowiedź	na	Boży	dar	macierzyństwa	dają	dzisiaj	polskie	kobiety,	polskie	
matki?	Wiele	spośród	nich	można	śmiało	nazwać	bohaterskimi	matkami.	Nie	zrażają	się	
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one	kłopotami	powszedniego	dnia,	ogromem	trudu,	który	 trzeba	podjąć,	by	zapewnić	
swoim	dzieciom	godne	warunki	życia	i	rozwoju.	Ale	niestety	jest	również	wiele	takich,	
które	“zakopują”	Boży	dar	macierzyństwa.	Postępują	tak,	jak	to	uczynił	ze	swoim	talen-
tem	jeden	ze	sług	z	dzisiejszej	ewangelii.	Oto	wypowiedź	jednej	z	nich:	“Piszę	ten	list	
z	potrzeby	sumienia.	Gdybym	mogła,	krzyczałabym	na	cały	świat,	by	żadna	kobieta	nie	
zniszczyła	życia	nienarodzonego.	Pomimo,	że	zostałam	rozgrzeszona	z	tego	i	każdy	kto	
zna	moje	warunki	nie	potępiłby	mnie,	mimo	to	sumienie	mnie	dręczy	i	gdybym	mogła	
czas	zatrzymać,	urodziłabym	to	czwarte	dziecko.	Uważam,	że	większej	krzywdy	mój	
mąż	w	życiu	mi	nie	wyrządził	jak	ta,	że	mi	pozwolił	zniszczyć	to,	co	się	poczęło”.
	 Co	powiesz	na	to	polska	matko,	modląca	się	dzisiaj	w	tej	świątyni	o	pomyślność	
swoich	dzieci?	Co	powiesz	na	to,	ojcze,	powołany	do	strzeżenia	życia?	Co	powiesz	na	
to	lekarzu,	który	przysięgałeś,	że	będziesz	bronił	życia,	a	nie	je	odbierał?	Co	powiesz	
na	 to	 rodzino,	 co	 powiecie	 znajomi,	 przyjaciele	 “nieznanego	 dziecka	współczesnego	
Oświęcimia”?
	 Za	obronę	nowego	życia	odpowiedzialni	jesteśmy	wszyscy,	niezależnie	czy	ktoś	
jest	żoną,	mężem,	babcią,	dziadkiem,	siostrą	zakonną	czy	kapłanem.	“Zwracam	się	do	
wszystkich	-	mówił	Jan	Paweł	II	w	czasie	wizyty	w	Irlandii	-	szanujcie	i	czcijcie	świętość	
ludzkiego	życia	od	pierwszych	chwil	poczęcia...	nie	idźcie	za	przywódcami,	którzy	uczą	
was	zadawania	śmierci.	Miłujcie	życie,	szanujcie	życie,	życie	własne	i	innych.	Oddajcie	
się	w	służbę	życia,	a	nie	śmierci”.
	 Dzielną	matkę,	ojca,	lekarza,	pielęgniarkę	któż	znajdzie?	To	nie	jest	tylko	retorycz- 
ne	pytanie!	To	jest	przypomnienie,	że	gdy	“powróci	Pan”	trzeba	będzie	rozliczyć	się	z	
życia,	z	otrzymanych	talentów,	z	powołania...

Ateneum Kapłańskie; SiL-1999

Bliskość Tego, który przyjdzie

	 W	miarę	jak	rok	kościelny	zbliża	się	ku	końcowi,	spojrzenie	wiary	kieruje	nasz	
wzrok	ku	kresowi	historii	i	tajemnicy	powtórnego	przyjścia	Chrystusa,	który	jest	“Świ-
adkiem	Wiernym,	Pierworodnym	spośród	umarłych	i	Władcą	królów	ziemi”	(Ap	1,5).	
Historia	jest	dziedziną,	w	której	możemy	dostrzec	działanie	Boga	dla	dobra	ludzkości.	
On	przemawia	do	nas	przez	to,	co	jest	nam	najlepiej	znane,	ale	w	sposób	niepowtarzalny	
objawił	nam	swoją	prawdę	i	miłość	przez	swojego	Jednorodzonego	Syna	(por.	FR	nr	12).	
To	prawda,	że	Syn	Boży	przez	całą	swoją	obecność,	przez	słowa	i	znaki,	a	zwłaszcza	
śmierć	i	zmartwychwstanie	objawia	nam	oblicze	i	miłość	Ojca	oraz	jedność	z	Duchem	
Świętym,	 jednak	nie	wolno	nam	zapominać,	że	Objawienie	Boże,	które	dokonało	się	
w	historii	-	pozostaje	nadal	pełne	tajemnic.	Tak	jest	np.	z	głoszonym	dzisiaj	w	Liturgii	
Słowa	“dniem	Pańskim”,	który	przyjdzie	niespodziewanie,	jak	złodziej	w	nocy	(por.	1	
Tes	5,2).	Ale	jak	uczy	św.	Paweł,	jako	chrześcijanie	nie	jesteśmy	“synami	ciemności”,	
aby	ów	dzień	miał	nas	zaskoczyć,	jak	wielka	niewiadoma.	Dzięki	Chrystusowi	i	Jego	
łasce	jesteśmy	“synami	światłości”	i	mamy	być	w	każdej	chwili	gotowi	zdać	sprawę	ze	
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swego	życia.	Z	kart	Pisma	Świętego	odczytujemy,	że	historia	życia	każdego	człowieka	
jest	drogą,	którą	ma	przejść,	aby	dzięki	działaniu	Ducha	Świętego	zrealizował	się	w	nim	
i	przez	niego	zbawczy	plan	Boga.	Potocznie	żyjemy	w	przekonaniu,	że	Pan	Bóg	 jest	
“gdzieś	daleko”,	w	niezmierzonych	zaświatach,	u	początków	lub	u	kresu	naszych	dzie-
jów.	Świat	zdaje	się	nam	podpowiadać	jeszcze	więcej,	że	Bóg	jeśli	jest,	to	przez	swoją	
Świętość,	Nieskończoność	i	Wieczność	-	ograniczył	nasze	zdolności	poznawcze	i	że	nie	
ma	pomiędzy	nami	a	Nim	właściwej	więzi.	Przypomnijmy	więc	w	tym	miejscu	bardzo	
ważną	odpowiedź	na	tego	rodzaju	głosy,	zaczerpniętą	z	encykliki	Jana	Pawła	II	“Fides	et	
ratio”:	“Między	Bogiem	a	człowiekiem,	choć	każdy	przebywa	w	swoim	własnym	świę-
cie,	istnieje	jedyna	w	swoim	rodzaju	więź	wzajemności.	W	Bogu	znajduje	się	początek	
wszystkich	rzeczy,	w	Nim	mieszka	pełnia	tajemnicy	i	to	stanowi	Jego	chwałę;	człowiek	
ma	zadanie	badać	rozumem	prawdę	i	uznając	niczym	nie	ograniczoną	transcendencję	
Boga,	odkrywać	zarazem	Jego	opatrznościową	miłość	w	kierowaniu	światem”	(nr	17,18).	
To	nieustanne	odkrywanie	dokonuje	się	w	nas	na	drodze	wiary,	która	będąc	“talentem	
Bożym”	udzielonym	człowiekowi,	domaga	się	jego	wolnej	współpracy.	Wiara	wyostrza	
w	nas	“wewnętrzny	wzrok”,	otwierając	umysł	i	pozwalając	mu	dostrzec	czynną	obecność	
i	bliskość	Boga,	objawionego	w	Jezusie	Chrystusie.	Bóg	jest	nie	tylko	blisko	nas...	Jego	
Syn	stał	się	Emmanuelem	-	Bogiem	z	nami	i	zamieszkał	wśród	nas	(por.	Mt	1,23;	J	1,14).	
Bóg	jest	blisko,	bo	z	zamysłu	miłości	powołał	do	istnienia	Kościół,	w	którym	za	pośred-
nictwem	Syna	wiązane	są	sprawy	Boże	ze	sprawami	ludzkimi	i	już	dzisiaj	“Królestwo	
Boże	jest	w	nas”.	Bóg	jest	blisko,	bo	z	Jego	miłości	jest	wszystko	to,	co	istnieje.	On	jest	
w	miłości	rodzinnej,	w	miłości	społecznej,	w	miłości	Ojczyzny,	bo	“każdy,	kto	miłu-
je	narodził	się	z	Boga	i	zna	Boga”	(1	J	4,7).	Bóg	jest	blisko:	bo	On	jest	Początkiem	i	
Końcem	wszystkiego;	Jego	jest	wieczność	i	czas,	który	z	jednej	strony	odsłania	nasze	
przemijanie,	a	z	drugiej	-	wprowadza	nas	na	“ścieżkę	życia”,	której	kresem	jest	pełna	i	
nieprzemijająca	radość	uczestnictwa	w	życiu	Boga	Trójjedynego	(por.	FR	16).	Ta	bliskość	
Boga	wobec	nas	to	dar	i	zadanie,	to	nasza	wolność	i	nasza	konieczność.	W	duchu	św.	
Pawła	Apostoła	mają	się	one	wyrażać	poprzez	codzienną,	a	zarazem	“czujną	i	trzeźwą”	
wierność	wobec	Boga.	Ta	z	kolei	-	nie	może	oznaczać	konserwowania	z	lękiem	talentów,	
które	się	od	Niego	otrzymało,	lecz	ma	polegać	na	pomnożeniu	darów	z	miłości	ku	Temu,	
który	jest	zawsze	blisko	i	który	przyjdzie	na	sąd	miłości.

Ks. Wacław Depo; SiL-2005
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Mamy jeszcze czas...

	 Czym	jest	dla	człowieka	czas?	Czym	może	być	czas	dla	niego?	Jedno	nie	ulega	
żadnej	 wątpliwości:	 jesteśmy	 wydani	 na	 łup	 przemijaniu.	 Czas	 rzeźbi	 na	 nas	 coraz	
wyraźniejsze	 bruzdy.	 Stąd	 wielu	 ludzi	 ulega	 przygnębieniu.	 Ich	 bezradność	 wobec	
nieuchronności	końca	każdego	życia	rodzi	poczucie	bezsensu.	“Absurdem	jest	to,	żeśmy	
się	 urodzili,	 i	 absurdem	 jest	 to,	 że	 pomrzemy”	 -	 stwierdził	 Jean-Paul	 Sartre,	 główny	
przedstawiciel	egzystencjalizmu	ateistycznego.	Inni	silą	się	na	postawę,	którą	pragnęliby	
określić	 jako	realistyczną.	“Człowiek	 jest	bytowaniem	ku	śmierci”	-	powiedział	Mar-
tin	Heidegger.	Ona	jest	kresem	naszego	życia	i	dlatego	w	sposób	istotowy	naznacza	je	
swoim	piętnem.	Jednakże	nie	potrafimy,	według	niego,	nic	sensownego	powiedzieć	o	
tym,	co	czeka	nas	po	śmierci.	Możemy	jedynie	stwierdzić:	 jesteśmy	“jeszcze	nie”,	 to	
znaczy:	jeszcze	żyjemy,	jeszcze	nie	umarliśmy.	W	gruncie	rzeczy	możemy	tylko	patrzeć	
na	klepsydrę	naszego	życia	i	obserwować,	jak	z	każdym	dniem,	każdą	godziną,	minutą	i	
sekundą	spadają	na	dół,	nieodwracalnie	(!),	kolejne	drobiny	piasku.	Nie	wiemy	jednego:	
kiedy	spadnie	ostatnie	ziarenko.	Mamy	żyć	w	obliczu	śmierci	bez	jakiejkolwiek	nadziei	
-	na	tym	polega,	według	Heideggera,	heroizm	ludzkiego	losu.
	 Jezusowa	przypowieść	o	 talentach	uczy	nas	 zupełnie	 innego	 rozumienia	 istoty	
ludzkiego	czasu	-	czasu	pojętego	jako	szansa.	Według	niej,	Bóg	powierzył	nam	skarb	
życia	i	polecił	nam	właściwie	go	pomnożyć,	to	znaczy	właściwie	je	przeżyć.	Śmierć	jest	
niewątpliwie	kresem	ziemskiej	egzystencji,	ale	wcale	nie	znaczy,	że	jest	ona	absurdem	
czy	też	momentem,	poza	którym	nie	ma	już	nic.	Śmierć	jest	chwilą	rozliczenia	z	dobra,	
które	człowiek	zdołał	urzeczywistnić	podczas	dni,	jakie	zostały	mu	dane	do	jego	dyspo-
zycji.	Dlatego	może	-	i	powinien	-	powiedzieć	on	o	sobie:	jestem	“jeszcze	nie”,	to	znaczy:	
jeszcze	żyję,	 jeszcze	nie	umarłem,	a	zatem	mam	jeszcze	szansę	uczynić	coś	dobrego,	
mam	szansę	pomnożyć	te	dary,	jakimi	obdarzył	mnie	Bóg	powołując	mnie	do	życia.	W	tej	
Chrystusowej	wizji	ludzkiego	czasu	nadzieja	łączy	się	z	mądrością,	a	człowiecze	dobro	
przezwycięża	smutek	nieuniknionego	końca.
	 “Nie	śpijmy	przeto	jak	inni:	ale	czuwajmy!”	(1	Tes	5,	6).

Bp Marek Jędraszewski; SiL-2002
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WYKORZYSTAĆ TALENTY!

       “Po dłuższym czasie powrócił pan owych 
sług i zaczął rozliczać się z nimi “. /Mt 25, 19/

	 Słynny	malarz	Van	Gogh	 umierał	 na	 poddaszu	w	 skrajnej	 nędzy,	 gdyż	 ludzie	
nie	poznali	się	na	jego	talencie.	Doszło	do	tego,	że	nie	miał	pieniędzy	na	jedzenie.	Gdy	
służąca	szła	na	rynek,	by	kupić	coś	do	jedzenia,	brała	obrazy	malarza	i	sprzedawała	je	za	
bezcen.	Krótko	przed	śmiercią	Van	Gogh	wstał	z	łóżka,	wziął	jedno	ze	swoich	płócien,	
odkurzył	je	rękawem	i	patrząc	na	nie	rzekł:A	jednak	nie	żyłem	na	próżno.	Chociaż	w	
skrajnej	nędzy	i	opuszczeniu,	umierał	jednak	ze	spokojnym	sumieniem,	które	mówiło	
mu,	że	nie	zmarnował	talentu	podarowanego	mu	przez	Boga.
	 Przykład	Van	Gogha,	malarza,	którego	kunsztu	malarskiego	nie	potrafili	docenić	
jemu	współcześni,	 który	 pomimo	 tego	 nie	 zaprzepaścił	Bożych	 talentów,	 jest	 bardzo	
dobrym	wprowadzeniem	do	refleksji	nad	dzisiejszą	Ewangelią.	Zastanówmy	się	przez	
chwilę,	jakie	jest	głębsze	znaczenie	opowiedzianej	dziś	przez	Chrystusa	przypowieści	
o	 talentach?	 Kto	 jest	 tym	 człowiekiem,	 który	 przekazał	 swój	majątek	 sługom	 przed	
wyruszeniem	w	daleką	podróż?
	 Kim	 są	 słudzy?	 Co	 oznaczają	 ofiarowane	 im	 pieniądze?	 Człowiekiem,	 który	
wyruszył	w	podróż,	jest	Pan	Jezus,	który	wstąpił	do	nieba	po	swym	zmartwychwstaniu.	
Powróci	On	ponownie	przy	końcu	świata.	Sługami	jesteśmy	my,	wyznawcy	Chrystusa.	W	
czasie	swej	nieobecności	Chrystus	oczekuje	od	nas	tego,	że	dobrze	użyjemy	ofiarowanych	
nam	przez	Niego	talentów,	aby	budować	i	rozszerzać	królestwo	Boże	na	ziemi.
 Kiedy	 Chrystus	 powróci,	 wtedy	 oceni	 każdego	 z	 nas,	 jak	 dobrze	 używaliśmy	
darowanych	nam	przez	Niego	talentów	do	budowania	i	szerzenia	na	ziemi	Jego	królestwa.
	 Interesujące	jest	w	tej	przypowieści	to,	że	sługa,	który	otrzymał	najmniej,	tylko	
jeden	talent,	nie	uczynił	żadnego	wysiłku,	aby	pomnożyć	to	co	otrzymał.	Prawdopodob-
nie	stwierdził,	że	ma	tak	mało	w	porównaniu	z	innymi,	że	od	samego	początku	może	się	
czuć	usprawiedliwiony	i	zwolniony	od	wszelkiego	wysiłku.	“Przyszedł	i	ten,	który	otrzy-
mał	jeden	talent	i	rzekł:	‘Panie,	wiedziałem,	żeś	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”’.
	 Trzeci	sługa	wybrał	rozwiązanie	najgorsze	z	możliwych.	Usłyszał	w	związku	z	
tym	od	swego	Pana	ostre	słowa	nagany:	“Sługo	zły	i	gnuśny!...	A	sługę	nieużytecznego	
wyrzućcie	na	zewnątrz	w	ciemności;	tam	będzie	płacz	i	zgrzytanie	zębów”.
	 Nauka	opowiedzianej	dziś	przez	Chrystusa	przypowieści	jest	bardzo	przejrzysta.	
Niezależnie	od	tego,	ile	talentów	od	Boga	otrzymaliśmy,	jesteśmy	za	ich	wykorzystanie	
przed	Bogiem	 odpowiedzialni.	 Jesteśmy	 odpowiedzialni	 za	 życie	 i	 zdrowie,	 za	 ofia- 
rowany	nam	czas,	za	rozum	i	wolę,	za	łaskę	wiary,	nadziei	i	miłości,	za	Sakramenty	św.,	
które	przyjmujemy,	za	Kościół,	do	którego	należymy,	za	Ewangelię,	którą	powierzył	nam	
Chrystus.	Jesteśmy	odpowiedzialni	za	siebie	samych,	za	naszych	bliskich,	za	przyjaciół	
i	wrogów.	Każdy	z	nas	 jest	bowiem	komuś	potrzebny.	Każdy	z	nas	może	być	komuś	
pomocny.
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	 Kiedyś	zapytano	Matkę	Teresę	z	Kalkuty	w	ten	sposób:	“Czy	nie	czuje	się	już	
siostra	zmęczona	i	zniechęcona	tym	wszystkim?	Tyle	siostra	włożyła	pracy	i	wysiłku,	aby	
ulżyć	nędzy	i	cierpieniom	biednych	ludzi.	A	tu	wciąż	jest	na	świecie	tyle	nędzy	i	biedy”.	
Matka	Teresa	odpowiedziała	wtedy:	“Bóg	nie	wymaga	od	nas	sukcesów,	tylko	wierności	
i	nieustannego	czynienia	tego	co	tylko	możemy,	aby	ulżyć	cierpieniom	innych”.
	 Rzeczywiście	Panu	Bogu	nie	chodzi,	tak	jak	mogłyby	sugerować	dzisiejsze	czyta-
nia	o	nasze	sukcesy	czy	wielkie	osiągnięcia.	Bardziej	chodzi	Mu	o	to,	abyśmy	nieustannie	
używali	otrzymanych	od	Niego	talentów,	dając	innym	siebie.	A	dawać	innym	siebie,	to	
znaczy	kochać.	A	kochać	to	nic	innego	jak	być	podobnym	do	Boga,	ponieważ	On	jest	
miłością.
	 Nie	zakopujmy	zatem	talentów	otrzymanych	od	Boga,	pamiętając,	że	On	nas	ko-
cha	i	z	miłości	nas	stworzył.	Czeka	zatem,	abyśmy	na	Jego	miłość	odpowiedzieli	naszą	
miłością.	Dał	nam	bowiem	serca,	abyśmy	nimi	kochali	Jego	i	naszych	bliźnich.	Dał	nam	
ręce,	abyśmy	nimi	pomagali	biednym	i	potrzebującym.	Dał	nam	usta,	abyśmy	mówili	
tylko	dobre	i	kochane	słowa	i	w	ten	sposób	podnosili	ludzi	na	duchu.
	 Zakończmy	nasze	rozważanie	modlitwą	Kardynała	Newmana,	wielkiego	angiel-
skiego	pisarza	i	intelektualisty:
	 “Bóg	przeznaczył	mi	do	wykonania	jedyne	w	swoim	rodzaju	zadanie.	Nikt	nie	
może	wypeinić	za	mnie	tego	zadania,	bo	każdy	ma	swoje	własne...	Dlatego	ufam	Bogu	
we	wszystkich	okolicznościach	i	sytuacjach	mojego	życia.	Jeżeli	jestem	chory,	staram	się	
służyć	Bogu	poprzez	moją	chorobę;	jeżeli	jestem	smutny	i	przygnębiony,	oddaję	Mu	moje	
przygnębienie	i	smutek...	Wszystko	co	czyni	Bóg	jest	celowe.	On	może	przedłużyć	moje	
życie	i	może	je	skrócić.	On	doskonale	wie,	co	czyni...	O	mój	Boże,	całkowicie	oddaję	
siebie	w	Twoje	ręce	“.

