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MODLITWA
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Boże

i Panie mój, * Stwórco i Odkupicielu, * od którego wszystko pochodzi,
* dla którego wszystko żyje * i ku któremu wszystko zmierza. * Jestem Twoim dzieckiem. * Obdarowałeś mnie hojnie * i powołałeś do życia w miłości
i świętości. * Chciałeś, bym współpracował z Tobą * rozwijając nadal Twoje dzieło
stworzenia. * Dałeś mi w tym celu zdolność poznawania, * pasję tworzenia * i wolę
cieszenia się tym, * czym mnie obdarowałeś. * Wielbię Cię za to!
Panie, dobry Ojcze, * staję przed Tobą z ufnością i w pokorze, * bo chcę zrozumieć
prawdę o Tobie, * o moim życiu i powołaniu * oraz o bliźnich, * którzy stoją obok
mnie zarówno w domu, jak i w pracy.
Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości * stała się praca z innymi
i dla innych. * Wiem, że biorę na siebie trudną odpowiedzialność za ich los. * Chcę
ją podjąć z ufnością i nadzieją, * aby okazać się dobrym gospodarzem w Twojej
winnicy. * Podejmuję tę odpowiedzialność także dlatego, * bo ufam, że to jest
Twoją wolą, * mój Boże.
Udziel mi Twego Ducha Świętego, * od którego płynie wszelka moc, * mądrość,
roztropność i męstwo. * Niech On będzie światłem i siłą * w chwilach pokus i zwątpienia! * Niech Jego miłość tak napełnia moje serce, * by nie zakorzeniły się w nim
chciwość, * chęć oszustwa, * pokusa osiągnięcia niegodziwego zysku! * Niech nie
pozwoli mi nigdy obciążyć się ludzką krzywdą! * Niech napełni mnie mądrością, *
aby umiejętność oszczędzania nie stała się skąpstwem, * rozumna przezorność
nie stała się wyrachowaniem, * a inicjatywa i przedsiębiorczość * nie stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę.
Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko * i Tobie też oddaję wszystkie
moje talenty. * Tobie oddaję dzieło, którym żyję, * którym się uświęcam * i którym pragnę przyczyniać się do rozwoju powierzonego nam świata. * Niech Ci
będzie cześć i chwała * przez Chrystusa Twego Syna a naszego Zbawcę, * w Duchu Świętym * na wieki wieków. * Amen.
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WSTĘ P

P

ropozycją dla ludzi biznesu przygotowaną przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT na 2022 rok jest program rozwoju wiary,
osobowości oraz firmy inspirowany Pismem Świętym.

Od|nowa od Słowa

OD NOWA. Zacząć od początku, będąc bogatszym o zebrane doświadczenia,
uniknąć głupich błędów oraz wykorzystać pojawiające się szanse. Wyzwaniem
będzie odrzucić stare nawyki i przyzwyczajenia, a także obawy i ograniczenia.
Zbudować coś nowego na mocnym fundamencie.
ODNOWA. Dokonany wybór drogi życia czy podjęte zobowiązania sprawiają,
że pole zmian pozostaje ograniczone. Poczucie uwięzienia w starym świecie
może być nieznośne. Brak sił i brak poczucia sensu. Uciec się nie da, zostać
trudno.
Przygotowany program rozwoju to propozycja zaproszenia Jezusa Chrystusa
do firmy, miejsca pracy, do swojego życia. Przyjęcie Słowa zmienia perspektywę spojrzenia, inspiruje i mobilizuje do wewnętrznej przemiany. Zacznij
OD NOWA. Rozpocznij ODNOWĘ.

A.

Część I – Słowo w sercu

Poznaj Słowo Boże przez lekturę, analizę treści, posłuchaj, co mówią inni.

B.

Część II – Słowo w biznesie

Porozmawiaj w małych grupach o prowadzeniu biznesu zgodnie z wartościami
chrześcijańskimi. Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapytaj, poproś o radę.

C.

Część III – Słowo w życiu (w domu)

Módl się Słowem Bożym, dokonaj szczerej refleksji, zrób postanowienie.
Działaj!

