XXIX ?roda Okresu Zwyk?ego
Tekst Ewangelii ( ?k 12,39-48): W owym czasie rzek? Jezus do
swoich uczniów: «A to rozumiejcie, ?e gdyby gospodarz wiedzia?, o
której godzinie z?odziej ma przyj??, nie pozwoli?by w?ama? si? do
swego domu. Wy te? b?d?cie gotowi, gdy? o godzinie, której si? nie
domy?lacie, Syn Cz?owieczy przyjdzie».

Wtedy Piotr zapyta?: «Panie, czy do nas mówisz t? przypowie??,
czy te? do wszystkich?» Pan odpowiedzia?: «Któ? jest owym rz?dc?
wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoj? s?u?b?,
?eby na czas rozdawa? jej ?ywno??? Szcz??liwy ten s?uga, którego
pan powróciwszy zastanie przy tej czynno?ci. Prawdziwie powiadam
wam: Postawi go nad ca?ym swoim mieniem. Lecz je?li s?uga ów
powie sobie w duszy: Mój pan oci?ga si? z powrotem, i zacznie bi?
s?ugi i s?u??ce, a przy tym je??, pi? i upija? si?, to nadejdzie pan
tego s?ugi w dniu, kiedy si? nie spodziewa, i o godzinie, której nie
zna; ka?e go ?wiartowa? i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.

S?uga, który zna wol? swego pana, a nic nie przygotowa? i nie
uczyni? zgodnie z jego wol?, otrzyma wielk? ch?ost?. Ten za?, który
nie zna jego woli i uczyni? co? godnego kary, otrzyma ma??
ch?ost?. Komu wiele dano, od tego wiele wymaga? si? b?dzie; a
komu wiele zlecono, tym wi?cej od niego ??da? b?d?».

«Wy te? b?d?cie gotowi, gdy? o godzinie, której si? nie domy?lacie, Syn Cz?owieczy
przyjdzie»
Rev. D. Josep Lluís SOCÍAS i Bruguera
(Badalona, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj przy lekturze tego fragmentu Ewangelii, widzimy, ?e ka?da osoba jest
rz?dc?: przy narodzinach otrzymujemy dziedzictwo w genach i pewne zdolno?ci do
realizowania si? w ?yciu. Odkrywamy, ?e te potencja?y i samo ?ycie jest darem od
Boga, jako ?e my nic nie zrobili?my, aby je zdoby?. S? osobistym prezentem,
wyj?tkowym i niezbywalnym, i s? tym, co tworzy nasz? osobowo??. To “talenty”, o
których mówi nam sam Jezus (por. Mt 25,15), cechy, które mamy rozwija? podczas
naszej egzystencji.
«O godzinie, której si? nie domy?lacie, Syn Cz?owieczy przyjdzie» (?k 12,40), tak
mówi Jezus w pierwszym akapicie. Nasza nadzieja jest w przyj?ciu Pana Jezusa na
ko?cu czasów; ale równie? tu i teraz Jezus uobecnia si? w naszym ?yciu, w prostocie
i z?o?ono?ci ka?dej chwili. To dzisiaj z moc? Pana mo?emy cieszy? si? Jego
Królestwem. Augustyn przypomina nam to s?owami Psalmu 32,12: «B?ogos?awiony
naród, którego Bogiem jest Pan», aby?my mieli tego ?wiadomo??, b?d?c cz??ci?
tego narodu.
Napomnienie «Wy te? b?d?cie gotowi» (?k 12,40) jest wezwaniem do wierno?ci,
która nigdy nie podlega egoizmowi. Mamy obowi?zek umie? “zareagowa?” na dary,
które otrzymali?my wraz z naszym ?yciem. «Zna wol? swego pana» (?k 12,47),
oznacza “sumienie”, które sprawia, ?e jeste?my odpowiedzialni za nasze dzia?ania.
Nasza wielkoduszna odpowied? wobec ludzko?ci i wobec ka?dej istoty ?ywej ma by?
uczciwa i pe?na mi?o?ci.