Ks. Marian Bendyk, Żyć Ewangelią; SiL-2002

Czy boicie się Boga?

	 Trzeba	bać	się	Boga,	bo	inaczej	nie	byłby	Bogiem.	Ale	lęk	może	być	dobry	i	zły,	i	
dzisiejsza	przypowieść	poucza	nas	o	obydwu.	Istota	przypowieści	zawiera	się	w	dialogu	
pana	z	trzecim	sługą,	tym	przestraszonym.
	 Panie,	znam	ciebie,	bałem	się,	więc	poszedłem	i	zakopałem	w	ziemi	 to,	co	mi	
powierzyłeś.	A!	Znasz	mnie?	Dramat	polega	na	tym,	że	tak	naprawdę	zna	on	źle	swojego	
pana.	Również	niektórzy	wierni	wyobrażają	sobie	Boga	jako	drobiazgowego	sędziego,	
tak	wymagającego,	że	starają	się	przede	wszystkim	nie	wchodzić	Mu	w	drogę.	Najlepiej	
myśli	zły	sługa	zrobić	jak	najmniej	i	przedsięwziąć	wszelkie	środki	ostrożności,	ażeby	
uniknąć	 kłopotów.	 To	 jest	 zły	 lęk,	 który	 paraliżuje	 i	 pozwala	 żyć	 jedynie	 w	 sposób	
negatywny:	jeśli	to	powiem,	jeśli	to	zrobię,	co	mnie	wtedy	spotka?	Człowiek	ogranicza	
się	do	rzeczy	pewnych,	do	tego,	co	jest	obowiązkowe.
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	 A	 przecież,	 czy	 nie	 otrzymaliśmy	 wiary,	 żeby	 żyć	 na	 maksimum?	W	 sposób	
pozytywny?	Czy	nie	mamy	Ewangelii,	 żeby	nasycać	nią	 swoje	myśli	 i	 czyny,	 i	 żeby	
wiedzieć,	 co	 się	 podoba	 Bogu?	 I	 sakramentów,	 żeby	 z	mocą	 zmagać	 się	 z	 życiem?	
Wszystko	 to	 pozostaje	 niekiedy	 zagrzebane,	 nieużyteczne,	 jak	 ukryty	 skarb,	 nie	
ośmielamy	się	zaryzykować,	lękamy	się	podjąć	inicjatywę,	zaangażować	się.	A	jeśli	przez	
to	stracę	wiarę?	A	jeśli	mój	dom	utraci	swoją	prywatność?	A	jeśli	nie	będę	mógł	znaleźć	
czasu	na	modlitwę?	A	jeśli	zabraknie	mi	pieniędzy?	A	jeśli	nie	znajdę	się	w	polu	widzenia	
mojego	szefa?
	 A	jeśli,	a	jeśli...	Ostrożność	jest	piękna,	ale	nie	w	pantoflach.	Wszystkie	te	“jeśli”	
powodują,	że	to,	co	jeszcze	nazywa	się	ostrożnością,	staje	się	już	tylko	lękiem	i	oto	mamy	
życie	chrześcijańskie,	które	nie	ma	nic	wspólnego	z	Chrystusem!	Wiara	takich	chrześcijan	
w	domu,	w	pracy	nie	jest	w	ogóle	radioaktywna,	zaskakująca,	pociągająca,	zamyka	się	
szczelnie	w	bojaźliwym	i	rutynowym	oczekiwaniu.	“Wszyscy	jak	zaklęci	czekają	mówi	
Sołżenicyn	aż	coś	wydarzy	się	samo;	nie,	nic	się	samo	nie	wydarzy”.
	 Święci	nie	czekają.	Znają	Boga,	wiedzą,	że	są	kochani	 i	 to	czyni	 ich	kolosami	
działania	i	szaleńcami	śmiałości.	Oni	także	się	boją,	ale	jakże	wspaniały	jest	to	lęk!	Lęk,	
że	tak	bardzo	są	kochani,	a	oni	zbyt	mało	robią	dla	tej	miłości.	Lęk	Wincentego	a	Paulo:	
“Ale	co	może	ksiądz	jeszcze	zrobić?	Zapytano	go.	Mogę	zrobić	więcej”.
	 Więcej.	Tego	oczekiwał	pan	od	lękliwego	sługi,	a	nie	minimum!	Tylko	jedno	życie	
jest	nam	dane,	abyśmy	prawdziwie	żyli	Ewangelią,	abyśmy	pokazali,	że	Bóg	istnieje,	że	
kocha	nas	ufnych,	aktywnych.
	 “Po	powrocie	mówi	pan	chciałbym	z	zyskiem	odebrać	moją	własność”.	U	kresu	
naszego	życia	Bóg	spojrzy,	jaka	twórczość	i	miłość	mogła	zrodzić	się	z	tej	cząstki	ist-
nienia,	którą	nam	powierzył.	Jedyny	lęk	chrześcijanina	to	ten,	że	powierzony	mu	kapitał	
dni	i	lat	nie	dość	obfity	przynosi	owoc.

ANDRÉ SOVE, Homilie niedzielne; SiL-2002

Powierzone talenty

	 „Człowiek	pewien,	mając	udać	się	w	podróż,	przywołał	swoje	sługi	i	przekazał	
im	swój	majątek.	Jednemu	dał	pięć	talentów,	drugiemu	dwa,	trzeciemu	jeden,	każdemu	
według	jego	zdolności,	i	odjechał...	Po	dłuższym	czasie	powrócił...	i	zaczął	rozliczać	się	
z	nimi”.
	 A	 więc	 nie	 jesteśmy	 właścicielami	 w	 takim	 znaczeniu,	 jak	 nam	 się	 to	 nieraz	
wydaje.	Nie	jesteśmy	absolutnymi	posiadaczami	tego,	co	mamy.	Kiedy	wypowiadamy	
słowo:	 „moje”,	 to	winniśmy	w	 imię	 prawdy	 dopowiedzieć	 je	w	 swojej	 świadomości	
stwierdzeniem:	„powierzone	mi”.	Mimo	że	ogromna	większość	 ludzi	nie	 słyszy	 tego	
dopowiedzenia	-	nie	odczytuje	go,	to	jednak	właśnie	ono	wyraża	właściwy	stan	rzeczy.	
Nasza	władza	nad	powierzonymi	nam	talentami	nie	sięga	tak	daleko,	byśmy	mogli	nimi	
swobodnie	rozporządzać	aż	do	marnotrawstwa	i	zniszczenia,	nie	oglądając	się	na	nikogo.	
Wszystko,	co	mamy,	zostało	nam	dane	przez	cudze	ręce	-	przez	ręce	Boga.	Powierzył	
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nam	to	Ten,	który	jest	Panem	wszystkiego,	co	istnieje,	bo	wszystko	wyłonił	ze	siebie	w	
akcie	stworzenia.	On	też	ma	prawo	patrzeć	nam	na	ręce.	Nadto	ma	moc	w	swoim	czasie	
przywołać	nas	do	siebie	i	zażądać	rozliczenia.
	 Trzeba	więc,	byśmy	i	my	spojrzeli	wnikliwie	na	to,	co	mamy	w	rękach	-	byśmy	
sobie	zdali	sprawę	z	tego,	co	posiadamy,	co	otrzymaliśmy	i	z	czego	będziemy	musieli	się	
rozliczać.	Popatrzmy	na	powierzone	talenty.
	 Pierwszym	talentem	przed	wszystkim	innym	jest	nasze	istnienie	-już	pierwsza	jego	
sekunda.	Jest	to	talent	nie	tylko	pierwszy,	ale	kluczowy,	fundamentalny,	nawet	wówczas,	
kiedy	 ta	 pierwsza	 sekunda	 życia,	 z	 takich	 czy	 innych	powodów,	 nie	ma	w	porządku	
doczesnym	dalszego	ciągu,	bo	istnienie	zostało	w	jakiś	sposób	przerwane.	Nawet	wów-
czas	znajduje	ono	swój	dalszy	ciąg	i	swoje	dopełnienie	w	porządku	pozaziemskim.	Tam	
już	Bóg	sam	dopracowuje	w	sposób	doskonały	każde	ludzkie	istnienie,	które	powołał	do	
życia,	a	które	bez	własnej	winy	nie	mogło	wypracować	samo	siebie.
	 Talentem	 jest	 ludzkie	 ciało	 i	 ludzki	duch	w	 swej	 tajemniczej	przenikającej	 się	
wzajemnie	jedności.	Talentem	jest	ludzka	myśl	nieustannie	szukająca	prawdy	i	rozumna	
wolność	człowieka	ze	wszystkimi	swymi	możliwościami,	przede	wszystkim	z	możli-
wością	tworzenia	dobra	i	dochowania	dobru	wierności	przez	miłość.
	 Swego	rodzaju	talentem	jest	otaczający	nas	świat	-	świat	dla	człowieka	stworzo- 
ny	i	człowiekowi	powierzony.	Zarówno	w	bogactwie	swych	zjawisk,	w	pięknie	form	i	
kształtów,	jak	również	i	w	swojej	groźnej	nieraz	surowości	czeka	on	na	wnikliwą	ludzką	
myśl	i	na	dotknięcie	ludzkiej	ręki.
	 Talentem	wreszcie	najwyższej	miary	jest	osobiste	przymierze	Boga	z	człowiekiem	
w	osobie	Wcielonego	Syna	Bożego	Jezusa	Chrystusa.	Przymierze	to	w	sakramentalnych	
znakach	czeka	i	wzywa	każdego	człowieka,	który	przychodzi	na	świat.	W	znakach	sakra-
mentalnych	czeka	na	ludzi	dobrej	woli	łaska	Boża,	przygotowana	przez	Boga	i	dostoso-
wana	do	każdego	pokolenia	i	każdego	człowieka	w	tym	pokoleniu.
	 To	 natomiast,	 co	 potoczny	 obiegowy	 język	 naszego	 czasu	 zwykł	 nazywać	 ta- 
	lentami,	stanowi	tylko	fragmentaryczny	dodatek	do	poprzednio	wymienionych	talentów.	
Dodatek	nadaje	poszczególnym	osobom	piętno	 indywidualności.	Są	 to	uzdolnienia	w	
różnych	dziedzinach,	czy	też	szczęśliwe	zbiegi	okoliczności,	różnicujące	poszczególnych	
ludzi.	Mogą	być	czynnikiem	wzbogacającym,	nieraz	bardzo	atrakcyjnym.	W	ostatecznym	
jednak	rozrachunku	mogą	nie	stanowić	zbyt	poważnej	pozycji,	mimo	iż	w	doczesnym	
spojrzeniu	na	człowieka	przyznaje	się	im	nieraz	ogromną	rangę.	Te	przypadkowe	uzdol-
nienia	potrafią	niejednokrotnie	odwrócić	uwagę	od	istotnych	wartości	i	możliwości,	które	
wszyscy	posiadamy.	Brak	 tych	dodatkowych	drugorzędnych	 talentów	staje	 się	często	
powodem	rozżalenia,	poczucia	krzywdy	lub	okazją	do	jałowej	zazdrości.	Człowiekowi	
zdarza	się	czasem	dzięki	tym	talentom	zdobyć	sławę,	przejściowy	czy	stały	sukces,	błys-
kotliwą	karierę.	Osiągnięcia	te	jednak	mogą	nie	zostawić	głębszych	śladów	w	samym	
człowieczeństwie.	A	w	oczach	Boga	liczy	się	właśnie	przede	wszystkim	to,	co	zostaje	w	
człowieku	jako	rozwinięcie	i	pomnożenie	otrzymanych	wartości.	Liczą	się	również	ślady	
pozostawione	przez	nas	w	cudzym	człowieczeństwie.
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	 Kiedy	 przyjdzie	 chwila	 rozliczenia	 się	 z	 otrzymanych	 talentów,	 Pań	 Bóg	 nie	
będzie	 szukał	 świadectwa	 naszych	 pomnożonych	wartości	 w	 zapylonych	 archiwach,	
w	encyklopediach,	w	wycinkach	z	gazet	i	recenzjach	prasowych.	Nie	będzie	go	szukał	
w	materialnych	dziełach,	które	po	nas	pozostaną.	W	oczach	Boga	będą	się	liczyć	tylko	
talenty,	które	tkwią	w	samym	człowieku:	albo	w	nas	samych,	albo	w	ludziach,	którzy	się	
z	nami	zetknęli	i	dzięki	nam	stali	się	bardziej	ludźmi,	czy	też	bardziej	dziećmi	Boga...
	 Należałoby	więc	 każdemu	 człowiekowi	 przekazać	 tę	 prawdę	w	 najprostszym,	
codziennym	zrozumiałym	języku:	staraj	się	być	tym,	czym	cię	Pan	Bóg	stworzył.	Staraj	
się	być	coraz	bardziej	i	coraz	prawdziwiej	pełnym	człowiekiem	w	możliwie	największym	
wymiarze	i	prawdziwym	członkiem	wielkiej	Bożej	rodziny.
	 Stworzył	nas	Bóg	nie	do	wegetacji,	ale	do	pełnego,	rozumnego	i	owocnego	działa-
nia.	Nie	powołał	nas	do	życia	po	to,	byśmy	byli	tylko	poszukiwaczami	gotowych	wartości	
w	sobie	i	poza	sobą	-	byśmy	w	zależności	od	tego,	czy	je	znajdziemy	lub	nie	znajdziemy,	
wyrokowali	o	sensie	lub	bezsensie	naszego	życia.	Jesteśmy	powołani	i	wyposażeni	do	
twórczego	działania	-	do	tworzenia	nowych	talentów.	W	planie	Bożym	i	w	zamierzeniach	
Bożych	nie	ma	miejsca	na	tępą	rezygnację.	Nie	ma	miejsca	na	opuszczanie	bezczynnych	
rąk.	Nie	istnieją	też	takie	sytuacje,	które	zmuszałyby	człowieka	do	zakopywania	otrzy-
manych	talentów.
	 Musimy	sobie	jednak	dać	wyraźną	odpowiedź	na	pytanie:	dlaczego	nie	ma	miejsca	
na	takie	postawy	i	dlaczego	Pan	Bóg	nie	chce	przyjąć	zakopanego	talentu	i	odrzuca	go?	
Dlaczego	nie	godzi	się	z	minimalistyczną	postawą	człowieka,	który	Mu	mówi:	„bojąc	
się,	poszedłem	i	ukryłem	Twój	talent	w	ziemi.	Weź,	co	Twoje	jest”.
	 Otóż	dlatego,	że	wśród	talentów,	które	człowiek	otrzymał,	jest	przede	wszystkim	
sam	Syn	Boży	obecny	i	współdziałający	z	człowiekiem	w	tajemnicy	swojej	łaski.	Jeśli	
nawet,	w	 najgorszym	wypadku,	 człowiek	ma	w	 życiu	 same	 niepowodzenia	 i	 klęski,	
samą	gorycz	rozczarowania,	to	zawsze	jeszcze	pozostaje	mu	takie	wyjście,	że	może	te	
swoje	niepowodzenia,	przeżyte	we	wspólnocie	z	Bogiem,	oddać	jako	dar	w	Jego	ręce.	
Otrzymaliśmy	przecież	takie	polecenie	i	takie	wezwanie:	„Weź	swój	krzyż...”	Weź	swoje	
nieudane	życie	i	chodź	za	mną.	Ja	mam	moc	przemieniania...	Ja	działam	z	tobą	i	w	to-
bie.	Mogę	przemienić	twój	„krzyż”,	tak	jak	przemieniłem	swój.	Mogę	z	klęski	uczynić	
zwycięstwo.	To,	 co	nie	udaje	 się	 tobie,	udaje	 się	mnie.	Tak	więc	 i	 ten	najtrudniejszy	
„talent”,	jakim	jest	tak	zwane	„nieudane	życie”,	nie	upoważnia	nas	do	pesymistycznego	
wniosku,	że	wszystko	jest	stracone,	że	nic	nie	da	się	już	zrobić,	że	takie	życie	nie	przed-
stawia	dla	nikogo	żadnej	wartości.	To	byłoby	właśnie	zakopywaniem	talentu.	Byłoby	
to	przeoczenie	obecnego	i	działającego	w	nas	przez	łaskę	Chrystusa.	Byłoby	to	zasad-
nicze	rozejście	się	z	myślą	ewangeliczną,	która	nie	uznaje	sytuacji	beznadziejnych.	„Co	
niemożliwe	jest	dla	ludzi,	możliwe	jest	dla	Boga”	-	mówi	Chrystus.	Dopóki	Bóg	jest	z	
człowiekiem	przez	łaskę,	wszystko	nabiera	sensu	i	wartości	przez	Bożą	obecność	w	nas...	
Każda	sprawa	dobra,	sprawiedliwa,	przynosząca	radość	i	satysfakcję	i	również	każda	z	
tych	najtrudniejszych,	które	Chrystus	uświęcił	w	czasie	swojej	męki,	w	które	się	włączył,	
w	których	uczestniczył	w	swym	człowieczeństwie.
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	 Nie	wystarczy	powiedzieć	człowiekowi:	żyj	i	działaj	—	żyj	pełnią	życia	i	działaj	
pełnią	 swej	możliwości.	Działania	 bowiem	 ludzkie	mogą	 się	 rozwijać	w	 dwóch	 kie- 
runkach.	Można	działać	w	zgodzie	z	dobrem	i	w	duchu	prawdy	i	można	działać	w	niez-
godzie	z	prawdą	i	przeciwko	dobru.	Można	niestety	używać	swej	myśli	i	swej	inteligencji	
do	pomnażania	chaosu,	nieładu	i	kłamstwa.	Można	kłamstwu	służyć,	rozpowszechniać	
i	krzewić	bunt	i	zamęt	w	cudzych	myślach.	Zdarza	się	ludziom	o	nieprzeciętnych	zdol-
nościach,	że	wprzęgają	swoją	niezrównoważoną	inteligencję	i	twórczość	w	służbę	zła	w	
jego	rozlicznych,	subtelnych	nieraz	odmianach...	uważają	przy	tym	taką	postawę	jako	
właściwe	wykorzystywanie	talentów.	Co	więcej,	zdarza	się,	że	tego	rodzaju	posługiwanie	
się	talentami	znajduje	uznanie	i	poklask	otoczenia.
	 Bóg	jednak	nie	towarzyszy	takiemu	działaniu,	bo	w	gruncie	rzeczy	jest	to	działanie	
przeciwko	człowiekowi,	a	więc	 i	przeciwko	Bogu.	 Jest	 to	szczególny	 rodzaj	zakopy-
wania	talentów,	który	sprawia,	że	ręce	ludzkie	są	nie	tylko	puste,	ale	są	obciążone,	są	
napiętnowane	stygmatem	niszczycielskiej	nienawiści.
	 A	to	właśnie	nie	ma	żadnego	sensu.	To	stanowi	największy	absurd	życia	ludzkiego	
-	najtragiczniejszą	pomyłkę;	człowiek	ma	pełne	ręce	i	z	trudem	nieraz	dźwiga	ciężary,	
które	będą	go	oskarżać.	W	rozliczeniu	z	Panem	Bogiem	oskarżają	nas	przed	Nim	ręce	
puste,	ale	daleko	bardziej	oskarżają	nas	ręce	obciążone	działaniem	przeciwko	prawdzie	
i	przeciwko	dobru,	oskarżają	nas	czyny	skierowane	przeciwko	człowiekowi	i	przeciwko	
Bogu	samemu.	A	przecież	pierwszym	i	najważniejszym	przykazaniem	jest	miłość,	która	
zobowiązuje	do	świadczenia	dobra	braciom	a	poprzez	nich	Bogu	samemu.	Przecież	w	
takim	właśnie	duchu	będzie	z	nami	rozmawiał	Chrystus	w	dniu	ostatecznym:	„Byłem	
głodny,	 a	 daliście	 mi	 jeść.	 Byłem	 nagi,	 a	 przyodzialiście	 mnie”...	 dlatego	 „pójdźcie	
błogosławieni	 Ojca	 Mego	 i	 posiądźcie	 Królestwo	 przygotowane	 wam	 od	 założenia	
świata”.