B I B L I O G RAFIA
Fragmenty Pisma Świętego z wersji internetowej Biblii Tysiąclecia biblia.deon.pl
Kontekst opracowano na podstawie następujących pozycji:
www – tekst dostępny w internecie
Adamczyk Dariusz, Chleb życia, Kieleckie Studia Teologiczne 2006, www
Florczyk Łukasz, Namaszczenie Jezusa w Betanii (Mt 26,6-13), Poznańskie Studia
Teologiczne 2019, www
Gryglewicz Feliks, Ryby i rybacy Tyberiadzkiego Jeziora, Ruch Biblijny i Liturgiczny
1949, www
Jachym Jan, Życie społeczne w Biblii, Łódzkie Studia Teologiczne 2000, www
Morawiecki Lesław, Monety rzymskie a źródła pisane, Przegląd Historyczny 1994,
www
Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, Kielce 2009
Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele, 1993, www
Pikor Wojciech, Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury, Kielce 2011, www
Pronzato Alessandro, Przypowieści Jezusa, Tom I i II, Kraków 2003
Wronka Stanisław, Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według
Nowego Testamentu, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2010, www

STYCZ EŃ

P O C Z ĄT E K

Rozpoczynam biznes
z Jezusem
Łk 5 ,1- 1 1

🔑	 słowa kluczowe
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Łukasza 5,1-11

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego, aby
słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret
– zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś
wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi,
która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił
od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń
na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. A Szymon
odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy
i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę
sieci”.
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo
ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc
na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli
z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak
że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr
przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie,
Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem,
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i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił
połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana,
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi
będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu,
zostawili wszystko i poszli za Nim.

B.

Kontekst

B.1.

Czas i miejsce

Zapisane przez ewangelistę Łukasza wydarzenie miało miejsce na początku
publicznej działalności Jezusa. Relacjonuje je on bardziej szczegółowo niż inni
ewangeliści, warto zwrócić uwagę na kolejność opowiadania.
W opisie Mateusza: pobyt Jezusa na pustyni i kuszenie → nauczanie nad jeziorem Genezaret → powołanie Szymona.
W relacji Łukasza: pobyt Jezusa na pustyni i kuszenie → nauczanie w synagogach, Jezus zostaje wyrzucony z synagogi w Nazarecie, uzdrowienie opętanego
w synagodze w Kafarnaum → wizyta w domu Szymona i uzdrowienie jego teściowej → nauczanie nad jeziorem Genezaret → powołanie Szymona.
Z opisu Łukasza wynika, że Szymon miał już wcześniej kontakt z Jezusem, gościł
Go w swoim domu, a nawet doświadczył Jego mocy w uzdrowieniu teściowej .
B.2.

Ryba

W basenie Morza Śródziemnego ryby były jednym z podstawowych produktów spożywczych, np. w Egipcie były tańsze od zboża. W Palestynie w czasach
Chrystusa ryby były zwykłym pokarmem biedniejszych warstw żydowskiej ludności, walcząc z chlebem o pierwszeństwo. Również zamożni chętnie po nie
sięgali, w Talmudzie zanotowano, że ryba ze starym winem to królewskie danie. Ryba cieszyła się ponadto dużym szacunkiem, wpływ na to miały religie
ościenne, w których były przedmiotem kultu, symbolem czy też pokarmem
rytualnym.
B.3.

Rybacy

W czasach Jezusa najlepsze warunki do rybołówstwa panowały nad Jeziorem
Tyberiadzkim. Mieszkając w Nazarecie, położonym kilkanaście kilometrów od
jeziora, Jezus z pewnością znał życie rybaków. Historyk Józef Flawiusz podaje,
że w jego czasach (ok. roku 60) na jeziorze łowiło 920 rybaków na 230 łodziach.
Dla porównania w 1920 roku wyłowiono w sumie 60 ton ryb. Duża konkuren-
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cja oraz niska cena ryb pozwalają przypuszczać, że rybacy należeli do ubogich
warstw społecznych. Poza łowieniem ryb musieli zatem szukać także innych
źródeł dochodów, przypuszczalnie więc sami konserwowali ryby i sprzedawali,
pletli sieci, budowali łodzie, a wielu pracowało także na roli.
Najlepszą porą połowu była noc. Zarzucano sieci wieczorem, gdy wiatr się już
uspokajał. Głównym czynnikiem udanego połowu było doświadczenie: wybór
czasu i sposobu połowu różnych gatunków oraz znajomość najlepszych miejsc.
B.4.

