Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Új talentumok

A

talentumokról szóló evangéliumi
szakasz magyarázatát kezdjük a
gyerekkorunkban megtanult lecke felmondásával:
Jézus példabeszéde azt tanítja, hogy
Isten minden embernek adott talentumokat, jó képességeket. Ahogyan a
gazda elvárja, hogy szolgái jól használják, kamatoztassák a rájuk bízott talentumokat, ugyanúgy Isten is elvárja
minden embertől, hogy használjuk és
fejlesszük azokat a jó tulajdonságokat,
szellemi képességeket vagy testi adottságokat, amelyekkel megáldott minket,
és állítsuk azokat embertársaink szolgálatába. A talentumokkal helyesen gazdálkodó szolgák azokat jelképezik, akik
szem előtt tartva az isteni számonkérést,
felelősséggel használják emberi képességeiket. Az egyetlen kapott talentumot
elásó szolga pedig azokat jelképezi, akik
félnek Istentől, s e félelem miatt képtelenek képességeik kibontakoztatására, és
végül meg is kapják büntetésüket felelőtlenségükért.

Szent XXIII. János pápa mondta
egyik beszédében: „A múlt soha nem
tér vissza, az új helyzetek új felkészülést
igényelnek.” Hasonló gondolatokat már
sokan megfogalmaztak, mi most mondjuk így: Új talentumokat kellene felfedezni magunkban. Korunk problémáira,
napjaink válságára, szüntelenül keressük
a megoldásokat.
A történelem azt bizonyítja, hogy a
válságok idején Isten mindig küldött a
világba olyan személyeket, akik sajátos

felismeréseikkel, képességeikkel, karizmájukkal, tudásukkal, tenni akarásukkal,
egyszóval sajátos talentumaikkal meghozták a megoldást, megmutatták a kiutat. Isten éppen a mai időkben ne adna
talentumokat, hogy legyőzzük a gondokat? Éppen napjainkban tagadná meg
tőlünk a Szentlelket, akinek segítségével
felismerhetjük, mit kell tennünk? Az új
kihívások azt kívánják tőlünk, hogy fedezzük fel magunkban az új talentumokat.

Ne ássuk el a talentumot!

Adj nekünk bölcsességet!

A

M

pápaválasztások előtt nagy a találgatás: a bátrabbak
neveket is emlegetnek, a szerényebbek csak a leendő
pápa tulajdonságairól beszélnek.
Milyen legyen az új pápa? Milyen tulajdonságokkal kell
rendelkeznie, hogy a helyes irányba vezesse az Egyházat a
következő években? Legyen talán kiváló teológus, lelkipásztor, szent és buzgó ember?
Nem érdemes találgatnunk! Bízzuk nyugodtan a választ
a Szentlélekre, aki majd a megfelelő talentumokkal rendelkező személy megválasztását sugallja. A pápa majd megteszi
Istentől kapott feladatát. Vajon egyszerű emberként, keresztényként mi is teljesítjük feladatunkat? Lehet, hogy csak
egy talentumot kaptunk, de azt ne ássuk el!
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Hétfő

Kedd

Péld 31,10-13
19-20.30-31
1Tessz 5,1-6
Mt 25,14-30

Jel 1,1-4; 2,1-5a
Lk 18,35-43

Jel 3,1-6.14-22
Lk 19,1-10

Szerda,
Árpád-házi
Szent Erzsébet

indenható Istenünk! Te megbízol bennünk és arra
kérsz minket, hogy talentumainkat helyesen használjuk fel. Segíts, hogy felelősségünk tudatában minden talentumunkkal, képességünkkel és adottságunkkal a te
dicsőségedet szolgáljuk, és segítsük mások és magunk örök
üdvösségét!
Nekünk is ezt szeretnéd majd mondani: „Jól van, te
derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat
bízok rád: Menj be urad örömébe!” Te nem kívánsz lehetetlent tőlünk, csupán azt, hogy munkatársaid legyünk,
fedezzük fel magunkban talentumainkat és akaratod szerint
éljünk azokkal. Adj nekünk bölcsességet, önzetlenséget és
szelídséget, hogy a teremtett világot jobbá tegyük!
Csütörtök

Péntek

Szombat

Krisztus király

Jel 5,1-10
Lk 19,41-44

Jel 10,8-11
Lk 19,45-48

Jel 11,4-12
Lk 20,27-40

Ez 34,11-12.15-17
1Kor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

1Jn 3,14-18
Lk 6,27-38
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