Bp Jan Pietraszko; SiL-2008

Człowieku, co zrobiłeś z Bożymi talentami?

	 Na	 naszych	 oczach	 dzieje	 się	wiele	 zła,	w	 którym	 niejednokrotnie	 i	my	 sami	 
uczestniczymy.	Zło	istniejące	na	świecie	oznacza,	że	nie	w	pełni	wykorzystujemy	Boże	
talenty	i	dary.	Wielu	chrześcijan	zapomniało	o	tym,	że	przyjdzie	taki	czas,	gdy	po	śmierci	
staniemy	przed	sądem.	Sędzią	będzie	sam	Jezus,	który	uczył	nas	czynić	dobro.	On	zapyta:	
Człowieku,	coś	zrobił	z	 talentami,	które	otrzymałeś?	Dlaczego	nie	przemieniasz	nimi	
siebie,	drugiego	człowieka,	świata.
	 Bóg	nie	dał	każdemu	po	równo.	Jeden	otrzymał	pięć,	inny	dwa,	a	jeszcze	inny	
tylko	jeden	talent.	Dlatego	nie	powinieneś	być	zaskoczony	tym,	że	dostrzegasz	u	siebie	
braki,	 niedoskonałości.	A	 czy	 zastanowiłeś	 się	 nad	 tym,	 że	 poprzez	 twoje	 braki	Bóg	
chce	ci	coś	powiedzieć:	nie	umiesz	pięknie	mówić,	-	może	to	znak	dla	ciebie,	że	masz	
przede	wszystkim	słuchać;	jesteś	nieśmiały,	-	czy	to	nie	znak,	że	powinieneś	być	raczej	
nastawiony	na	uczenie	się	od	innych	niż	na	imponowanie	sobą;	nie	jesteś	intelektualistą,		
-	czy	to	nie	znak,	że	jesteś	powołany	do	działań	praktycznych.
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	 Obok	braków	posiadasz	i	zalety.	Bóg	obdarzył	cię	wieloma	zdolnościami.	Przecież	
nieważne	jest	to,	ile	kto	otrzymał,	liczy	się	przede	wszystkim	to,	czy	otrzymane	dobro	
wróciło	pomnożone.	Nie	od	nas	zależy,	jakimi	talentami	jesteśmy	obdarzeni.	Nikt	z	nas	
nie	miał	wpływu	na	to,	aby	urodzić	się	z	lepszym	słuchem	czy	wzrokiem.	Ostatecznie	
nie	my	mieliśmy	wpływ	na	to,	że	mamy	większe	zdolności	manualne	niż	intelektualne.	
Te	 i	 wszystkie	 inne	 talenty	 otrzymaliśmy	 od	 Boga.	Wystarczy	 więc	 spokojnie	 nimi	
rozporządzać,	 aby	Dawca	 ich	 nie	 powiedział,	 że:	 zakopaliśmy	 je	 przez	 lenistwo	 lub	
zgubiliśmy	je	przez	różnego	rodzaju	uzależnienia	(np.	pijaństwo),	czy	też	zniszczyliśmy	
je	przez	bezmyślność.
	 Nie	można	ukształtować	charakteru	i	rozwinąć	w	oderwaniu	od	zadań	życiowych.	
Nie	można	powiedzieć	“Ja	na	chwilę	państwa	przepraszam,	wrócę	 jak	 tylko	“zrobię”	
charakter”.	Tak	nie	można.	Rozwijamy	zdolności	i	kształtujemy	charakter	wtedy,	kiedy	
wykonujemy	powierzone	nam	obowiązki	i	zadania.	Chrześcijaninowi	nigdy	nie	wolno	
mówić,	że	jutro	będzie	miał	więcej	czasu,	że	jutro	będzie	bardziej	twórczy,	że	jutro	pode-
jmie	swoje	obowiązki.	Czyniąc	tak	zakopałby	i	roztrwonił	Boże	talenty.	A	tego	nie	wolno	
robić.	Bo	z	czym	stanie	przed	Bogiem?
	 Jeżeli	roztrwonisz	Boże	talenty,	to	przy	końcu	życia	możesz	mieć	takie	wyrzuty	
sumienia	 jak	Honoriusz	Balzak,	który	z	goryczą	zamknął	bilans	swego	życia	 jednym	
zdaniem:	“Moje	życie	to	30.000	filiżanek	kawy	i	kilkadziesiąt	kobiet”.
	 A	ty	coś	zrobił	z	Bożymi	talentami?

J.K., Ateneum Kapłańskie; SiL-2008

Trzydziesta trzecia niedziela zwykła

	 W	 ubiegłą	 niedzielę	 w	 przypowieści	 o	 roztropnych	 i	 nierozsądnych	 pannach	
przypomniał	nam	Chrystus,	że	nasze	życie	jest	oczekiwaniem	na	Jego	przyjście,	a	nie	
wygodnym	spaniem.	Tę	samą	prawdę	przekazuje	nam	w	przypowieściach	o	sługach	i	
powierzonych	im	talentach.	Oczekiwanie	to	nie	oznacza	jednak	bezczynności,	ale	mamy	
oczekiwać	na	Pana	przy	swojej	pracy.	Człowiek	musi	zapracować	na	swoją	nagrodę	w	
postaci	wiecznej	radości	w	domu	Ojca.
	 Pan	rozdał	sługom	talenty.	«Jednemu	dał	pięć	talentów,	drugiemu	dwa,	trzeciemu	
jeden,	każdemu	według	jego	zdolności»	(Mt	25,15).	Talent	posiadał	wówczas	ogromną	
wartość.	Nie	chodzi	tu	jednak	o	złoto.	Przypowieść	o	sługach	i	talentach	nie	jest	pou- 
czeniem	dla	bankierów,	jak	mają	powiększać	swój	kapitał.	Oni	sami	potrafią	wymyśleć	
najbardziej	 chytre	 i	 nieuczciwe	 sposoby.	 Jest	 to	 pouczenie	 dla	 nas	 wszystkich,	 jak	
korzystnie	ulokować	w	Bożym	banku	swoją	pracę,	w	co	zainwestować	swoje	życie	 i	
jak	wykorzystać	swój	czas	i	zdolności	w	oczekiwaniu	na	Pana,	który	ma	przyjść	na	roz- 
liczenie.
	 Talenty	to	życie,	czas,	zdolności	i	dary	łaski.	Bóg	dał	ich	wszystkim	bardzo	wiele,	
chociaż	nie	wszystkim	w	jednakowej	mierze.	Życie	to	odpowiedzialne	i	mądre	gospo-
darowanie	tymi	talentami,	aż	przyjdzie	Pan	i	wręczy	każdemu	nagrodę.	Bóg	dał	nam	te	
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talenty,	żebyśmy	się	wzbogacili	i	zapracowali	na	nieprzemijające	i	wieczne	życie.	Kto	nie	
współpracuje	z	Bogiem	i	nie	wykorzystuje	rozumnie	talentów,	czyli	życia	i	wszystkich	
darów	cielesnych	i	duchowych,	ten	przegra	swoje	własne	szczęście.
	 „Życie	to	nie	jest	dzień	radości	ani	dzień	smutku,	ale	dzień	pracy”	(Vinet).	Jedni	
spędzają	swoje	dni	na	zabawach,	drudzy	zaś	wiecznie	płaczą.	Bóg	nie	chce	ani	jednego	
ani	 drugiego.	 Życie	 to	 praca,	 a	 człowiek	 jest	 Bożym	 pracownikiem.	 Powinien	 więc	
pracować,	wykorzystywać	 powierzone	 sobie	 talenty,	 budować	 lepsze	 szlachetniejsze,	
sprawiedliwsze	i	świętsze	życie	oraz	lepszy	świat,	i	w	ten	sposób	zapracować	na	wieczną	
nagrodę.	Świat	musi	być	lepszy,	bo	my	jesteśmy	do	tego	powołani,	żeby	go	kształtować	
swoją	dobrocią	i	miłością,	realizując	Boży	plan	przez	wykorzystanie	otrzymanych	tal-
entów.
	 W	dawnych	katechizmach	na	pierwszym	miejscu	było	pytanie:	„Po	co	człowiek	
żyje	na	świecie?”	Odpowiedź	na	nie	głosiła:	„Człowiek	żyje	na	świecie	po	to,	żeby	poznał	
Boga,	miłował	go,	służył	Mu,	a	przez	to	osiągnął	szczęście	wieczne”.	Najważniejszym	
zagadnieniem	 życiowym	 człowieka	 jest:	 po	 co	 żyje,	 czym	 jest	 życie	 i	 jaki	 ono	 ma	
sens.	Duża	część	ludzi	nigdy	sobie	w	życiu	nie	postawiła	takiego	pytania.	Prawidłowa	
odpowiedź	na	to	pytanie	brzmi:	Życie	jest	pracą	i	oczekiwaniem	w	miejscu	swojej	pracy	
na	świt	dnia	wieczności.	Żyć	to	znaczy	służyć	Bogu	i	miłować	Go.	Człowiek	pracuje	
jednocześnie	na	swój	codzienny	chleb	i	na	swoją	wieczność.	Przez	całe	życie	wypełnia	
swoje	zadanie,	a	kiedy	przyjdzie	Pan,	oceni	je	i	wypłaci	swoją	nagrodę.
	 Bracia	i	siostry,	u	Boga	nie	ma	i	nie	może	być	bezrobotnych.	Każdy	otrzymał	od	
Niego	swoje	miejsce	pracy	i	swoje	życiowe	zadanie.	Każdy	otrzymał	również	potrzebne	
do	tego	talenty,	dary	i	zdolności.	Każdy	ma	wyznaczony	swój	czas	pracy:	określoną	ilość	
lat	i	dni.	Nie	jest	ważne,	ileśmy	otrzymali,	ale	to,	cośmy	z	siebie	dali	i	cośmy	zarobili.	
Bóg	nie	pyta	nas,	gdzie	 i	 jak	długo	żyliśmy,	ale	 jak	żyliśmy.	Nie	 jest	ważne,	czyśmy	
otrzymali	 pięć	 talentów,	 czy	 też	 tylko	 dwa,	 jeden,	 czy	 tylko	 pół	 talenta.	Ważne	 jest	
pracować	z	miłości	do	Boga	i	zarabiać	na	Jego	wieczną	miłość.
	 W	przypowieści	o	dwóch	pracowitych	i	jednym	leniwym	słudze	Jezus	podkreśla	
wielką	odpowiedzialność	za	nasze	życie	 i	pracę.	Życie	nie	może	być	 tylko	martwym	
kapitałem.	Trzeba	mu	nadać	nieskończoną	i	wieczną	wartość.	Święty	Paweł	ostrzega:	
«Nie	śpijmy	przeto	jak	inni,	ale	czuwajmy	i	bądźmy	trzeźwi!»	(ITes	5,60.	Życie	to	nie	
sen	ale	praca.	Źle	pracuje	ten,	kto	nic	nie	robi	dla	Boga.
	 «Życie	jest	bez	sensu,	jeżeli	nie	jest	służbą	Bogu	i	wypełnianiem	woli	Bożej...	
Wypełniajcie	tylko	wolę	Bożą,	a	poza	tym	niczego	nie	szukajcie,	niczego!»	(Tołstoj).	
Wypełniać	 wolę	 Bożą	 na	 swoim	miejscu	 pracy	 i	 w	 swoim	 życiowym	 powołaniu,	 a	
chociażbyśmy	niczego	za	to	nie	żądali,	Bóg	da	nam	wszystko.	Pod	wieczór	dnia	pracy,	
pod	koniec	naszego	życia	usłyszymy	słowa	Pana:	«Dobrze,	sługo	dobry	i	wierny!	Byłeś	
wierny	w	rzeczach	niewielu,	nad	wieloma	cię	postawię:	wejdź	do	radości	twego	Pana!»	
(Mt	25,21).	Bóg	nawet	za	niewiele	płaci	obficie.

Ivo Bagarić OFM, Dziesięć minut na ambonie; SiL-2008
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Lepiej być zdolnym, pracowitym i bogatym, niż... 

	 Ewangelia	dzisiejsza	niesie	bardzo	aktualne	i	ważne	przesłanie	o	godności	człow-
ieka,	którego	Bóg	powołuje,	a	nawet	zobowiązuje	do	zaangażowania	 i	współpracy	w	
nieustającym	procesie	stwarzania	świata.	Bóg	nie	chce	wyręczać	człowieka,	lecz	ocze- 
kuje,	że	z	Jego	pomocą	podejmiemy	trud	przekształcania	ziemi	i	troskę	o	polepszanie	
warunków	do	życia.	Bóg	pragnie	dla	nas	obfitości	dóbr,	zadowolenia	z	efektów	swej	
pracy,	chce,	żebyśmy	mogli	cieszyć	się	wytworami	swoich	rąk.	
	 Ale	stanie	się	to	wtedy,	gdy	uczciwie	i	przemyślnie	wykorzystamy	swoje	zdolności	
i	możliwości.	Owoce	pracy	zależą	od	gorliwości	i	zaangażowania	w	procesy	produkcyjne,	
od	wysiłku	i	mądrości	w	organizowaniu	pracy,	stwarzania	sprzyjających	warunków	eko-
nomicznych	i	promowania	przedsiębiorczości.	Kraje	protestanckie,	które	ten	fragment	
Biblii	już	dawno	temu	dobrze	zrozumiały,	stworzyły	na	jego	podstawie	etos	pracowitości	
i	duchowość	pracy.	Warto	się	od	nich	tego	uczyć.	
		 Ale	to	wcale	nie	znaczy,	że	wszystko,	a	zwłaszcza	sukcesy	w	produkcji,	postęp	
technologiczny	 i	 dobrobyt,	 zależą	 tylko	 od	 człowieka.	Dzisiejsza	Ewangelia	 ukazuje	
także,	jak	bardzo	jest	potrzebna	równowaga	między	łaską	Boga,	a	działaniem	człowieka,	
między	 darem	 powołania,	 a	wysiłkiem	włożonym	w	 jego	 realizację.	Mamy	 bowiem	
skłonność	do	naruszania	tej	równowagi	i	popadania	w	skrajności:	albo	pozostawiamy	
całą	troskę	Bogu,	a	sami	trwamy	w	niefrasobliwej	beztrosce;	albo	też	koncentrujemy	się	
tylko	na	własnym	wysiłku,	a	wkład	Boga	ignorujemy.	Tymczasem	to	Bóg	i	Jego	wola,	
wyrażająca	 się	 poprzez	 powołanie	 człowieka	 do	współpracy,	 leżą	 u	 źródeł	wszelkiej	
zdrowej	aktywności	ekonomicznej	i	produkcyjnej,	zarówno	w	skali	społecznej,	jak	i	w	
wymiarze	indywidualnym.	
	 Dlatego	warto	odczytać	 tę	Ewangelię	w	sposób	bardzo	osobisty	 i	bezpośredni,	
jako	wezwanie	zwrócone	wprost	do	samego	siebie.	Bóg	daje	mi	powołanie	i	odpowiednie	
środki,	niezbędne	do	jego	realizacji.	Życie	każdego	człowieka	jest	wyjątkowym	zadaniem	
i	ma	swój	niepowtarzalny	sens.	Co	prawda	każdy	otrzymuje	inne	powołanie,	inne	uzdol-
nienia	i	możliwości,	ale	żadne	z	nich	nie	są	bezwartościowe.	Trzeba	tylko	odkryć	swoje	
niepowtarzalne	powołanie,	szanse	i	uzdolnienia.	
	 Niekiedy	zazdrość	i	porównywanie	się	z	 innymi	prowadzi	nas	do	przekonania,	
że	mamy	w	życiu	gorzej,	że	zostaliśmy	skrzywdzeni,	potraktowani	–	przez	Boga	albo	
przez	 los	–	niesprawiedliwie.	Ale	 to	nieprawda:	Bóg	nie	 stosuje	bezwzględnych	kry-
teriów	oceny,	lecz	proporcjonalnie	dostosowuje	wymagania	do	możliwości,	liczy	się	z	
ludzkimi	ograniczeniami	i	słabością.	My	także	powinniśmy	każdego	człowieka	oceniać	i	
traktować	w	sposób	indywidualny,	wyjątkowy.	Zwłaszcza	gdy	stawiamy	komuś	wymaga-
nia,	musimy	uwzględnić,	że	nie	każdego	stać	na	tyle	samo,	musimy	mieć	wyrozumiałość	
i	cierpliwość,	ale	gdy	trzeba,	także	stanowczość	i	konsekwencję.	
	 Dlatego	trzeba	umiejętnie	rozróżnić,	co	jest	naturalną,	niezależną	od	człowieka	
słabością	i	obiektywnym	ograniczeniem,	a	co	świadomą	postawą	zawinionej	ignorancji,	
lenistwa	czy	tchórzostwa.	I	do	każdego	z	przypadków	zastosować	odpowiednie	środki	
i	metody	postępowania.	Z	jednej	strony	nie	wolno	gasić	nikłego	płomyka,	lecz	zachętą	
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wzbudzać	wiarę	we	własne	siły	i	mobilizować	do	zaangażowania;	z	drugiej	strony:	przez	
pobłażliwość	wobec	lenistwa	czy	bierności,	przez	bezkrytyczne	dawanie	zasiłków	i	dat-
ków,	nie	wolno	wzmacniać	skłonności	do	cwaniactwa,	wycofywania	się	życia,	unikania	
pracy	i	pasożytowania	na	ludzkiej	naiwności	i	dobroci.	
	 Wbrew	pozorom	i	powierzchownym	skojarzeniom,	postawa	tego	sługi	nie	ma	jed-
nak	nic	wspólnego	z	duchem	ośmiu	błogosławieństw.	Co	prawda	bezwzględny	i	surowy	
wyrok,	wydany	na	tego	bojaźliwego	sługę	z	przypowieści,	może	budzić	w	nas	odruch	
współczucia	i	sprzeciwu	przeciwko	bezlitosnemu	panu:	jak	można	było	tak	potraktować	
człowieka,	który	nie	miał	śmiałości,	uzdolnień	ani	siły	przebicia	 i	bał	się	ryzykować.	
Przecież	tę	ostrożność	i	asekurację	trzeba	by	mu	raczej	policzyć	na	plus,	pogłaskać	bie-
daczka	po	główce	i	dać	nagrodę	pocieszenia,	a	nie	karę.	
	 To	jest	nasz	potoczny	sposób	myślenia,	wynikający	z	przekonania,	że	nad	ludźmi	
słabymi	trzeba	się	litować	i	otaczać	ich	specjalną	troską.	To	prawda,	ale	tylko	częściowa.	
Troska	i	wyrozumiałość	dla	słabszych,	wcale	nie	musi	oznaczać	pobłażliwości	i	zgody	
na	taryfę	ulgową:	trzeba	tylko	zastosować	inny	pułap	wymagań,	tempo	pracy	i	kryteria	
oceny.	Właśnie	 tak	postąpił	 ów	gospodarz,	wyznaczając	każdemu	ze	 sług	 inne	 zada-
nia	i	przyznając	środki	na	miarę	ich	możliwości	i	uzdolnień.	Było	to	działanie	mądre,	
sprawiedliwe	i	wychowawcze,	dawało	wszystkim	równe	szanse	startu	i	mety,	dostoso-
wane	do	indywidualnych	możliwości.	
	 Niestety,	ów	gnuśny	sługa	nie	umiał	 tego	docenić.	Bez	żenady	uznał,	że	może	
całkowicie	 zwolnić	 się	 od	 działania,	wysiłku	 i	 odpowiedzialności.	Mało	 tego:	 z	 całą	
premedytacją	zlekceważył	wolę	i	oczekiwania	swego	pracodawcy.	Właśnie	tę	postawę	
lekceważenia	 potępił	 i	 ukarał	 pan.	 Nie	 wolno	 nam	 dyspensować	 się	 od	 wysiłku	 i	
marnować	darów	otrzymanych	od	Boga.	
	 Wymowa	 tej	 przypowieści	 zmusza	 nas	 do	 zrewidowania	 swej	 postawy	wobec	
życia,	pracy,	obowiązków	i	powołania.	Musimy	się	wystrzegać	fałszywego	rozumienia	
ośmiu	błogosławieństw	i	traktowania	ich	jako	przyzwolenia	czy	zachęty	do	bierności	i	
miernoty.	Bóg	chce,	byśmy	przynosili	owoc	swego	powołania	i	uczciwie	angażowali	się	
w	każdą	dobrą	rzecz.	A	życie	i	świat	na	pewno	wyglądałyby	wtedy	inaczej.		

