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Pomno?y? talenty

Przybli?a si? Adwent i dzisiejsza liturgia S?owa, ju? nas do niego przygotuje. ?w. Pawe?,
bowiem, zaprasza nas do czuwania. U pierwszych chrze?cijan ?ywe by?o oczekiwanie na
powtórne przyj?cie Chrystusa. ?w. Pawe? zach?ca ich jednak, aby nie poprzestali na
oczekiwaniu dnia ostatecznego unikaj?c z?a, lecz aby starali si? ?y? jako synowie dnia i
?wiat?o?ci, anga?uj?c si? w czynienie dobra. W ka?dym wieku po Chrystusie znale?li si? tacy,
którzy prorokowali blisko?? ko?ca ?wiata i wszyscy si? pomylili z ?wiadkami Jehowy na
czele. Nikt, bowiem nie wie, kiedy b?dzie dzie? Pa?ski, kiedy Jezus wróci w chwale, aby s?dzi?
?ywych i umar?ych. On przyjdzie wtedy, kiedy ludzie b?d? mówi? „Pokój i bezpiecze?stwo”.
Has?o „Pokój i bezpiecze?stwo” brzmi mocno równie? w naszych czasach. W krajach tak
zwanego dobrobytu, nikt nie chce wojny, a ka?dy chce ?y? bezpiecznie, ale nie po to, aby
budowa? ?wiat w duchu sprawiedliwo?ci i braterstwa, jako rodzina dzieci Boga, lecz aby w jak
najwi?kszym wymiarze korzysta? z ?ycia, wykluczaj?c z tego Raju dobrobytu wszystkich
pozosta?ych. Równie? dzisiaj mo?na by doj?? do wniosku, ?e koniec ?wiata jest bliski. Nie tym,
jednak mamy si? zajmowa?. Mamy si? zaanga?owa? w czynienie dobra.
O tym nam mówi mocno w?a?nie Ewangelia ?w. Mateusza w przypowie?ci o talentach. Ka?dy z
nas jest przez Boga obdarowany szczególnymi zdolno?ciami. W odniesieniu do tej w?a?nie
przypowie?ci o uzdolnionym cz?owieku mówi si?, ?e jest utalentowany. Talenty s? ró?ne u
ka?dego cz?owieka, zarówno co do ilo?ci jak i do jako?ci. One s? nam podarowane nie po to,
aby?my sami si? z nich cieszyli – popatrz jak jestem inteligentny, pi?kny, zdrowy, silny, bogatyale po to, aby wykorzystuj?c je, s?u?y? innym. Taki jest zamiar Boga wobec cz?owieka. Ka?dy
cz?owiek jest stworzony jako dar dla mnie, a ja dla niego, mówi?a za?o?ycielka Ruchu Focolari
s?u?ebnica Boga, Chiara Lubich. To samo dotyczy naszych talentów. Te zdolno?ci s?
opatrzno?ciowo bardzo ró?ne. Inaczej by?my ?yli ci?gle w konkurencji jedni wobec drugich.
Maj?c, natomiast ró?ne zdolno?ci, mo?emy si? nawzajem uzupe?nia?. Ka?da zdolno??, czy to
zdolno?? intelektualna, czy fizyczna, mo?e si? rozwija?, sta? si? wi?ksza, bardziej
doskona?a. Do tego s?u?? szko?y, które kszta?c? i wychowuj?. Cz?owiek, który dobrze si?
uczy, dobrze trenuje, mo?e sta? si? osob? znacz?c? na polu krajowym lub mi?dzynarodowym,
czy to jako naukowiec, artysta, sportowiec. Dzisiaj cz?owiek ma du?o mo?liwo?ci, aby rozwija?
w?asne talenty, a to czasem sprawia, ?e koncentruje si? nadmiernie na w?asnym rozwoju
zawodowym, z op?akanym skutkiem w relacjach rodzinnych, gdzie g?ówn? ofiar? staj? si?
dzieci. Nie o takie pomno?enie talentów chodzi?o Jezusowi. Talenty s? nam podarowane, aby
s?u?y? innym. Miar? ich pomno?enia nie tyle jest ich wzrost, ile ich u?ycie w s?u?bie innym. Na
s?dzie ostatecznym Jezus nie zapyta nas, czy stali?my si? wielkimi naukowcami, artystami czy
sportowcami, lecz czy i jak s?u?yli?my ludziom, których spotkali?my w ci?gu naszego ?ycia
ludziom, z którymi ?yli?my na co dzie?.
Siostra Urszulanka ?wi?tej Rodziny z W?och, Cristina Scuccia od dzieci?stwa pi?knie ?piewa?a,
a na drodze kariery jako ?piewaczka, znalaz?a swoje powo?anie, graj?c rol? inspiratorki tego
Zgromadzenia Siostry Ró?y w musicalu „Odwaga mi?o?ci” w 2008 roku z okazji stulecia
Zgromadzenia. Jej niezwyk?y talent wokalny zosta? odkryty przez ekspertów programu
muzycznego RAI 2 „The voice of Italy”, którzy zapraszali j? do wyst?pu. Ona uczyni?a to w

page 1 / 2

POLSKA | Pomno?y? talenty
https://www.focolare.org/polska/2020/11/13/pomnozyc-talenty/

pos?usze?stwie wobec prze?o?onej i za wezwaniem Papie?a Franciszka, by wyj?? na
zewn?trz. Odnios?a ogromny sukces, a program ten zgromadzi? przy telewizorach ponad 3,5
miliona ludzi. Otrzyma?a gratulacje równie? z Watykanu. Siostra ?piewa szczególnie dla dzieci i
m?odzie?y. W Brazylii, gdzie odby?a nowicjat, organizuj?c szko?? ?piewu, uda?o jej si?
poci?gn?? za sob? wielu m?odych z marginesu i zaanga?owa? ich w teatrze. Siostra Cristina
?yje normalnym ?yciem zakonnym. Wstaje o godz. 6.30, modli si? z siostrami i uczestniczy w
Eucharystii. Potem idzie do pracy, gdzie opiekuje si? dzie?mi. Na pytanie, co jest najwa?niejsze
w jej ?yciu odpowiada: ?ycie z Bogiem w klasztorze i moja s?u?ba dzieciom i m?odzie?y. Chyba
ona dobrze zrozumia?a, co znaczy pomno?y? talenty.
Ks. Roberto
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