ks. Mariusz Pohl; SiL-2008
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Talenty, które Bóg daje i zadaje 

	 “Pewien	człowiek	mając	udać	się	w	podróż	przywołał	swoje	sługi	i	przekazał	im	
swój	majątek”.	To	była	dla	nich	wyjątkowa	szansa:	bardzo	korzystna	i	niepowtarzalna.	
Póki	 pan	 ich	 “patrzył	 im	 na	 ręce”,	musieli	 robić	 to,	 co	 kazał,	 i	 tak,	 jak	 kazał.	Teraz	
stali	się	samodzielni.	Mogli	pracować	albo	nie,	a	przede	wszystkim	realizować	własne	
pomysły	i	to	w	taki	sposób,	jaki	sam	uznali	za	najlepszy.	To	była	szansa	i	–	próba.	Jak	
wiemy	 z	 dalszego	 ciągu	 przypowieści	 Jezusowej,	 nie	wszyscy	 jednakowo	mądrze	 tę	
szansę	wykorzystali,	nie	wszyscy	 tę	próbę	zwycięsko	przeszli.	Najgorzej	wypadł	 ten,	
który	otrzymał	tylko	jeden	talent,	ale	nic	nie	zrobił,	by	ten	majątek	wart	więcej	niż	34	kg	
złota	lub	srebra	jeszcze	powiększyć.	Żeby	tylko	to,	że	ukrył	go	w	ziemi	i	później	zwrócił	
panu	bez	zysku	wprawdzie	ale	i	bez	straty!	On	był	nie	tylko	zły	i	gnuśny,	ale	jeszcze	
bezczelny,	bo	zarzucił	swemu	panu,	że	to	właśnie	z	jego	winy	on	musiał	postąpić	tak,	jak	
postąpił....	
	 Kluczem	do	wszystkich	przypowieści	Jezusowych	są	znane	słowa:	“Podobnie	jest	
z	Królestwem	niebieskim”.	Od	opuszczenia	raju,	a	jeszcze	lepiej	–	od	Wniebowstąpienia	
Pana	Jezusa,	jesteśmy	w	sytuacji	biblijnych	sług,	których	pan	“mając	się	udać	w	podróż	
zawołał	swoje	sługi	i	przekazał	im	swój	majątek”.	Od	stworzenia	pierwszego	człowieka	
każdy	z	nas	 jest	w	sytuacji	 ludzi,	o	których	Pan	Jezus	mówi	w	dzisiejszej	Ewangelii	
mszalnej.	Nawet	ktoś,	kto	uważa	się	za	mało	utalentowanego,	musi	przyznać,	że	otrzymał	
bodaj	ten	jeden	talent:	życie	ludzkie,	a	więc	pewną	ilość	czasu,	który	może	świadomie	
w	 coś	 zainwestować,	 wybierając	 dziedzinę	 swej	 działalności	 zgodnie	 ze	 swymi	
możliwościami	i	upodobaniami.	Chyba	jednak	nie	ma	wśród	nas	nikogo,	kto	uważa,	iż	
poza	tym	jednym	–	jest	kompletnym	beztalenciem...	Taka	–	fałszywa	zresztą	–	pokora	
nam	nie	grozi.	Wielu	nawet	przecenia	swój	rozum,	różne	zdolności	i	umiejętności.	Wielu	
innych	 to	 istotnie	geniusze,	wybitni	myśliciele,	wynalazcy,	badacze,	 artyści	–	 ludzie,	
których	 liczne	 talenty	 są	 z	 niczym	nieporównywalnym	bogactwem	 i	 to	 nie	 tylko	dla	
nich	 samych,	 lecz	 także	 dla	 innych	 –	 nawet	 dla	 całej	 ludzkości.	Bogactwem	–	 albo:	
zagrożeniem.	
	 Jest	 coś	gorszego	od	ukrycia	 swego	 jedynego	 talentu	w	ziemi.	Gorzej,	wprost	
tragicznie	 –	 gdy	 ktoś	 swe,	 od	 Boga	 otrzymane	 talenty	 wykorzysta	 przeciw	 Bogu	 i	
ludziom,	 gdy	 je	 odda	 na	 usługi	 zła,	 szatana	 i	 jego	 świadomych	 lub	 nieświadomych	
współpracowników.	Stan	dzisiejszego	świata,	zorganizowana	przestępczość,	terroryzm	
są	tego	przerażającym	dowodem.	Oto	skutek	niegodziwego	wykorzystania	talentów.	Oto	
dowód	na	prawdziwość	twierdzenia:	“wiedza	–	a	więc	także	talenty	–	w	rękach	ludzi	
bez	charakteru,	 to	broń	w	rękach	szaleńców”.	Najwyższy	czas	uświadomić	 to	sobie	 i	
–	rozpocząć	przeciwdziałanie	temu,	co	już	przeżywamy,	i	temu,	do	czego	to	prowadzi	w	
przyszłości!	W	przypowieści	Chrystusowej	stuprocentowy	zysk,	jaki	przyniosły	sługom	
talenty,	które	oni	otrzymali	od	swego	pana,	nie	jest	ukarany,	lecz	sowicie	wynagrodzony.	
Można	więc	twierdzić,	że	został	on	osiągnięty	nie	tylko	uczciwie,	lecz	także	w	sposób	
społecznie	użyteczny.	Bo	człowiek	jest	istotą	społeczną:	wiele	od	społeczeństwa	bierze,	
a	zatem	winien	też	rzetelnie	się	troszczyć,	by	jego	działalność	przynosiła	zysk	nie	tylko	
jemu,	lecz	także	innym:	współobywatelom	a	nawet	ludzkości.	Tam,	gdzie	tej	rzetelnej	
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troski	nie	ma	–	nie	ma	sprawiedliwości,	a	każda	krzywda	jest	nie	tylko	grzechem	wobec	
Boga	i	bliźnich,	lecz	także	zarzewiem	konfliktów	społecznych,	źródłem	biedy	i	cierpi-
enia.	
	 Tutaj	musimy	 przypomnieć	 sobie	 przynajmniej	 te	 dwa	 zdania	wypowiedziane	
przez	Pana	Jezusa:	“Komu	wiele	dano,	od	tego	wiele	wymagać	się	będzie”	oraz:	“Co-
kolwiek	uczyniliście	jednemu	z	braci	moich	najmniejszych	–	Mnie	uczyniliście”.	Jeśli	
ktoś	otrzymane	od	Boga	 talenty	wykorzystuje	 tylko	dla	 swego	zysku,	 z	krzywdą	dla	
innych,	staje	się	wrogiem	społecznym	odpowiedzialnym	przed	Bogiem	i	ludźmi	za	swe	
samolubstwo	i	jego	skutki	w	życiu	jednostek,	rodzin,	narodów.	Historia	uczy,	że	zawsze	
kiedy	nadchodzi	dzień	zapłaty,	a	wiara	dopowiada,	iż	każdy	–	pracodawca	i	pracownik	
–	usłyszy	kiedyś	skierowane	do	siebie	słowa	Pana:	“Zdaj	sprawę	z	włodarstwa	swego”.	
Wtedy	też	każdy	będzie	rozliczany	i	z	tego,	czy	pomnażał	otrzymane	talenty,	i	z	tego	–	w	
jaki	sposób	dorabiał	się	swych	zysków.	
	 Wielu	z	nas	zna	pewno	niemieckie	przysłowie,	które	można	przetłumaczyć:	“Co	
Bóg	daje,	 to	zadaje”	 (Gottesgaben	sind	Aufgaben).	Przypowieść	o	 talentach	 jest	 tego	
przysłowia	religijnym	uzasadnieniem,	a	zatem	i	wezwaniem,	byśmy	je	pamiętali	 i	do	
niego	 się	 stosowali.	Każdy	 z	 nas	winien	 uczciwie	 rozpoznać	 i	 rzetelnie	wykorzystać	
swe	talenty	dla	dobra	własnego	i	powszechnego.	Nie	można	bezbożnie	dążyć	do	nieucz- 
ciwie	zdobywanych	zysków,	ale	nie	wolno	też	zaniedbywać	talentów,	którymi	Bóg	nas	
obdarzył!	Co	Bóg	daje,	to	zadaje!	Twórcy,	wynalazcy,	artyści	winni	roztropnie	przewidy-
wać,	czy	ich	dzieła	będą	dobrze	wykorzystywane,	czy	będą	nie	tylko	nowością,	lecz	także	
dobrodziejstwem	dla	tych,	którzy	będą	żyli	w	tym	nowym	świecie.	
	 Aleksander	 Prus	 pisał	 w	 “Lalce”	 o	 profesorze	 Geistsie,	 który	 swe	 niepojęte	
wynalazki	chciał	oddać	w	ręce	ludzi	szlachetnych,	by	tylko	oni	mogli	z	nich	korzystać	
i	 to	wyłącznie	do	dobrych	celów.	Tak	się	nie	stało	–	i	oto	skutki!	Lecz	Bóg	nie	tylko	
wymaga,	On	także	pomaga.	Starajmy	się	więc	szanować	talenty,	rozwijać	je	w	sobie	i	
pomagać	innym,	by	je	rozwijali	i	wykorzystywali	dla	prawdziwego	dobra	własnego	i	in-
nych.	A	nade	wszystko	uczyńmy	wszystko,	co	w	naszej	mocy,	by	utalentowana	młodzież	
była	 wychowywana	 na	 ludzi	 z	 charakterem,	 posiadających	 nie	 tylko	 sprawne	 ręce	 i	
umysły,	lecz	także	dobrą	i	silną	wolę,	by	każdy	człowiek	utalentowany	był	człowiekiem	
sumienia.	
	 Sługa,	który	otrzymał	jeden	talent,	niczego	się	nie	dorobił	nie	dlatego,	że	dostał	
za	mało,	lecz	dlatego,	że	nie	chciał	nic	ze	swym	talentem	zrobić	i	zakopał	go.	To	nauka	
i	ostrzeżenie	dla	nas.	Nawet	gdy	ktoś	nie	jest	wybitnie	utalentowany,	nie	powinien	ulec	
zniechęceniu,	gnuśności	i	lenistwu.	Jeśli	jest	człowiekiem	ma	rozum	i	wolną	wolę,	a	jeśli	
ponadto	jest	katolikiem,	ma	także	wiarę	i	siedem	sakramentów	św.	To	już	przynajmniej	
kilka	cennych	talentów,	a	–	“co	Bóg	daje,	to	zadaje;	czego	wymaga,	w	tym	pomaga”.	
Trzeba	więc	z	Bożą	pomocą	uczynić	rzetelny	rachunek	sumienia	i	uzgodnić	z	Chrys-
tusem	odpowiedź	na	pytanie	o	nasze	talenty	i	nasze	życiowe	zadania.	Kiedyś	powróci	
Pan	i	powie:	“Zdaj	sprawę	z	włodarstwa	twojego”.	Nawet	robotnicy	ostatniej	godziny	
otrzymali	po	denarze,	bo	wykorzystali	daną	im	szansę!	“Idź	i	ty	czyń	podobnie”.	

ks. Stefan Naskręt - Kościan
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ŚMIERĆ - TO POWSTANIE ZE SNU

	 “Jeden	bogaty	pan	przyszedł	do	kościoła,	usiadł	w	ławce,	w	której	siedział	już	jakiś	
człowiek	ubogi,	szpetnie	ubrany,	obdarty.	Ubogi	na	to	nie	zważał	i	z	ławki	nie	wyszedł.	
Pan	przeto,	nieco	urażony,	pyta	onego	oberwipołcia:	-	Bracie,	komu	ty	służysz?	-	Służę	
samemu	Bogu	-	odpowie	żebrak.	-	Dziwno	mi	bracie,	że	tak	wielkiemu	Panu	służąc,	nie	
masz,	jeno	łaty	na	grzbiecie.	-	Nie	dziwuj	się	temu	waszmość	dobrodziej	-	rzeknie	ob-
dartus	-	bo	jaka	moja	służba,	taka	i	zapłata	jest.”	Jest	to	jedna	z	anegdot	dawnej	Polski.	
Potraktujmy	ją	jako	komentarz	do	dzisiejszej	Ewangelii	 i	spróbujmy	na	jej	podstawie	
wyciągnąć	życiowe	wnioski.
	 Jako	pierwszy	jawi	się	ten:	nie	liczy	się	to,	że	ktoś	mówi	o	służbie	Bogu,	ale	ważne	
jest	to,	czy	służy	i	jak	służy.	Jest	to	jedna	z	prawd,	z	którą	bardzo	wielu,	według	własnej	
oceny,	głęboko	wierzących,	nie	może	sobie	dać	rady.	Panuje	bowiem	w	tym	względzie	
ogólna	opinia,	że	jeżeli	już	ktoś	ma	odwagę	nazywać	siebie	katolikiem	i	przyznać	się	do	
tego	przed	ludźmi,	to	już	nim	faktycznie	jest	i	to	wystarczy,	a	nieważne	jest	wtedy	jak	
on	żyje	i	jak	w	swoim	życiu	realizuje	naukę	Jezusa	Chrystusa.	Tacy	ludzie	uważają,	że	
wiara	jakkolwiek	jest	łaską,	to	przecież	w	tym	względzie	każdy	ma	prawo	do	prywatności	
i	indywidualności	w	swoim	życiu.	Nazwijmy	tych	ludzi	“leniwymi	pyszałkami”,	gdyż	
chociaż	są	bardzo	biedni,	to	jednak	nie	mają	o	to	do	nikogo	pretensji,	ale	też	nie	chcą	nic	
zmieniać	w	swoim	życiu.
	 Wielu	z	tych,	którzy	uważają	się	za	wierzących,	a	przy	tym	wcale	nie	przejmują	
się	Ewangelią	Chrystusa,	przyjmuje	postawę	agresywną	głośno	wyrażając	swoje	życzenia	
i	prośby,	a	niekiedy	wprost	-	żądania.	Ci	ludzie	uważają,	że	to	im	się	wszystko	należy,	
gdyż	należą	do	tych	ubogich	i	potrzebujących,	ale	sami	ręki	do	niczego	przyłożyć	nie	
chcą.	Największą	jednak	pretensję	o	swoją	biedę	mają	do	samego	Boga,	który	nie	czyni	
dla	nich	cudów,	aby	ich	ubrać,	dać	im	jeść,	zesłać	dobry	humor	i	nade	wszystko	bogac-
two,	które	z	pewnością	by	ich	uszczęśliwiło	-	tak	im	się	przynajmniej	wydaje.	Podstawą	
różnych	żądań	takich	 ludzi	 jest	mniemanie,	że	są	dobrymi	uczniami	Chrystusa,	bo	są	
biedni,	a	zatem	mają	prawo	do	szczególniejszej	opieki	ze	strony	Boga.	Ci	ludzie	mają	
czas	na	mówienie	o	 sobie,	o	 swojej	nędzy,	na	długie	modlitwy,	na	odwiedzanie	zna-
jomych,	 ale	 dla	 siebie	 samych	 czasu	 nie	mają.	Nazwijmy	 takich	 ludzi	 “krzykliwymi	
pyszałkami”.
	 Są	wreszcie	ubodzy,	którzy	chcą	nimi	być	z	własnej	woli	i	wyboru.	Nie	czekają	na	
niczyją	łaskę,	przed	nikim	się	nie	uskarżają,	a	nadto	są	dla	wszystkich	życzliwi,	otwarci	
i	starają	się	każdemu	pomóc	w	miarę	swoich	możliwości.
	 W	 końcu	 są	 także	 bogacze,	 którzy	 żyją	 ubogo	 i	 skromnie,	 dzieląc	 się	 z	
potrzebującymi	wszystkim,	co	posiadają.	Starają	się	przy	tym	ukrywać	swoje	bogactwo,	
aby	każdy	mógł	ich	traktować	jak	równego	sobie.
	 W	królestwie	Bożym	nie	ma	miejsca	dla	bogaczy,	którzy	chcieliby	zachować	swoje	
bogactwo	tylko	dla	siebie.	Nie	ma	też	miejsca	dla	ubogich,	którzy	siedzą	z	założonymi	
rękami	czekając	na	zmiłowanie	Boże	 i	cuda.	Każdy	 taki	człowiek,	bogaty	czy	ubogi,	
podobny	jest	do	owego	sługi,	który	otrzymał	talent,	ale	zakopał	go	w	ziemi,	bo	bał	się	
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pana.	Tak	wygląda	bogactwo,	co	zamyka	drogę	do	łaskawości	i	miłosierdzia	Boga.	Tak	
też	wygląda	ubóstwo,	które	pozbawia	człowieka	dobroci	Pana.	Tchórzliwe	 trwanie	w	
tym,	co	się	posiada	i	kim	się	jest,	zasługuje	tylko	na	gniew	Boży	i	karę.	Możemy	w	tym	
miejscu	sformułować	podstawowy	zarzut,	z	którego	będą	sądzeni	zarówno	bogaci,	jak	i	
biedni:	co	uczyniłeś,	aby	zmienić	swoje	położenie	na	lepsze?		Różnymi	drogami	można	
dojść	do	doskonałości	i	świętości.	Jedyna	droga,	która	tam	nie	prowadzi,	to	stagnacja	-	
utrzymywanie	za	wszelką	cenę	istniejącego	stanu	rzeczy.	Wszyscy	bowiem	mają	szansę	
nawrócić	 się,	 nawet	 najwięksi	 grzesznicy.	 Bóg	 jednak	 nie	może	 pomóc	 tym,	 którzy	
tchórzliwie	 uciekają	 przed	 Jego	 łaskawością,	miłosierdziem	 i	 dobrocią.	Bogu	można	
służyć	lepiej	lub	gorzej.	Obecne	położenie	człowieka	nie	jest	jednak	żadnym	dowodem	
życzliwości	Boga	lub	jej	braku.	Bóg	bowiem	nie	patrzy	na	stan	posiadania	człowieka,	
ale	na	niego	samego,	pytając	każdego:	co	uczyniłeś	dla	królestwa	niebieskiego?		Bóg	
nie	pyta,	 co	możesz	uczynić,	 co	chcesz	uczynić,	 co	postanowiłeś	uczynić,	 ale	 co	 już	
zrobiłeś.	Dlatego	św.	Paweł	tak	mocno	podkreśla	nagłość	przyjścia	Pana,	którego	dzień	
nadejdzie,	 jak	 złodziej.	Ponieważ	 zaś	dniem	Pańskim	w	pewnym	sensie	dla	każdego	
człowieka	jest	śmierć,	dlatego	można	powiedzieć,	że	umierać	to	nie	znaczy	spokojnie	
położyć	się	spać.	Umierać	to	znaczy	zbudzić	się	nad	samym	ranem,	o	wschodzie	słońca	
i	wyruszyć	w	drogę.	Człowiek	wtedy	nie	zabiera	ze	sobą	nic	z	tego,	co	posiada,	ale	musi	
mu	wystarczyć	to,	kim	się	stał.	Bóg	bowiem	przygotował	dla	każdego	w	królestwie	nie-
bieskim	to,	co	będzie	dla	człowieka	szczęściem	i	radością.	Zarówno	więc	bogaty,	jak	i	
biedny,	aby	dostać	się	do	nieba	musi	myśleć	o	swoim	życiu,	jak	o	ciągłym	budzeniu	się	
do	nowego	dnia.	Życie	prawdziwie	chrześcijańskie,	tak	samo	zresztą	jak	i	śmierć,	to	nie	
spokojny	sen,	ale	ciągły	ranek,	w	którym	się	budzi	dzień	do	nowego	życia.

Ateneum Kapłańskie

"Wezwani do pomnażania!” 

	 Tydzień	temu	słyszeliśmy	wezwanie	do	czuwania	na	przyjście	Oblubieńca	na	wzór	
mądrych	panien,	które	zachowały	zapas	oliwy,	tzn.	łaskę	uświęcająca,	miłość,	modlitwę,	
itd.	
	 Dziś	słyszymy	o	sługach:	dobrym	i	wiernym	oraz	o	słudze	złym	i	gnuśnym.	Tak	
ocenia	Pan	służbę	ludzką,	a	kiedyś	również	czeka	i	nas	taka	ocena	ze	strony	naszego	
Pana	i	Boga.	„Każdy	z	nas	zda	sprawę	ze	swego	zarządu	i	każdy	zostanie	osądzony	na	
podstawie	własnych	czynów.	Ci,	którzy	byli	wierni	w	niewielu	rzeczach,	nad	wieloma	
zostaną	postawieni,	ci,	którzy	w	życiu	byli	ewangeliczni	–	naśladowali	swojego	Pana	
Sługę,	ci,	którzy	wybierali	ostatnie	miejsca,	którzy	w	pokorze	znosili	obelgi,	cierpienia,	
zapierali	 się	 samych	 siebie	 –	 odnajdą	 radość	 wieczną,	 zostaną	 w	 nią	 wprowadzeni.	
Do	takich	przyzna	się	Jezus.	Bo	On	był	pośród	nas	Tym,	który	nie	przyszedł,	aby	Mu	
służono,	lecz	aby	służyć	i	dać	swoje	życie	na	okup	za	wielu.	Nie	ma	innej	drogi,	innej	
możliwości.	
	 Więc	 jesteśmy	 dziś	 wezwani	 do	 dostrzeżenia	 w	 nas	 talentów	 -	 darów,	 który-
mi	 Bóg	 nas	 obdarzył.	 Ojciec	 Św.	 w	 swoim	 przemówieniu	 do	 twórców	 i	 artystów	
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powiedział:	„Wyraz	<talent>	natrafia	wśród	artystów	i	twórców	na	żywy	oddźwięk.	Ale	
nie	zapominajmy,	że	podstawowym	talentem,	jaki	otrzymaliśmy	od	Stwórcy,	jest	nasze	
człowieczeństwo”.	Człowiek	jest	jednym	stworzeniem	na	ziemi,	którego	Bóg	chciał	dla	
niego	samego.	Co	my	dziś	zrobiliśmy	z	tym	podstawowym	talentem,	czy	przypadkiem	
nie	 odczłowieczyliśmy	 się,	 tzn.	 nie	 zatraciliśmy	 w	 sobie	 Bożego	 Obrazu,	 stając	 się	
karykaturą	żądną	wojen,	aborcji,	chciwości,	zazdrości,	itd.	Każdy	jest	odpowiedzialny	za	
ten	dar,	nikt	nie	może	zwolnić	się	z	odpowiedzialności	o	jego	rozwijanie.	Niebo	zdoby-
wamy	wiernością	i	rozwijaniem	własnej	osobowości.	
	 Pewien	człowiek	najpierw	trwonił	talenty,	a	potem...	No	właśnie,	posłuchajmy.	
	 Był	najemnym	żołnierzem,	hulaką,	namiętnym	karciarzem	i	lekkoduchem.	W	25	
roku	życia	przeżył	nawrócenie	 i	 zmienił	 się.	Miał	 zwyczaj	przychodzić	na	cmentarz,	
przechodził	obok	grobów,	czytał	napisy.	Gdy	widział,	że	ktoś	młodszy	od	niego	leżał	w	
grobie,	przystawał	sobie	i	mówił:	„Patrz	Kamilu!	Tu	leży	człowiek	młodszy	od	ciebie!	
On	by	chciał	jeszcze	żyć	i	coś	dobrego	robić,	a	już	nie	może	–	a	Ty???	Ty	jeszcze	możesz.	
Tyle	życia	straciłeś	na	głupstwa,	a	nadal	żyjesz.	Ty	możesz	to	nadrobić,	więc	spiesz	się	
Kamilu!	Myślę,	że	takie	myśli	nie	jedni	z	nas	mieli,	że	również	snuliśmy	takie	monologi	
u	grobów	bliskich.	Ale	czy	one	nas	zmieniały??	
	 Kamil	się	spieszył,	próbował	życia	nawet	u	kapucynów,	lecz	musiał	zrezygnować,	
ze	względu	na	chora	nogę.	Przez	długi	czas	z	tego	powodu	leżał	w	szpitalu,	gdzie	spotkał	
jeszcze	bardziej	chorych	od	siebie	–	toteż	zaczął	im	usługiwać,	oddając	najniższe	posługi.	
I	 tak	obudziło	się	w	jego	sercu	pragnienie	usługiwania	chorym.	Za	radą	spowiednika	
postanowił	zostać	kapłanem,	święcenia	otrzymał	w	34	roku	życia,	nadto	założył	zakon,	
który	 zajmował	 się	 chorymi	 (oo.	Kamilianie).	Zmarła	w	1614	 r.	w	Rzymie.	Kanoni-
zowany	został	w	1764	r.,	a	w	1930	r.	papież	Pius	XI	ogłosił	go	patronem	pielęgniarzy	i	
pielęgniarek.	
	 Siostry	 i	 Bracia!	 Można	 być	 człowiekiem,	 człowiekiem	 szlachetnym,	 który	
rozwija	ukryte	dary	Boże,	 oddając	 je	Bogu	 i	 ludziom	wielokrotnie	pomnożone.	Dziś	
panuje	ogólne	zniechęcenie,	smutek,	narzekanie:	jest	źle,	nie	ma	pracy,	pieniędzy,	itd.	
To	 prawda,	 ale	 samo	mówienie	 nie	 odmieni	 tego	 stanu.	Znam	człowiek,	 który	 przez	
kilkadziesiąt	lat	nadużywał	alkoholu,	cierpiał	on,	choć	nie	miał	pełnej	świadomości	tego,	
cierpiała	najbardziej	rodzina,	dzieci,	które	nie	miały	spokoju	w	domu,	itd.	Po	tych	latach,	
jakimś	cudem,	wziął	się	w	garść,	znalazł	zajęcie,	zmienił	swój	stosunek	do	najbliższych,	
itd.	Teraz	jest	 inaczej,	choć	jeszcze	nie	wszystko	układa	się	pomyślnie,	 to	nie	ma	już	
gnuśności,	złości,	marnowania	daru	człowieczeństwa.	Kiedy	z	nimi	rozmawiałem,	sam	
stwierdził,	że	 teraz	mu	brakuje	wręcz	czasu,	bo	 tyle	spraw	 trzeba	zrobić,	dokończyć.	
Taka	jest	prawdziwa	służba	–	nie	mieć	czasu	dla	siebie,	ale	dla	Boga	i	bliźnich	warto	się	
poświęcać.	
	 Jaki	ze	mnie	sługa?	Co	powinienem	w	sobie	pomnożyć?	–	Bóg	nie	odmówi	tym,	
którzy	ku	Niemu	zwracają	się	w	ufnej	prośbie.

ks. Paweł Biedrzycki
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33 Niedz. Roku

	 Bracia	i	Siostry!	
	 Znów	dzisiejsze	Boże	słowo	stawia	nas	wobec	perspektywy	końca	czasów,	wobec	
perspektywy	sądu,	wobec	perspektywy	śmierci.	Grozy	dodaje	fakt,	iż	nie	mamy	pojęcia,	
kiedy	ten	koniec	nastąpi...	„Sami	wiecie,	że	dzień	Pański	przyjdzie	jak	złodziej	w	nocy”	
–	mówi	św.	Paweł.	
	 Tematyka	 dzisiejszych	 tekstów	 liturgicznych	 i	 w	 ogóle	 tematyka	 wszystkich	
niedziel	listopada	przypomina	nam	o	końcu	nie	po	to,	by	nas	straszyć,	czy	odbierać	op-
tymistyczne	nadzieje,	ale	by	nas	pociągnąć	ku	dobru.	„Nie	śpijmy	przeto,	ale	czuwajmy	i	
bądźmy	trzeźwi”	–	kończy	swoją	myśl	autor	Listu	do	Tesaloniczan.	A	w	Ewangelii	Jezus	
konkretnie	–	choć	za	pomocą	pewnego	obrazu	–	mówi	nam,	na	czym	to	„czuwanie”	ma	
polegać.	
	 Tym	obrazem,	którym	posługuje	się	Chrystus	jest	znana	nam	przypowieść	o	talen-
tach.	Z	pewnością	od	 razu	 słowo	„talent”	kojarzy	 się	nam	z	 jakimś	nadzwyczajnym,	
specjalnym	darem:	mówi	się	np.	„ten	to	ma	talent	do	języków”,	tamten	jest	utalentowany	
plastycznie,	ktoś	znowu	obdarzony	jest	talentem	muzycznym...	I	tak	rozumiejąc	możemy	
ograniczać	tą	Ewangelię	do	wskazówek	skierowanych	być	może	jedynie	do	młodzieży	
czy	do	dzieci	–	których	najważniejszym	zadaniem	jest	właśnie	rozwijanie	talentów.	Może	
myślimy,	że	myśmy	już	swoje	rozwinęli...	Tymczasem	Ewangelia	ta	nie	dotyczy	jedynie	
szkolnych	obowiązków...	Ona	jest	skierowana	do	wszystkich	wierzących.	Jezus	nie	tylko	
uzdolnienia	miał	na	myśli.	Otóż	w	czasie,	kiedy	Jezus	stąpał	po	ziemi	i	w	tym	regionie,	
w	którym	żył	słowo	talent	oznaczał	jednostkę	płatniczą	–	po	prostu	pieniądz	o	wartości	
dość	pokaźnej,	bo	równej	aż	34	kg	złota.	Łatwo	sobie	wyobrazić,	jak	wielkim	majątkiem	
jest	tyle	kilogramów	złota.	Okazuje	się,	iż	nawet	ten	najmniej	obdarzony	–	posiadający	
tylko	jeden	talent	–	jest	również	bogaczem...	
	 Ale	Jezus	zachęcając	w	tych	słowach	do	odważnego	inwestowania,	zarabiania,	
mądrego	 obracania	 tymi	 pieniędzmi	 –	 nie	 chce	 nas	 uczyć	 jedynie	 ekonomii	 czy	 do-
brego	zarządzania	–	choć	i	te	sprawy	są	ważne	i	w	nich	chrześcijanin	musi	również	się	
poruszać...	Jezus	pragnie	nas	nakierować	na	dobre	i	mądre	przeżywanie	swojego	życia.	Te	
ewangeliczne	talenty	–	to	nie	tylko	nasze	naturalne	dary	czy	uzdolnienia.	One	oznaczają	
coś	więcej	–	te	talenty,	to	wszystkie	dary	–	można	powiedzieć:	cały	majątek,	którym	nas	
Bóg	obdarzył	powołując	nas	do	istnienia:	a	więc	życie,	rozum,	wola,	specyficzny	chara-
kter,	właściwe	powołanie,	zdrowie,	rodzina	itd.	itd.	Bóg	nas	w	to	wszystko	wyposażył,	
On	nas	tym	napełnił,	ubogacił...	
	 Zobaczmy	więc	 na	 bohaterów	 Jezusowej	 przypowieści	 –	 co	 uczynili	 z	 otrzy-
manymi	talentami:	dwóch	z	nich	potrafiło	pomnożyć	otrzymany	depozyt.	Trzeciemu	się	
nie	udało.	Zakopał	swój	talent	i	cieszył	się,	że	choć	ten	jeden	udało	mu	się	przechować	
na	dzień	rozliczenia	z	właścicielem...	I	różnie	taką	postawę	można	tłumaczyć	–	może	
nieporadnością,	może	brakiem	ekonomicznej	smykałki,	a	może	po	prostu	obronić	go,	
że	 właściwie	 człowiek	 ten	 nie	 uczynił	 nic	 złego	 –	 oddał	 przecież	 nienaruszony	 tal-
ent...	Jednak	ten	trzeci	sługa	sam	o	sobie	daje	świadectwo,	gdy	mówi	do	swego	pana:	
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„Wiedziałem,	żeś	jest	człowiekiem	twardym:	chcesz	żąć	tam	gdzieś	nie	posiał	i	zbierać	
tam,	gdzieś	nie	rozsypał”.	
	 Bracia	i	Siostry!	Te	słowa	odsłaniają	problem	tego	trzeciego	sługi	–	on	po	prostu	
był	zbuntowany	wobec	swego	pana;	nie	chciał	się	wysilać	i	starać,	myśląc,	że	zostanie	
wykorzystany...	 „Wiedziałem,	 że	 jesteś	 twardy..”	 Bał	 się	może,	 że	 cały	 trud	 pójdzie	
na	 marne,	 a	 zyski	 zgarnie	 właściciel...	 Tymczasem	 pan	 wynagrodził	 odważnych	 i	
pomysłowych	inwestorów...	
	 I	ten	obraz	zwraca	uwagę	na	to,	jak	my	postępujemy	z	darami	Boga.	Co	robimy	z	
tym,	czym	On	nas	obdarzył?	Czy	w	ogóle	potrafimy	to	dostrzec,	czy	też	jesteśmy	jak	ten	
trzeci	sługa	–	zbuntowany,	z	poczuciem	krzywdy,	że	dostał	najmniej...	To	fakt,	że	może	
nie	mamy	tego	czy	tamtego,	że	ktoś	obok	nas	otrzymał	więcej;	że	być	może	miał	lepszy	
start	w	życie,	bogatszą	rodzinę,	wpływowych	znajomych	itd.,	ale	to	wszystko	nie	może	
nas	stawiać	na	pozycji	przegranej.	Każdy	z	nas	ma	został	obdarowany:	wielu	wielkich	
darów	nawet	nie	dostrzegamy,	uważając	je	za	oczywiste,	normalne,	coś	–	co	nam	się	
należy.	
	 Pamiętam,	 jak	wielkim	przeżyciem	były	dla	mnie	odwiedziny	w	podwarszaw-
skich	Laskach,	 gdzie	 jest	 olbrzymi	 ośrodek	 dla	 niewidomych.	Szczególnym	 szokiem	
było	spotkanie	z	najmłodszymi	mieszkańcami	ośrodka,	gdy	dotykały	nas	dzieci,	które	
nigdy	nie	mogły	zobaczyć	twarzy	swoich	najbliższych,	nie	mogły	podziwiać	pięknych	
widoków,	nawet	nie	mogły	sobie	wyobrazić	kolorów.	Nie	widziały,	ale	czuły	–	potrafiły	
określić	kto	jest	największy,	kto	najmniejszy;	wybadały	kto	ma	brodę,	kto	ma	okulary...	
Ośrodek	ten	założyła	zakonnica	–	Rozalia	Czacka,	która	sama	na	skutek	nieuleczalnej	
choroby	straciła	zdolność	widzenia	i	mimo	kalectwa	nie	załamała	się,	ale	dała	początek	
dziełu,	w	którym	setki	niewidomych	odzyskuje	sens	życia.	Ci	niewidomi	–	nie	mając	daru	
wzroku	–	rozwijają	inne	dary,	którymi	są	obdarzeni:	uczą	się	czytania	za	pomocą	alfabetu	
Braille‘a,	uczą	się	wyszywania,	stolarstwa,	pracy	na	komputerach,	a	nawet	wielu	z	nich	
uczy	się	gry	na	instrumentach.	Pamiętam,	że	będąc	tam	wraz	z	innymi	braćmi	przedsta-
wialiśmy	program	artystyczny	o	św.	Teresie	od	Dz.	Jezus.	Śpiewaliśmy	różne	piosenki,	ja	
grałem	na	organach	i	kiedy	zaczęliśmy	śpiewać	piosenkę,	którą	nie	zdążyłem	wyćwiczyć	
i	za	bardzo	nie	dawałem	sobie	z	nią	rady	–	jeden	z	wychowanków	tego	ośrodka	wyczuł,	
że	mam	 problemy	 i	 zaproponował	 pomoc.	 Zamieniliśmy	 się	miejscami	 –	 on	 zasiadł	
przy	organach	i	okazało	się,	że	bez	problemu	zaczął	akompaniować	do	tego	utworu,	a	ja	
mogłem	swobodnie	śpiewać...	byłem	pełen	podziwu	dla	tych	ludzi,	którzy	tak	wspaniale	
rozwinęli	swoje	talenty...	Choć	mogliby	przecież	załamać	się	i	płakać,	że	nie	widzą...	To	
spotkanie	z	niewidomymi	otworzyło	mi	oczy,	że	tak	wiele	darów	otrzymał	każdy	z	nas	–	i	
choć	może	różne	są	te	dary,	to	jednak	każdy	otrzymał	wiele.	
	 Prośmy	dziś	o	otwarcie	naszych	oczu	na	dary,	którymi	nas	Bóg	obdarzył	i	wciąż	
obdarza.	Prośmy	o	wyzbycie	się	zazdrości	i	niezadowolenia	z	własnego	losu.	Prośmy,	
byśmy	wszystkie	dary	potrafili	dobrze	wykorzystać,	rozwinąć	i	służyć	naszym	braciom	
i	siostrom,	a	kiedyś	usłyszeć	za	to	słowa	Mistrza:	„Dobrze	sługo	dobry	i	wierny!	Wejdź	
do	radości	twego	Pana!”	Amen.	

ks. Krystian
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Talenty i praca. 

	 Talent	w	starożytności	był	największą	jednostką	monetarną.	Jeden	talent	wynosił	
od	24	do	40	kg	złota	albo	srebra,	zależnie	od	czasu	i	miejsca.	Chrystus,	posługując	się	ob-
razem	talentu,	chciał	nam	powiedzieć,	że	takim	talentem	jest	wszystko,	co	otrzymujemy	
od	Boga	poprzez	rodziców	i	społeczeństwo,	a	więc	ciało,	rozum,	wola,	różne	uzdolnienia	
i	lata	naszego	życia.	Przypowieść	ta	weszła	tak	głęboko	w	ludzką	kulturę,	że	dziś	nikt	już	
nie	traktuje	talentu	jako	jednostki	monetarnej,	ale	jako	uzdolnienia	ludzkie.	
	 Wszystkie	talenty	są	darem	Bożym.	Przypowieść	wyraża	to	mówiąc,	że	Pan	dał	
je	 sługom.	Czasem	wydaje	 się	 nam,	 że	 od	nikogo	 ich	 nie	 otrzymaliśmy,	 że	 są	 naszą	
wyłączną	 własnością	 i	 dlatego	 możemy	 posługiwać	 się	 nimi,	 jak	 nam	 się	 podoba.	
Człowiek	tak	myślący	—	mówi	C.	S.	Lewis	—	jest	podobny	do	chłopca,	który	otrzymał	
od	ojca	na	lody	i	słodycze	dla	siebie	i	kolegów	pewną	sumę	pieniędzy,	i	idąc	nie	pamięta,	
że	dostał	je	od	ojca.	W	stosunku	do	Boga	jesteśmy	podobni	do	tego	chłopca.	
	 Pan,	który	jest	obrazem	Boga,	dał,	jak	mówi	przypowieść,	jednemu	ze	sług	jeden	
talent,	drugiemu	dwa,	a	trzeciemu	pięć.	Ta	nierówność	wypływa	z	planów	Bożych	wobec	
nas,	z	zadań,	które	są	nam	powierzone.	Każdy	otrzymał	jednak	tyle,	że	zadania	te	może	
wypełnić	i	za	nie	tylko	jest	odpowiedzialny.	
	 Po	daniu	tych	talentów	Pan	poleca	sługom	wykorzystać	je	poprzez	pracę,	a	sam	
wyjeżdża	 gdzieś	 daleko.	 Ten	 odjazd	 jest	 symbolem	 niewidzialności	 Boga,	 Jego	 nie	
wtrącania	się	bezpośrednio	do	naszych	czynności	przez	długie	lata	naszego	życia.	
	 Swoboda	w	korzystaniu	z	talentów	może	łatwo	spowodować	w	nas	wrażenie,	że	
jesteśmy	ich	jedynymi	właścicielami	i	zapomnienie,	że	kiedyś	musimy	zdać	rachunek	z	
ich	używania.	Tymczasem	Pan	wraca,	to	jest	staje	się	widzialny	na	końcu	naszego	życia,	
i	żąda	sprawozdania	z	ich	wykorzystania.	
	 Przykładem	 dobrego	 wykorzystania	 talentów	 jest	 słynny	 malarz	 Van	 Gogh.	
Umierał	on	na	poddaszu	w	skrajnej	nędzy,	gdyż	ludzie	nie	poznali	się	na	jego	talencie.	
Doszło	do	tego,	że	nie	miał	pieniędzy	na	jedzenie.	Gdy	służąca	szła	na	rynek,	by	kupić	
coś	do	jedzenia,	brała	obrazy	malarza	i	sprzedawała	je	za	bezcen.	Krótko	przed	śmiercią	
Van	Gogh	wstał	z	łóżka,	wziął	jedno	ze	swoich	płócien,	odkurzył	je	rękawem	i	patrząc	
na	nie	rzekł	-	a	jednak	nie	żyłem	na	próżno.	Chociaż	w	skrajnej	nędzy	i	opuszczeniu,	
umierał	jednak	ze	spokojnym	sumieniem,	które	mówiło	mu,	że	nie	zmarnował	talentu	
podarowanego	mu	przez	Boga.	
	 Inne	przykłady.	Przed	przeszło	50	laty	na	zjeździe	organizacji	katolickich	w	Sta- 
nach	Zjednoczonych	okazało	się,	że	nie	przyjechał	na	czas	jeden	z	prelegentów.	Odczyt	
miał	 się	 odbyć	 za	 pół	 godziny.	 Zebrani	 proszą	 wówczas	 biskupa	 z	 Charleston,	 aby	
zastąpił	nieobecnego.	Biskup	zgadza	się	i	wygłasza	dłuższy	referat,	mając	przed	oczyma	
tylko	punkty.	Słuchacze	są	zachwyceni	jego	treścią.	Gdy	skończył,	biją	brawa	i	składają	
gratulacje,	że	w	ciągu	trzydziestu	minut	potrafił	przygotować	tak	wspaniały	referat.	Bi-
skup	odpowiada:	Państwo	się	mylicie,	ja	wiele	czytałem	i	myślałem	na	ten	temat	przy-
najmniej	przez	trzydzieści	lat,	a	nie	trzydzieści	minut.	
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	 Podobne	zjawiska	zachodzą	w	każdej	innej	dziedzinie.	Za	pięknym	wykonaniem	
we	względnie	krótkim	czasie	obrazu,	rzeźby,	a	nawet	bardzo	krótkim	wykonaniem	utwo- 
ru	muzycznego	stoją	długie	lata	ćwiczeń.	Nawet	pięknie	zrobiony	but	poprzedzają	lata	
pracy	w	pracowni	szewskiej.	Wielu	artystów	powiada,	że	na	ich	piękne	dzieła	składa	się	
dziesięć	procent	talentu,	a	dziewięćdziesiąt	żmudnej	pracy	i	ćwiczeń.	
	 Sługa,	który	otrzymał	tylko	jeden	talent,	postępuje	przeciwnie	niż	dwaj	pierwsi.	
Co	robi?	Idzie	w	ukryte	miejsce,	ogląda	się	czy	go	nikt	nie	widzi	i	zakopuje	otrzymany	
talent.	Potem	siedzi	bezczynnie.	Winne	jest	tu	jego	lenistwo,	a	nie	to,	że	otrzymał	tylko	
jeden	talent.	Podobnie	mógł	postąpić	i	ten,	który	otrzymał	pięć,	gdyby	nie	był	pracowity.	
„Ze	wszystkich	naszych	wad,	tą,	na	którą	najłatwiej	się	godzimy,	jest	lenistwo”	—	mówi	
La	Rochefoucauld.	Oczywiście,	tak	ukryty	talent	nie	przyniósł	żadnego	zysku,	nie	dal	
żadnych	procentów.	Grzechy	opuszczenia	płynące	z	lenistwa	człowieka	są	równie	częste,	
a	może	nawet	bardziej	częste	niż	grzechy	uczynkowe.	
	 Nic	dziwnego,	że	gdy	wrócił	Pan,	właściciel	talentu,	surowo	ukarał	niedbałego	
sługę	za	niewypełnienie	powierzonego	mu	zadania,	 a	nadto	 za	 arogancję	 i	 obraźliwe	
słowa.	 Gdyby	 bowiem	 przyszedł	 do	 Pana	 i	 z	 żalem	 powiedział:	 Byłem	 leniwy,	
zmarnowałem	czas,	nie	uczyniłem	nic	pożytecznego	i	obecnie	mam	puste	ręce.	Bardzo	
żałuję.	 Jeżeli	 Panie	 zostawisz	mi	 talent	 i	 pozwolisz	mi	 jeszcze	 żyć,	 postaram	 się	 go	
pomnożyć.	Pan	jest	miłosierny	i	przebaczyłby	mu,	jak	kiedyś	przebaczył	dobremu	łotrowi	
na	krzyżu.	Tymczasem	sługa,	zamiast	żalu,	zachowuje	się	arogancko.	Nie	chce	uznać	nad	
sobą	władzy	Pana	i	wykonywać	Jego	poleceń.	
	 Oprócz	kary	Pan	każe	odebrać	leniwemu	słudze	talent	i	dać	go	temu,	który	miał	
dziesięć.	 W	 tym	 odebraniu	 kryje	 się	 głęboka	 symboliczna	 prawda.	 Talenty	 odbiera	
niedbałym	i	leniwym	ludziom	samo	życie	i	środowisko,	w	którym	się	obracają.	
	 Święci	 wciąż	 walczyli	 w	 ciągu	 wieków	 z	 ludzkim	 lenistwem	 prowadzącym	
do	 grzechów	 opuszczenia.	 Św.	Wincenty	 a	 Paulo,	 wzór	 pracowitości,	 napisał:	 „Gdy	
idziemy	 do	 jadalni,	 zawsze	 powinniśmy	 zapytać	 się:	 Czy	 zasłużyłem	 na	 posiłek,	
który	mam	spożyć?	Często	stawiam	sobie	 to	pytanie	 i	nie	mam	pewności,	 jak	na	nie	
odpowiedzieć”.	
	 Praca	 jest	 jednym	 z	 najbardziej	 skutecznych	 środków	 przeciw	 pokusom	 i	
grzechowi.	 Pisarze	 pierwszych	wieków	Kościoła	mawiali:	 „Gdy	 pracujący	ma	 jedną	
pokusę,	 to	 próżniak	 ma	 ich	 dziesiątki”.	 Zaś	 „stuprocentowy	 próżniak	 to	 grzech	
chodzący”.	
	 Przeciwnie,	 praca	 dobrze	 wykonywana	 uświęca	 człowieka.	 Autor	 dziełka	
„Naśladowania	Chrystusa”	uczy:	„Na	dwóch	skrzydłach	wznosi	się	człowiek	do	Boga:	
modlitwy	i	pracy”.	
	 Wielu	 z	 nas	 otrzymało	 tylko	 jeden	 talent.	 Jeżeli	 jednak	 go	 rozwiniemy	 i	
pomnożymy,	na	ile	nam	nasze	siły	pozwalają,	to	możemy	spodziewać	się,	że	na	sądzie	
usłyszymy	słowa	Chrystusa:	Dobrze,	sługo	dobry	 i	wierny!	Byłeś	wierny	w	rzeczach	
niewielu,	nad	wieloma	cię	postawia:	wejdź	do	radości	twego	pana!	(Mt	25,23).	

ks. Krzysztof Wójs
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Obdarowany przez Boga czy robotnik fabryki? 
(pod warunkiem, że czyta się dłuższą wersję Ewangelii)

	 1.	Nie	wiem	dlaczego,	gdy	zaczynam	pisać	te	słowa,	przypomina	mi	się	pewna	
piosenka.	Autorem	tekstu	i	muzyki	jest	znany	wokalista,	instrumentalista,	autor	tekstów	–	
Stanisław	Sojka.	Utwór,	o	którym	mowa,	otwiera	jedną	z	jego	ostatnich	płyt	„NEOPOS-
ITIVE”	i	nosi	tytuł	„Tolerancja”.	Ale	nie	tytuł	jest	dla	mnie	najważniejszy,	lecz	refren.	
Oto	on:	
 „Na	miły	Bóg	
	 życie	nie	tylko	po	to	jest	by	brać	
	 życie	nie	po	to	by	bezczynnie	trwać	
	 i	aby	żyć	siebie	samego	trzeba	dać”.	
	 Poeta	to	ten,	któremu	dane	jest	słowo	odpowiednie.	Krótkie,	lapidarne,	niekiedy	
zbyt	„oczywiste”,	ale	niosące	ogromny	bagaż	znaczeniowy.	Odnajduję	w	słowach	pio-
senki	dobry	komentarz	do	dzisiejszych	czytań.	Ewangelia	bowiem	zawsze	mówi	o	życiu,	
nie	o	teorii	na	temat	życia.	Jezus	mówi	o	życiu,	tym	konkretnym,	tym	moim.	Ale	nie	
wolno	zapomnieć	jednego	szczegółu	–	to	jest	zawsze	życie	z	Nim!	
	 Dlatego	uwaga	na	słowo	„talent”	(greckie	talanton,	łac.	talentum).	W	czasach	Je-
zusa	była	to	jednostka	wagi	odpowiadająca	mniej	więcej	trzydziestu	kilogramom	złota	
lub	srebra.	Współczesne	znaczenie,	pisze	Kopaliński	(Słownik	mitów	i	tradycji	kultury,	
1165),	„wybitne	uzdolnienie	specjalne	do	poczynań	twórczych	lub	odtwórczych;	człowiek	
obdarzony	 takimi	 uzdolnieniami”,	 rozwinęło	 się	 z	 pojęcia	 „powierzonego	 dobra”	
(Wulgata:	talenta),	zamieszczonego	w	przypowieści	u	św.	Mateusza	25,14-30.	Innymi	
słowy,	gdyby	w	ewangelii	nie	było	dzisiejszej	przypowieści,	prawdopodobnie	nigdy	nie	
posługiwalibyśmy	się	słowem	„talent”	w	takim	figuratywnym	znaczeniu.	Dlatego	znawcy	
przedmiotu	są	zgodni,	że	Jezus	nie	mówi	o	talentach	tzw.	naturalnych,	ludzkich,	ale	o	
darach	szczególnych.	Chodzi	więc	nie	o	to,	co	jest	specyficzne	człowiekowi,	ale	to,	co	
jest	właściwe	Jezusowi,	a	co	dotyczy	„nowego”	człowieka	i	co	możemy	nazywać	darami	
Ducha	Świętego.	Te	zaś	są	po	prostu	zadaniami	powierzonymi	człowiekowi.	(Używając	
teologicznego	żargonu,	powiedzielibyśmy,	że	przypowieść	nie	sytuuje	nas	w	porządku,	
ekonomii	stworzenia,	ale	w	ekonomii	odkupienia).	
	 Te	dary,	ta	odpowiedzialność	właśnie	stanowią	o	pełni	życia,	są	miarą	Królestwa	
Bożego.	
	 2.	Mamy	przed	sobą	przypowieść,	trzeba	nam	więc	zapytać:	do	kogo	Jezus	kieruje	
te	słowa?	Powiedzieliśmy	tydzień	temu	(patrz	poprzednia	homilia	w	serwisie),	jaki	jest	
kontekst	całego	rozdziału	25	w	ewangelii	Mateusza.	Wszystko	to	odnosi	się	 także	do	
dzisiejszego	tekstu.	Jezus	mówi	o	czasie	Kościoła,	tzn.	moim	czasie,	tu	na	tej	ziemi	w	
perspektywie	powtórnego	przyjścia.	Tak	więc	znów	Jezus	udziela	nam	lekcji	mądrości,	
pragnąc	odpowiedzieć	na	pytanie:	jak	masz	przeżyć	ten	czas.	Powiedzieliśmy	tydzień	
temu,	że	jest	to	lekcja	mądrości	dla	Kościoła.	Bo	o	mądrość	rzeczywiście	tutaj	idzie.	
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	 Aby	 odpowiedzieć	 na	 pytanie,	 kto	 jest	 adresatem	 Jezusowych	 słów,	 trzeba	
wcześniej	dostrzec,	kto	jest	bohaterem	przypowieści.	Łatwo	można	zauważyć,	że	pierwsi	
dwaj	słudzy	i	to,	co	ich	dotyczy,	stanowi	tło,	aby	na	zasadzie	kontrastu	wyeksponować	
postać	 trzeciego	 sługi.	 To	 na	 jego	 osobę	 i	 działanie	 skierowana	 jest	 uwaga.	 Dialog	
pomiędzy	nim	a	panem	jest	kluczem	do	odgadnięcia	znaczenia	całej	przypowieści.	
	 Ze	słów	trzeciego	sługi	dowiadujemy	się,	że	ma	on	swoją	wizję	pana,	która	nadaje	
całemu	jego	życiu	i	służbie	konkretny	wyraz.	On	po	prostu	boi	się	pana,	a	w	takiej	relacji	
wszystko	opiera	się	na	zimnej	zasadzie	skrupulatnego	przestrzegania	zasad	i	nic	więcej.	
Sługa	ani	myśli	ponosić	jakieś	ryzyko,	rozwijać	jakąś	inicjatywę,	być	aktywnym.	Schował	
bezpiecznie	to,	co	zostało	mu	powierzone,	i	czuje	się	usprawiedliwiony,	bo	odda	tyle,	ile	
otrzymał.	Strach	przed	zdaniem	sprawy	z	otrzymanego	daru	sparaliżował	go,	zabił	w	nim	
wszelką	inicjatywę,	fantazję	i	aktywność.	Pozostał	z	mentalnością	robotnika	w	fabryce.	
	 Jeśli	słuchacze	Jezusa	do	pewnego	momentu	solidaryzowali	się	z	trzecim	sługą,	
to	teraz	są	zaproszeni	do	zmiany	opinii.	Jezus	otwiera	przed	nimi	nową	perspektywę.	
Odpowiedź	na	dar	powierzony	przez	pana	nie	ma	być	zimną	kalkulacją,	a	przede	wszyst-
kim	nie	powinno	być	w	niej	miejsca	na	strach.	
	 3.	 Przypowieść	 jest	 receptą	 Jezusa	 dla	 chrześcijanina	 żyjącego	 w	 czasie	
„teraźniejszym”.	Problem	jednak	jest	o	wiele	subtelniejszy.	Nie	chodzi	bowiem	o	zwykłą	
odpowiedź	 na	 pytanie,	 „jak	 żyć”,	 ale	 o	 prawdziwą	 naturę	 relacji	 między	 Bogiem	 i	
chrześcijaninem.	Innymi	słowy,	jaki	obraz	Boga	posiadam?	Bo	przecież	to	Boże	oblicze,	
które	noszę	w	sercu,	które	z	biegiem	lat	odkrywam,	ono	kształtuje	moją	wiarę,	moje	
działanie,	moje	wybory,	moje	 inicjatywy.	Przypowieść	 Jezusowa	 jest	 prowokacją	dla	
nas	wszystkich.	Zmusza	nas	bowiem	do	drążenia	w	głąb.	Śmiem	przypuszczać,	iż	wiele	
naszych	dyskusji	nad	życiem	chrześcijańskim	jest	tylko	„ślizganiem”	się	po	powierzchni,	
rozważaniem	„przypadków”,	próbą	odkrywania	motywów	takiego	czy	innego	zachow-
ania.	A	właściwie	postawiony	problem	brzmi:	jaki	obraz	Boga	kryje	się	za	tą	postawą?	
	 W	dzisiejszej	przypowieści	Jezus	od	początku	opowiada	o	Bogu	i	o	Jego	logice.	Ta	
logika	opiera	się	na	kilku	fundamentach.	Jednym	z	nich	jest	dar.	Bóg	obdarowuje.	Życie	
i	wszystko,	co	je	stanowi,	od	początku	jest	darem,	talentem.	Dar	zaś	oznacza	zaufanie,	
miłość	do	obdarowywanego.	Znajdujemy	się	od	początku	w	perspektywie	miłości,	a	nie	
w	fabryce.	Gdy	zabraknie	spojrzenia	na	Boga,	od	którego	pochodzi	wszystko	to,	co	nas	
stanowi,	nie	będziemy	w	stanie	uwolnić	się	od	kompleksów,	poczucia	nienawiści,	frus-
tracji,	gwałtownych	reakcji.	Gdy	zniknie	perspektywa	daru,	pozostaniemy	na	placu	boju	
z	niepokojącym	nas	pytaniem:	Jestem	lepszy	czy	gorszy	od	innych?	I	dopóki	będziemy	
stawiać	takie	pytania,	dopóty	znajdować	będziemy	kogoś	„gorszego”,	aby	go	poniżyć,	
albo	kogoś	„lepszego”,	aby	go	znienawidzić.	W	takim	klimacie	rodzi	się	lęk	i	człowiek	
z	dnia	na	dzień	zamyka	się	bardziej	w	sobie,	jak	w	błędnym	kole.	Wszyscy	inni	zaś,	cały	
świat	wydaje	się	wymagać	rzeczy	niemożliwych.	W	końcu	sam	Bóg	staje	się	„tyranem”,	
który	 nie	 robi	 nic	 innego,	 jak	 tylko	wymaga	 i	 jeszcze	 raz	wymaga.	 Znajdujemy	 się	
znów	w	fabryce,	gdzie	nie	ma	miejsca	na	relację	miłości	i	zaufania,	gdzie	strach	czyni	
człowieka	niezdolnym	do	jakiegokolwiek	ryzyka	i	staje	się	on	pełen	skrupułów,	ale	bez	
żadnej	inicjatywy.	



28 ROK - A

	 4.	Komentuje	współczesny	biblista:	„Przypowieść	Jezusa	ma	za	zadanie	wytłu-
maczyć,	 na	 czym	 polega	 prawdziwa	 natura	 relacji	 między	 Bogiem	 a	 człowiekiem.	
Wszystko	 jest	przeciwieństwem	strachu	 i	poddańczej	 służalczości.	Przeciwnie,	uczeń	
Jezusa	musi	poruszać	się	na	polu	miłości,	z	której	to	jedynie	mogą	narodzić	się:	odwaga,	
hojność,	wolność	i	duch	inicjatywy”	(B.	Maggioni,	Parabole	di	Gesu,	Milano	1993,	s.	148).	
Zanucę	jeszcze	raz	na	koniec:	
 „Na	miły	Bóg	
	 życie	nie	tylko	po	to	jest	by	brać	
	 życie	nie	po	to	by	bezczynnie	trwać	
	 i	aby	żyć	siebie	samego	trzeba	dać”.	

Ks. Jan Nowak – Współczesna Ambona 

33 niedziela zwykła

Błogosławiony każdy, kto boi się Pana, kto chodzi Jego drogami (Ps 128, 1)
	 Czytania	biblijne	na	dzień	dzisiejszy	podkreślają	myśl	o	czujności	chrześcijańskiej,	
a	zatem	o	obecnym	życiu	w	oczekiwaniu	i	przygotowaniu	do	życia	przyszłego.	Punk-
tem	wyjścia	może	być	drugie	czytanie	(1	Tes	5,	1-6),	w	którym	św.	Paweł	oświadcza,	
że	byłoby	bezużyteczne	dociekać,	kiedy	nadejdzie	“dzień	Pański”,	czyli	kiedy	dokona	
się	chwalebny	powrót	Chrystusa.	On	bowiem	przyjdzie	niespodziewanie	“jak	złodziej	
w	nocy”	(tamże	2).	Jest	to	obraz,	jakiego	użył	Jezus	(Mt	24,	43),	a	może	być	zastoso-
wany	tak	do	ostatecznego	przyjścia	Pana,	jak	i	do	Jego	nadejścia	przy	końcu	każdego	
człowieka.	O	takiej	godzinie	wiadomo	tylko	jedno:	przyjdzie	niezawodnie,	lecz	kiedy	
i	jak,	wie	o	tym	tylko	Bóg.	Stąd	konieczność	czuwania,	a	zarazem	i	ufnego	zdania	się	
na	wolę	Boga.	Kto	myśli	tylko	o	rozkoszach	życia,	jak	gdyby	nie	miał	nigdy	umrzeć,	
właśnie	wtedy,	kiedy	obiecuje	sobie	“pokój	i	bezpieczeństwo”,	zobaczy	niespodzianie,	że	
przychodzi	na	niego	“zagłada”.	Kto	natomiast,	jak	dobry	“syn	światłości”,	nie	zapomina	
o	przemijaniu	życia	ziemskiego	i	czuwa	oczekując	Pana,	nie	ma	się	czego	obawiać.	Tego	
właśnie	uczą	dwa	inne	czytania,	przedstawiając	konkretne	przypadki.
	 Pierwsze	 (Prz	 31,	 10-13.	 19-20.	 30-31)	mówi	 o	 niewieście	 cnotliwej,	 oddanej	
rodzinie,	wiernej	swoim	obowiązkom	żony	i	matki,	pilnej	w	pracy,	miłosiernej	względem	
ubogich.	O	niej	to	została	wydana	pochwała	pełna	entuzjazmu:	“Jej	wartość	przewyższa	
perły.	Serce	małżonka	jej	ufa...	Nie	czyni	mu	źle,	ale	dobrze	przez	wszystkie	dni	jego	
życia”	(tamże	10-12).	Chociaż	dzisiaj	niewiasta	 jest	często	podzielona	między	dom	a	
pracę	zawodową,	jej	zasadniczym	obowiązkiem	jest	zawsze	troska	o	rodzinę,	oddanie	
mężowi	 i	dzieciom,	staranie,	aby	znajdowali	oni	w	domu	środowisko	pokrzepiające	 i	
pełne	miłości.
	 Poemat	kończy	się	wywyższeniem	“niewiasty,	co	boi	się	Pana”,	ponad	wdzięk	i	
piękno,	rzeczy	marne	i	przemijające,	gdyż	tylko	cnota	jest	podstawą	szczęścia	rodziny	i	
to	stanowi	jej	chwałę	przed	Bogiem.	Taka	niewiasta	przy	końcu	swojego	życia	zasłuży	
sobie	na	słowa,	jakie	Jezus	wypowiedział	o	wiernym	słudze:	“Dobrze...	wejdź	do	radości	



29ROK - A

twego	Pana”	(Mt	25,	21).
	 Ewangelia	(Mt	25,	14-30),	podając	przypowieść	o	talentach,	mówi	właśnie	o	wi-
ernym	słudze,	który	nie	marnuje	życia	na	rozrywkach	lub	lenistwie,	lecz	wykorzystuje	z	
rozumną	miłością	dary	otrzymane	od	Boga.	Każdemu	człowiekowi	Bóg	udziela	pewnych	
talentów:	daru	życia,	zdolności	rozumienia	i	chcenia,	kochania	i	działania,	łaski,	miłości,	
cnót	wlanych,	osobistego	powołania.	Nie	postępuje	On	niesprawiedliwie,	rozdzielając	
w	rozmaity	sposób	swoje	dary,	ponieważ	daje	każdemu	tyle,	ile	potrzeba	do	zbawienia.	
Nie	 jest	ważne,	 czy	 się	otrzyma	wiele	 lub	mało,	 lecz	używanie	gorliwie	 tego,	 co	 się	
otrzymało.
	 Fałszywa	to	pokora	nie	uznawać	darów	Bożych,	a	małodusznością	i	lenistwem	
byłoby	pozostawić	je	nietknięte.	Tak	postąpił	sługa	gnuśny,	który	zagrzebał	otrzymany	
talent,	za	co	Pan	go	ukarał	surowo.
	 Bóg	wymaga	wedle	 tego,	 czego	 udzielił,	 lecz	 to,	 czego	 udzielił,	 powinno	 być	
obrócone	na	służbę	Jego	i	braci.	Zresztą	od	tego,	kto	otrzymał	więcej,	zażądają	więcej.	
Dlatego	 przy	 zdawaniu	 rachunku	 każdy	 otrzyma	 według	 własnych	 uczynków;	 stąd	
straszliwa	kara	dla	złego	sługi,	chwała	i	nagroda	dla	sług	wiernych.	Co	więcej,	wierni	
słudzy	otrzymają	nagrodę	niepomiernie	wyższą	od	swych	zasług.	Istotnie,	do	słów:	“byłeś	
wierny	w	niewielu	rzeczach,	nad	wieloma	cię	postawię”,	które	mówią	o	nagrodzie	za	
wierność	każdego,	zostają	dołączone	inne:	“wejdź	do	radości	twego	Pana”	(tamże	21).	
To	jest	nagroda	szczodrobliwości	Boga,	który	dopuszcza	wierne	sługi	do	uczestnictwa	
w	swoim	życiu	i	w	swojej	szczęśliwości	wiecznej.	Dar	ten,	chociaż	wymaga	oddania	się	
człowieka,	zawsze	nieskończenie	przewyższa	jego	zasługi.
	 -	 O	Odkupicielu	 świata,	 który	wstąpiłeś	 do	 nieba	 i	 udzieliłeś	 darów	 ludziom,	
rozdzielając	 swoim	 uczniom	 rozmaite	 talenty	 i	 łaski	 dla	 ich	 dobra	 oraz	 dla	 dobra	
Twojego	Kościoła,	daj	mi	Ducha,	który	pochodzi	od	Ciebie,	abym	poznał	dary,	jakich	
mi	udzieliłeś,	bo	jeśli	nie	znam	talentów	otrzymanych	od	Ciebie,	nie	potrafię	być	za	nie	
wdzięczny	ani	ich	mądrze	używać.	Udziel	mi	więc	łaski,	abym	je	poznał,	lecz	z	pokorą	
-	tak,	abym	się	nie	oszukiwał	myśląc,	że	są	liczniejsze	i	większe,	niż	są	w	rzeczywistości.	
Spraw,	abym	się	zadowalał	tym,	co	mi	dałeś,	abym	nie	pogardzał	wskutek	pychy	tymi,	
którzy	mniej	mają	ode	mnie,	ani	nie	zazdrościł	tym,	którzy	posiadają	więcej,	lecz	abym	
starał	się	tylko	służyć	Tobie	przez	to	wiele	lub	mało,	co	mi	dałeś.
	 Spraw,	abym	zawsze	pamiętał	o	Twoim	przyjściu...	abym	używał	wiernie	tego,	co	
wówczas	pragnąłbym,	żeby	było	użyte,	a	gdy	śmierć	mnie	zaskoczy	w	takim	działaniu,	
abyś	przyjął	mnie	do	swojego	królestwa...
	 O	radości	niezmierzona,	radości	wieczna,	radości	godna	Boga!
	 O	szczęśliwa	pilności	dająca	gorliwemu	radość	nieba!	(L.	da	Ponte).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, Żyć Bogiem, t. III, str. 457
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Czas wdzięczności Bogu za otrzymane przez nas talenty.

													Rodzina	w	miejskiej	parafii.	Rodzicom	wypadło	obchodzić	pięćdziesięciolecie	
pożycia	małżeńskiego.	Jubileusz	złotym	nazwany	nie	mógł	ujść	uwadze	dzieci.	Przez	
tyle	lat	myśleli	rodzice	–	teraz	na	nas	kolej	–	powiedziała	najstarsza	córka.	Rzeczywiście	
myśleli	 wszyscy	 –	 dwóch	 synów	 i	 trzy	 córki	 wraz	 ze	 swymi	 pociechami.	 Było	 nas	
pięcioro	–	nikomu	się	nie	przelewało	–	dziś	wszyscy	wykształceni,	dobrze	wychowani	,	
wszystko	zawdzięczają	sercu	i	dłoniom	rodziców.
												Po	uroczystej	Mszy	św.	jubileuszowej	nastąpiło	spotkanie	całej	rodziny	w	domu.	
Moc	kwiatów,	ciepłych	słów,	serdeczności.	Nie	zaniedbała	się	też	w	tym	regionalna	gaze-
ta	przysyłając	panią	redaktor.	Z	początku	drażniły	błyski,	trzaski	kamer	i	aparatów.	Naj- 
piękniejszym	momentem	było	składanie	rodzicom	nie	tyle	życzeń	,	życzeń	raczej	podzię-
kowań,	uczuć	wdzięczności.	Uginały	się	kolana	synów		na	dyrektorskim	stołku,	córek	na	
różnych	wysokich	stanowiskach.	Do	jednego	z	synów	podchodzi	potem	pani	redaktor	z	
pytaniem	:	,,	nie	wstydził	się	pan		dyrektor	klęknąć	i	ucałować	spracowane	dłonie	pros-
tych		skromnych	rodziców”	?	Zażenowany	pytaniem	syn	niemal	się	zdenerwował	takim	
stawianiem	sprawy	...	niemal	zwymyślał	wścibskiego	,,	gościa	”.	Wobec	całej	rodziny	
i	gości	wygłosił	cudowny	wykład	o	wdzięczności	wobec	kochanych	rodziców.	Sercem	
jego	słów	była	ogromna	dobroć	,	pracowitość	okazywana	dzieciom	przez	dziesiątki	lat.	
Jak	dobrym	 jest	Bóg,	że	dał	nam	 tak	wspaniałych	 rodziców,	że	dał	 im	 tyle	 sił,	 zdro- 
wia,	zdolności	i	wytrwałości	wobec	nas.	Oni	nas	nauczyli	nie	tylko	brać,	ale	i	dawać,	
płacić	 sercem	za	 serce,	 talentami	 za	 talenty.	Ten	dobry	 syn	w	 imieniu	 całej	 zebranej	
rodziny	wyśpiewał	Bogu	wspaniały	 hymn	wdzięczności	 za	wszelkie	 dobro,	 które	 od	
Boga	spłynęło	na	nich	przez	serce,	umysł	i	dłonie	głęboko	wierzących	i	praktykujących	
rodziców.	rodziców	dobrze	wiemy	,	że	czasy	i	ustrój	w	tych	latach	nie	sprzyjały	temu.		
Jak	bardzo	bobry		musi	być	Bóg	–	dał	nam	takich	wspaniałych	rodziców.
	 Wszystko,	 co	 mamy	 :	 zdrowie,	 wydarzenia,	 rodzina,	 przyjaciele,	 zdolność	
myślenia,	kochania,	pogłębiania	życia	duchowego	i	intelektualnego	–	zostało		nam	poda-
rowane	przez	Boga.	Uświadomienie	sobie	tej	prawdy	budzi	w	nas	pokorę	i	wdzięczność.	
wdzięczność	nich	rodzi	się	miłość,	która	niczego	dla	siebie	nie	zawłaszcza,	lecz	oddaje	
Bogu,	pomnaża	to,	co	otrzymała.		O	jak	dobry	jest	Bóg,	który	za	nasze	,,	niewiele”	–	daje	
nam	wszystko,	 nawet	 samego	 siebie.	Może	 godzimy	 się	 z	 chorobą	 naszych	 czasów	
krzycząc	:		mam	tak	mało,	za	mało	mi	dano,	to		i	się	należy,	nikt	mi	łaski	nie	robi	itp.	To	
prawda	i	w	tych	sprawach	można	być	egoistą	i	to	jeszcze	bardzo	dziwnym,	aroganckim	!		
Żalił	się	ktoś,	że	dzieci	z	matki	emerytki	dzieci	wyciskają	wszystko,	jak	z	przysłowiowej	
cytryny.	Matce	zostały	na	starość	tylko	ściany	starego	domu	i	łzy	w	oczach	ocierane	spra-
cowanymi	dłońmi	!		Na	wygnanie	człowiek	może	być	skazany	z	wielu	powodów.	Jedni	z	
powodów	ideologicznych,	za	przekonania	,	inni	za	politykowanie.	Ale	jak	skazać	odda-
nego	bez	reszty	ojca	lub	matkę,	a	nawet	obojga	na	tzw.	psi	los,		na	wygnanie	z	serca.
												 Dzielna	 niewiasta	 ,	 o	 której	mówi	 dziś	 pierwsze	 czytanie	 z	Księgi	 Przysłów	
–	krząta	się	jak	może	wokół	codziennych	spraw.	Wkłada	wiele	starania	w	każde	zajęcie.	
Jest	zapobiegliwa,	dzielna,	wartością	przewyższa	perły,	o	wszystko	się	stara.	Domownicy	
żyją	z	owoców	jej	rąk.	Dlatego	umie	się	cieszyć	i	pociechą	dzielić	z	innymi.	Otrzymane	
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talenty	wielokrotnie	mnoży.	Podstawą	tego	rodzaju	działania	jest	po	prostu	bojaźń	Boża	
i	serdeczna,	szczera	miłość.
								Modne	jest	dzisiaj	wartościowanie	ludzkich	czynów,	kogoś,	ale	nie	swoich.	Zapo-
biegliwi	godni	są	zaufania,	oklasków,	medali,	odznaczeń	-		i	na	tym	koniec	–	a	serce	?	
oddana	wdzięczność?	Kto	tutaj	z	was	słuchających	mnie	teraz	w	życiu	rodzinnym	nie	
,,łykał	”	tych	gorzkich	łez	?	
		 Pierwotnie	talent	oznaczał	jednostkę	wagi.	Dziś	w	przypowieści	ewangelicznej	
można	talentami	nazwać	gospodarzenie	pieniędzmi,	otrzymanymi	od	Boga	zdolnościami,	
albo	jak	ktoś	po	świecku	myślący	darami	natury.	Bankowcy	i	żyjący	biznesem	powiadają,	
że	pieniądz	rodzi	pieniądz.	Umiejętne	obracanie	pieniądzem	daje	kapitał.	Kto	sobie	nie	
umie	radzić	–	traci	i	to	co	zdaje	mu	się,	że	posiada.	Nie	chcę	tu	doszukiwać	się	wartości	
serca	,,	kapitalisty	”	!		Niemoralnie	postępuje	ten,	kto	talent	zakopuje	w	ziemi,	nie	ob-
raca	nim,	marnuje	otrzymane	dary,	zdolności,	łaskę	od	Boga.	Nie	zawsze	taki	człowiek	
grzeszy	tutaj	tylko	lenistwem.	Bo	przecież,	jak	mówi	Pan	Jezus	:	kto	przyłożył	rękę	do	
pługa	–	nie	ogląda	się	wstecz.	
												Jak	dobrym	jest	Bóg	dając	nam	tyle	dobra,	obsypując	nas	przez	posługę	ludzi	
obfitymi	talentami,	darami	,	Nie	wolno	nam	tutaj	zapominać,	że	to	nas	zobowiązuje	,	
wymaga	odpowiedzi	z	naszej	strony.	Odpowiedź	ta	ma	być	nie	tylko	w	piękne	słowa	
ubrana,	ale	musi	być	 twórcza	 i	owocująca,	powielająca	 te	dobra.	Za	mało	poczuć	się	
ciągle	obdarowywanym	i	ciągle	czekać	na	następną	porcję	darowizny.	Nie	zapominajmy	
o	tych,	którzy	nam	wiele	dali,	a	dziś	już	nie	mają	co	dać	–	oni	dziś	czekają	już	na	nasze	
pomnożone	wartości	–	jak	ewangeliczny	człowiek,	który	wezwał	wszystkich	trzech	ob-
darowanych	do	rozliczenia	się	pytając	:	co	zrobiłeś	z	otrzymanymi	talentami	?!	
												 Powiadają	 filozofowie	 i	 socjolodzy,	 że	 człowiek	 jest	 istotą	 dynamiczną,	
rozwijającą	się	,	że	lepiej	lub	gorzej	wyposażony	jest	,	ma	szanse	otrzymane	od	,,natury”	
–	dopowiem	–	od	Boga	 ,	 aby	osiągnąć	 jeszcze	większe	wartości,	 nie	 tylko	 ...	 święty	
spokój	!	Patrząc	w	przyszłość	ma	zdawać	sobie	sprawę	,	ze	przyjdzie	czas	rozliczenia	
–	jak	np.	obecnie	w	tych	dniach	–	koniec	roku	liturgicznego.	Pora	rozrachunku	i	czuwanie	
musi	iść	w	parze	z	odpowiedzialnością,	ze	świadomością	skłaniającą	nas	do	ustawicz-
nego	wysiłku,	doskonalenia	swojej	osobowości,	postawy	wobec	Boga	i	ludzi	dobrze	nam	
czyniących.	To	jest	właśnie	owe	trwanie	w	Chrystusie	pomagające	nam	przynoszenie	
obfitych	owoców.	
	 Powtórzę	jeszcze	raz	–	Bóg	jest	dobry	...	jest	bardzo	dobry,	wspaniały,	kochający	
nas	nade	wszystko.	Ale	co	dalej	?	Nasza	radość,	wdzięczność,	praca	z	powierzonymi	nam	
talentami	znikła,	jakby	wypełzła.	Boga	zasłoniły	szare	problemy,	niepowodzenia	w	życiu	
osobistym.	Nie	dziwię	się,	że	właśnie	wtedy	nasi	przeciwnicy	będą	nam	przygadywać	:	,,	
gdzież	masz	Boga,	który	daje	szczęście	?”			Może	i	niejednemu			nawet	chrześcijaninowi	
zakołacze	w	sercu	takie	pytanie	!	
												A	właśnie	szukając	Boga	,	przyjmując	dane	nam	talenty	Bóg	odpowiada	na	nasze	
pytania.	Przede	wszystkim	aby	nie	rozminąć	się	z	Bogiem	dającym	nam	wiele	trzeba	tego	
pragnąć,	jak	autor	psalmy	dzisiaj	śpiewanego	:	,,	Ciebie,	mój	Boże	pragnie	dusza	moja,	
ciało	moje	tęskni	za	Tobą	jak	wyschnięta	ziemia,	która	łapczywie	pije	każdą	krople	wody.	
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Wybaczcie,	że	lękam	się	prawdziwości	i	sensu	naszego	śpiewu	w	kościele		wołając	nie-
mal	całym	sercem	...	MY	CHCEMY	BOGA	!		Ale	czy	rzeczywiście,	na	serio	tak	chcemy	
?	Przecież,	gdzie	jest	Bóg,	tam	jest	szczęście	!	Gdzie	jest	Bóg	–	tam	rozdawane	są	ta- 
lent,	dary	Boskie	dla	pragnącego	z	całego	serca	.	Jeśli	nie	będziemy	chcieli	spotkać	się	
z	Bogiem,	zakopiemy	otrzymany	talent	–	Bóg	szanując	naszą	wolę	przyjdzie	dopiero	w	
czasie	rozrachunku.	Spróbujmy	pokochać	Boga,	którego	jeszcze	zbyt	mało	znamy,	byśmy	
poznali	Go	więcej,	więcej	pokochali	–	a	wtedy	i	otrzymamy	więcej	–	podobnie	jak	z	rąk	
kochającej	nas		matki,	czy	ojca.	Obfitość	darów		jakby	ciągnie	w	kierunku	tego,	który	
chce	nie	tylko	otrzymać,	ale	i	dobrze	zagospodarować	tym	co	pragnie	otrzymać.	
												Księga	Mądrości	nam	podpowiada	:	Kto	dla	Boga	wstanie	o	świcie	,	znajdzie	Go	
u	swoich	drzwi,	czyli	blisko	siebie	i	nie	z	pustymi	rękami.	A	co	na	to	my	?	My	się	często	
tym	nie	przejmujemy	!	Marzy	nam	się	życie	unormowane,	spokojne,	w	miarę	możności	
–	 dostatnie.	 A	 w	 życiu	 ?	 W	 życiu	 praca,	 odpoczynek,	 rodzina		 spokojna,	 zdrowie,	
ludzka	osobowość	,	mieć	wszystko	,	co	potrzebne	na	co	dzień.	Po	prostu	nazywamy	to	
szczęściem,	niemal	ideałem	XXI	wieku.	Ale	...	?
	 Jakże	często	wypadamy	z	tego	rytmu	szczęścia.	Co	z	naszymi	talentami	nie	wyszło	
!	Tyle	spraw	pozostaje		nie	rozwiązanych,	 tyle	 trudnych,	 tyle	rzeczy	nam	brakuje	 itp.	
A	ile	darów,	talentów	tak	na	serio	mówiąc	zakopaliśmy,	gorzej	-	zmarnowaliśmy	.	Nie	
wińmy	Boga,	że	daje	za	mało,	że	daje	innym,	a	nie	nam.	Ile	razy	wprost	nie	interesował	
nas	Bóg	i	Jego	dary,	Boga	odłożyliśmy	na	późniejsze	lata,	po	emeryturze,	gdy	jakoś	się	
tu	urządzimy	obrastając	we		własne	dary	.	Bóg	wtedy	niema	szans	do	zadziałania	w	nas,	
bo	my	żyjemy	na	własnej	konstrukcji	pseudo	szczęścia.	Mieszają	się	wtedy	miłość,	szla-
chetne	zrywy,	szał,	niechęć,	nerwy	i	wiara,	zmęczenie	i	powinność	jak	w	przysłowiowym	
worku.	A	Narew	humory	 ?	 –	 jak	 na	 deszcz	 –	 spadają	w	dół	 !	Nazwijmy	 takie	 życie	
–	życiem	na	raty	...	trochę	spokoju	po	wpłaconej	zaliczce.	To	takie	życie	na	każdy	dzień	
osobno,	aby	do	jutra	i	fatalne	rozlicznie	zdarzeń.	A	z	Bogiem	?	–	z	Bogiem	też	rozliczmy	
się	jakby	jednorazowo	a	nie	z	uwagi	na	koniec,	na	metę.	
												 Bóg	 lubi,	 gdy	 Go	 na	 serio	 traktujemy,	 a	 co	 może	 być	 prawdziwszego	 od	
człowieczej	biedy	?	Mamy	stać	się	 jak	dzieci,	choć	małe	 i	słabe,	zależne	od	dobrych	
rodziców	–	dlatego	radosne	i	spokojne	–	bo	rodziców	i	Boga	traktują	poważnie,	szczerze	
i	z	przekonaniem	co	do	ich	postępowania	w	rodzinie.	Gdzie	jest	Bóg	–	tam	jest	dobrze,	
tam	mierzy	się	i	kocha,	otrzymuje	się	i	oddaje	miarami	Boskimi.
	 				 								Przyglądam	się	pracy	 rolnika.	Cieszy	 się	polem,	 zdobytą	 z	 trudem	pomocną	
maszynę	 rolniczą,	 cieszy	 się	 odmienionym,	wybornym	 ziarnem	 –	 jednak	 największą	
radość	sprawia	jego	sercu	owoc	jego	pracy,	zdobyty	plon.	Budowniczy	nie	tyle	cieszy	się	
placem	budowy,	kupioną	działką	pod	dom,	zdobytym	materiałem	–	największą	radość	
odczuwa,	gdy	wchodzi	do	nowego	domy,	aby	w	nim	zamieszkać.	
												Największą	radością	człowieka	jest	życie.	Ideałem	naszym	jest	dobrze	to	życie	
przeżyć,	 by	 na	 koniec	 naszych	 dni	 cieszyć	 się	 świadomością,	 że	 nic	 z	 tego,	 co	 nam	
dal	Bóg	–	nie	zmarnowałem.	Bóg	nas	odpowiednio	wyposażył	w	obfite	dary,	wyżycie	
godnie	przeżyć.	Nie	obliczajmy	dziś	Boga	ile	nam	dał,	komu	więcej	,	ale	zadowoleni	z	
tego	cośmy	otrzymali	–	podziękujmy	Bogu.	Każdy	talent,	zdolność,	zaradność	życiowa		
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jest	dla	nas	zaszczytem	i	wyróżnieniem	–	po	prostu	–	dobrodziejstwem.	Powiem	moc-
niej,	Bóg	nie	daje	nam	po	to,	by	ukryć	pod	korcem,	ale	by	nimi	nie	tyle	błyszczeć,	ale	
wzbogacać	 siebie	 i	 innych	 dla	 chwały	Bożej	 i	 naszego	 pożytku.	Zakopanie	 talentów	
w		ziemi	w	pewnym	sensie	ubliża	Bogu	i	nam,	jest	 lekceważeniem	Bozi	hojności	 .	Z	
pewnością	bolały	by	nas	słowa	:	sługo	zły	i	gnuśny	!	Wiedziałeś,	że	chcę	żąć	tam,	gdzie	
nie	posiałem,	zbierać	tam,	gdzie	nie	rozsypałem	...	odbierzcie	mu	ten	talent	...	a	sługę	
nieużytecznego	wyrzućcie	na	zewnątrz,	w	ciemności	 ...	 tam	będzie	płacz	i	zgrzytanie	
zębów.
												Pamiętajmy,	że	Bóg	karze	nie	tylko	za	popełnione	grzechy,	za	łamanie	Boskich	i	
kościelnych	przykazań	,	ale	będzie	nas	karał	także	za	grzech	lenistwa	i	zaniedbania	tego,	
do	czego	jesteśmy	zobowiązani.	Całe	dzieło	życia	bywa	uwieńczone	końcem.	Żniwiarz	
raduje	 się	 zbiorem	 zboża,	 uczeń	 dobrym	 świadectwem	 –	 a	 człowiek	 ,	 któremu	 Bóg	
powierzył	gospodarowanie		swymi	darami	i	zaufał	–	powinien	cieszyć	snopami	pełnymi	
w	nasze	uczynki	.	
												 Zakończę	wspaniałym	 powiedzeniem		Antona	Brucknera	 :	 ,,	 Spośród	 tysięcy	
mnie,	właśnie	mnie	Bóg	obdarzył	tym	talentem.	Przed	Nim	musze	kiedyś	zdać	rachunek	
.	Jak	zachowam	się	wobec	Pana	Boga,	jeśli	szedłem	za	innymi,	nie	za	Nim	?	A	my	za- 
chowujemy	się	tak,	jakbyśmy	mieli	drugi	świat	już	w	walizce	”.	Połączmy	więc	w	jedno:	
Bój	i	ja,	talent	Boży	i	naszą	pracowitość	a	wreszcie	naszą	radość	z	odpowiedzialnością	
–	bo	przecież	prawdziwe	szczęście	leży	w	owocach,	w	wykonaniu	.	Amen.	
	 “Pewien	człowiek	mając	udać	się	w	podróż	przywołał	swoje	sługi	i	przekazał	im	
swój	majątek”.	To	była	dla	nich	wyjątkowa	szansa:	bardzo	korzystna	i	niepowtarzalna.	
Póki	 pan	 ich	 “patrzył	 im	 na	 ręce”,	musieli	 robić	 to,	 co	 kazał,	 i	 tak,	 jak	 kazał.	Teraz	
stali	się	samodzielni.	Mogli	pracować	albo	nie,	a	przede	wszystkim	realizować	własne	
pomysły	i	to	w	taki	sposób,	jaki	sam	uznali	za	najlepszy.	To	była	szansa	i	–	próba.	Jak	
wiemy	 z	 dalszego	 ciągu	 przypowieści	 Jezusowej,	 nie	wszyscy	 jednakowo	mądrze	 tę	
szansę	wykorzystali,	nie	wszyscy	 tę	próbę	zwycięsko	przeszli.	Najgorzej	wypadł	 ten,	
który	otrzymał	tylko	jeden	talent,	ale	nic	nie	zrobił,	by	ten	majątek	wart	więcej	niż	34	kg	
złota	lub	srebra	jeszcze	powiększyć.	Żeby	tylko	to,	że	ukrył	go	w	ziemi	i	później	zwrócił	
panu	bez	zysku	wprawdzie	ale	i	bez	straty!	On	był	nie	tylko	zły	i	gnuśny,	ale	jeszcze	
bezczelny,	bo	zarzucił	swemu	panu,	że	to	właśnie	z	jego	winy	on	musiał	postąpić	tak,	jak	
postąpił....	
	 Kluczem	do	wszystkich	przypowieści	Jezusowych	są	znane	słowa:	“Podobnie	jest	
z	Królestwem	niebieskim”.	Od	opuszczenia	raju,	a	jeszcze	lepiej	–	od	Wniebowstąpienia	
Pana	Jezusa,	jesteśmy	w	sytuacji	biblijnych	sług,	których	pan	“mając	się	udać	w	podróż	
zawołał	swoje	sługi	i	przekazał	im	swój	majątek”.	Od	stworzenia	pierwszego	człowieka	
każdy	z	nas	 jest	w	sytuacji	 ludzi,	o	których	Pan	Jezus	mówi	w	dzisiejszej	Ewangelii	
mszalnej.	Nawet	ktoś,	kto	uważa	się	za	mało	utalentowanego,	musi	przyznać,	że	otrzymał	
bodaj	ten	jeden	talent:	życie	ludzkie,	a	więc	pewną	ilość	czasu,	który	może	świadomie	
w	 coś	 zainwestować,	 wybierając	 dziedzinę	 swej	 działalności	 zgodnie	 ze	 swymi	
możliwościami	i	upodobaniami.	Chyba	jednak	nie	ma	wśród	nas	nikogo,	kto	uważa,	iż	
poza	tym	jednym	–	jest	kompletnym	beztalenciem...	Taka	–	fałszywa	zresztą	–	pokora	



34 ROK - A

nam	nie	grozi.	Wielu	nawet	przecenia	swój	rozum,	różne	zdolności	i	umiejętności.	Wielu	
innych	 to	 istotnie	geniusze,	wybitni	myśliciele,	wynalazcy,	badacze,	 artyści	–	 ludzie,	
których	 liczne	 talenty	 są	 z	 niczym	nieporównywalnym	bogactwem	 i	 to	 nie	 tylko	dla	
nich	 samych,	 lecz	 także	 dla	 innych	 –	 nawet	 dla	 całej	 ludzkości.	Bogactwem	–	 albo:	
zagrożeniem.	
	 Jest	 coś	gorszego	od	ukrycia	 swego	 jedynego	 talentu	w	ziemi.	Gorzej,	wprost	
tragicznie	 –	 gdy	 ktoś	 swe,	 od	 Boga	 otrzymane	 talenty	 wykorzysta	 przeciw	 Bogu	 i	
ludziom,	 gdy	 je	 odda	 na	 usługi	 zła,	 szatana	 i	 jego	 świadomych	 lub	 nieświadomych	
współpracowników.	Stan	dzisiejszego	świata,	zorganizowana	przestępczość,	terroryzm	
są	tego	przerażającym	dowodem.	Oto	skutek	niegodziwego	wykorzystania	talentów.	Oto	
dowód	na	prawdziwość	twierdzenia:	“wiedza	–	a	więc	także	talenty	–	w	rękach	ludzi	
bez	charakteru,	to	broń	w	rękach	szaleńców”.	Najwyższy	czas	uświadomić	to	sobie	i	–	
rozpocząć	przeciwdziałanie	temu,	co	już	przeżywamy,	i	temu,	do	czego	to	prowadzi	w	
przyszłości!	W	przypowieści	Chrystusowej	stuprocentowy	zysk,	jaki	przyniosły	sługom	
talenty,	które	oni	otrzymali	od	swego	pana,	nie	jest	ukarany,	lecz	sowicie	wynagrodzony.	
Można	więc	twierdzić,	że	został	on	osiągnięty	nie	tylko	uczciwie,	lecz	także	w	sposób	
społecznie	użyteczny.	Bo	człowiek	jest	istotą	społeczną:	wiele	od	społeczeństwa	bierze,	
a	zatem	winien	też	rzetelnie	się	troszczyć,	by	jego	działalność	przynosiła	zysk	nie	tylko	
jemu,	lecz	także	innym:	współobywatelom	a	nawet	ludzkości.	Tam,	gdzie	tej	rzetelnej	
troski	nie	ma	–	nie	ma	sprawiedliwości,	a	każda	krzywda	jest	nie	tylko	grzechem	wobec	
Boga	i	bliźnich,	lecz	także	zarzewiem	konfliktów	społecznych,	źródłem	biedy	i	cierpie- 
nia.	
	 Tutaj	musimy	 przypomnieć	 sobie	 przynajmniej	 te	 dwa	 zdania	wypowiedziane	
przez	Pana	Jezusa:	“Komu	wiele	dano,	od	tego	wiele	wymagać	się	będzie”	oraz:	“Co-
kolwiek	uczyniliście	jednemu	z	braci	moich	najmniejszych	–	Mnie	uczyniliście”.	Jeśli	
ktoś	otrzymane	od	Boga	 talenty	wykorzystuje	 tylko	dla	 swego	zysku,	 z	krzywdą	dla	
innych,	staje	się	wrogiem	społecznym	odpowiedzialnym	przed	Bogiem	i	ludźmi	za	swe	
samolubstwo	i	jego	skutki	w	życiu	jednostek,	rodzin,	narodów.	Historia	uczy,	że	zawsze	
kiedy	nadchodzi	dzień	zapłaty,	a	wiara	dopowiada,	iż	każdy	–	pracodawca	i	pracownik	
–	usłyszy	kiedyś	skierowane	do	siebie	słowa	Pana:	“Zdaj	sprawę	z	włodarstwa	swego”.	
Wtedy	też	każdy	będzie	rozliczany	i	z	tego,	czy	pomnażał	otrzymane	talenty,	i	z	tego	–	w	
jaki	sposób	dorabiał	się	swych	zysków.	
	 Wielu	z	nas	zna	pewno	niemieckie	przysłowie,	które	można	przetłumaczyć:	“Co	
Bóg	daje,	 to	zadaje”	 (Gottesgaben	sind	Aufgaben).	Przypowieść	o	 talentach	 jest	 tego	
przysłowia	religijnym	uzasadnieniem,	a	zatem	i	wezwaniem,	byśmy	je	pamiętali	 i	do	
niego	 się	 stosowali.	Każdy	 z	 nas	winien	 uczciwie	 rozpoznać	 i	 rzetelnie	wykorzystać	
swe	talenty	dla	dobra	własnego	i	powszechnego.	Nie	można	bezbożnie	dążyć	do	nieucz- 
ciwie	zdobywanych	zysków,	ale	nie	wolno	też	zaniedbywać	talentów,	którymi	Bóg	nas	
obdarzył!	Co	Bóg	daje,	to	zadaje!	Twórcy,	wynalazcy,	artyści	winni	roztropnie	przewidy-
wać,	czy	ich	dzieła	będą	dobrze	wykorzystywane,	czy	będą	nie	tylko	nowością,	lecz	także	
dobrodziejstwem	dla	tych,	którzy	będą	żyli	w	tym	nowym	świecie.	
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	 Aleksander	 Prus	 pisał	 w	 “Lalce”	 o	 profesorze	 Geistsie,	 który	 swe	 niepojęte	
wynalazki	chciał	oddać	w	ręce	ludzi	szlachetnych,	by	tylko	oni	mogli	z	nich	korzystać	
i	 to	wyłącznie	do	dobrych	celów.	Tak	się	nie	stało	–	i	oto	skutki!	Lecz	Bóg	nie	tylko	
wymaga,	On	także	pomaga.	Starajmy	się	więc	szanować	talenty,	rozwijać	je	w	sobie	i	
pomagać	innym,	by	je	rozwijali	i	wykorzystywali	dla	prawdziwego	dobra	własnego	i	in-
nych.	A	nade	wszystko	uczyńmy	wszystko,	co	w	naszej	mocy,	by	utalentowana	młodzież	
była	 wychowywana	 na	 ludzi	 z	 charakterem,	 posiadających	 nie	 tylko	 sprawne	 ręce	 i	
umysły,	lecz	także	dobrą	i	silną	wolę,	by	każdy	człowiek	utalentowany	był	człowiekiem	
sumienia.	
	 Sługa,	który	otrzymał	jeden	talent,	niczego	się	nie	dorobił	nie	dlatego,	że	dostał	
za	mało,	lecz	dlatego,	że	nie	chciał	nic	ze	swym	talentem	zrobić	i	zakopał	go.	To	nauka	
i	ostrzeżenie	dla	nas.	Nawet	gdy	ktoś	nie	jest	wybitnie	utalentowany,	nie	powinien	ulec	
zniechęceniu,	gnuśności	i	lenistwu.	Jeśli	jest	człowiekiem	ma	rozum	i	wolną	wolę,	a	jeśli	
ponadto	jest	katolikiem,	ma	także	wiarę	i	siedem	sakramentów	św.	To	już	przynajmniej	
kilka	cennych	talentów,	a	–	“co	Bóg	daje,	to	zadaje;	czego	wymaga,	w	tym	pomaga”.	
Trzeba	więc	z	Bożą	pomocą	uczynić	rzetelny	rachunek	sumienia	i	uzgodnić	z	Chrys-
tusem	odpowiedź	na	pytanie	o	nasze	talenty	i	nasze	życiowe	zadania.	Kiedyś	powróci	
Pan	i	powie:	“Zdaj	sprawę	z	włodarstwa	twojego”.	Nawet	robotnicy	ostatniej	godziny	
otrzymali	po	denarze,	bo	wykorzystali	daną	im	szansę!	“Idź	i	ty	czyń	podobnie”.	

ks. Stefan Naskręt - Kościan