Wędrowni kaznodzieje

W starożytności wędrowni kaznodzieje byli zjawiskiem powszechnym. Od Sokratesa wywodzi się „szkoła perypatetycka”, gdzie mistrz rozprawiał o filozofii
z uczniami podczas wspólnych spacerów. W Grecji centralny plac spotkań nazywano agorą, tam się spotykano, przemawiano, dyskutowano. Święty Paweł
przemawiał np. w Atenach, choć jego mowa nie została przyjęta z uznaniem
„(…) jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię innym razem»”
(Dz 17,32).
Wokół wędrownych nauczycieli gromadzili się ich zwolennicy, co w warunkach
palestyńskich wiązało się z niebezpieczeństwem np. powstań zbrojnych. Wiemy o tym z mowy Gamaliela przed Sanhedrynem: „Mężowie izraelscy – przemówił do nich – zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo
niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności
wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego
zwolennicy zostali rozproszeni” (Dz 5,35-37). Przed Jezusem takim wędrownym
prorokiem był Jan Chrzciciel, który gromadził swoich uczniów nad Jordanem.
Jego uczniami byli Andrzej i Jan, którzy poszli następnie za Jezusem (J 1,29-40).
Choć wędrowne nauczanie Jezusa było zjawiskiem dobrze znanym, bez wątpienia zwracał uwagę Jego styl. Najbardziej dobitnie brzmi to w zdaniu strażników, którzy tłumaczą się, dlaczego nie pojmali Jezusa: „Wrócili więc strażnicy
do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: «Czemuście Go nie pojmali?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten
człowiek przemawia»” (J 7,45n).
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C.

Analiza Ewangelii

❓ Kim był Szymon?

Gdzie żył, czym się zajmował?
Jakie były jego problemy zawodowe?

❓ Jaki był kontekst jego spotkania z Jezusem, kolejne kroki poznania?
❓ Jakie było znaczenie cudownego połowu?
Jaka była reakcja Szymona?

❓ Do czego Jezus wzywa Szymona?
Jaką on podejmuje decyzję?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.

Początek • 15

Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości i szacunku,
z chęcią wsparcia poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
 Co zrobić, gdy w biznesie nie idzie? Dlaczego tak trudno jest
wprowadzić zmianę? Co cię ogranicza?

❓ Jeśli udało ci się wprowadzić zmiany, opowiedz, co to było.
Co dało ci siłę, jakie są efekty tych decyzji?

❓ Jeśli stoisz przed poważnymi zmianami lub jesteś w trakcie, powiedz
o tym, o trudnościach, poproś o wsparcie.

❓ Jak pokonać lęk przed pójściem nową drogą?
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Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.

B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo1

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania

Â Jak się czujesz w swoim miejscu pracy?
bardzo źle		







bardzo dobrze
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Â Które słowo pasuje do twojej pracy:
		

nie pasuje

bardzo pasuje

radość		











radość		











szczęście		











samorealizacja











kreatywność		











zmęczenie		











bezsilność		











brak perspektyw











więzienie		











źródło utrzymania











Â Czy możesz zmienić swoje miejsce pracy / rodzaj
zaangażowania (zaznacz, uzasadnij):
☐ Tak, nie mam z tym problemu.
☐ Tak, ale byłoby mi trudno.
✍ Dlaczego?
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☐

Nie, ze względu na sytuację zewnętrzną.

✍ Wypisz powody

☐

Nie, ze względu na wewnętrzne ograniczenia

✍ Jakie? Wypisz swoje lęki i obawy

Â Twoja firma bez ciebie? Czy przetrwa, czy tak ją
prowadzisz, aby w przyszłości przekazać następcom?
✍
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Â Gdybyś dziś zaczynał działalność, jakich błędów mógłbyś uniknąć?
✍ Wymień je

Â Jaki jest twój stosunek wobec zmian? Czujesz lęk przed
zmianami, czy pociągają cię nowe szanse i możliwości?
boję się zmian 		







pociągają mnie nowe szanse









Â Szymon spotkał Jezusa w miejscu pracy.
Czy firma jest dla ciebie miejscem świadczenia o Bogu?
nie, w biznesie o religii się nie rozmawia tak, firma jest miejscem świadectwa
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D.

Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).
Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

E.

Działaj!

„Przyciągnąwszy łodzie
do brzegu, zostawili
wszystko i poszli za Nim”.

LUTY

PL A N OWANIE

Od początku
przygotowuję się
na najgorsze
Mt 7 ,2 4 - 2 9
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🔑	 słowa kluczowe

				cele
planowanie
		 strategia
wartości

		 kryzys
porażka
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Mateusza 7,24-29

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je,
można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom
swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki,
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie
runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia
ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym,
który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz,
wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten
dom. I runął, a upadek jego był wielki”.
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się
Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę,
a nie jak ich uczeni w Piśmie.
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B.

Kontekst

B.1.

Przypowieść jako gatunek literacki

Jezus uważnie obserwuje świat, zna jego problemy. Nie jest obcy, daleki od sytuacji codziennego życia. Mówi w sposób zrozumiały, aby trafić do słuchaczy,
przywołując takie sytuacje, które ich dotyczą.
Nie jest to bajka, nie ma nic z rozrywki. W sposób przystępny ma wyjaśnić tematy trudne. Trzeba zatem zadać sobie nieco wysiłku i ten „trudny temat”
odnaleźć.
Przypowieści zawsze wychodzą od spraw codziennych, ich punktem odniesienia jest jednak świat Boga, ich celem jest zaprowadzenie nas na drugi brzeg
rzeczywistości. Przypowieść coś ukrywa (za pomocą np. przenośni), aby odkryć
coś na wyższym poziomie.
Pierwszą pokusą w interpretacji przypowieści jest ryzyko banalności, „przystosowywania” Słowa Bożego do naszych wyobrażeń i rozwijania naszych wizji.
Uczniowie nie rozumieli ich i prosili o wyjaśnienie, dziś natomiast spotykamy
kaznodziejów, którzy sugerują nam, że przypowieści zawierają jasne, proste
i oczywiste przesłanie.
Przeciwnym niebezpieczeństwem jest ryzyko komplikacji. Zbyt szczegółowe
analizy mogą prowadzić do błędnych wniosków; Jezus przedstawiał słuchaczom pewien obraz, wywoływał w nich skojarzenia, uczucia, skupiał ich uwagę.
Szczegółowa analiza jest wtedy właściwa, gdy prowadzi do lepszego zrozumienia sensu.
Każdy obraz zawiera różne możliwe znaczenia. W odróżnieniu od naszych
twierdzeń, przypowieść nigdy nie jest jednoznaczna. Różnorodność interpretacji jest świadectwem niewyczerpanego bogactwa przypowieści, a nie ich słabości. Przypowieść zawsze mówi coś więcej, niż to, co mówi.
B.2.

Fundament

Dom, który był zbudowany na solidnym fundamencie, ostał się żywiołom, zaś
dom bez odpowiedniego fundamentu upadł. W pierwszym przypadku zostaje wskazany fundament i dobra konstrukcja jako źródło trwałości budowli.
W przypadku domu bez właściwego fundamentu podkreśla się dużą skalę tego
upadku („upadek był wielki”, „ruina tego domu była wielka”). Tylko w Mateuszowej wersji przypowieści o dwóch budowniczych pojawia się bezpośrednia
charakterystyka bohaterów: ten, który zbudował dom na skale, nazwany jest
roztropnym, zaś ten, który wzniósł swój dom na piasku, jest określony mianem
osoby nieroztropnej.
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B.3.

Roztropność

Oba przymiotniki (roztropny, nieroztropny) są mocno zakorzenione w tradycji mądrościowej Starego Testamentu, jednak w opowieści o budowie domu
pojawia się pewien specyficzny rys mądrości postulowanej przez Jezusa. Roztropność objawia się w sposobie budowy, w tym wypadku na skale. By jednak
podjąć taką decyzję, należy najpierw właściwie ocenić podłoże, na którym będzie konstruowany dom. Roztropność zatem to rodzaj właściwej oceny swoich
możliwości, potencjału, na którym można budować przyszłość, z uwzględnieniem również tego wszystkiego, co może być słabością lub przeszkodą. Decyzja
winna być podejmowana z uwagi na przyszłe jej skutki, przez co roztropnością
będzie również zdolność przewidywania konsekwencji swego działania. Chcąc
zapewnić trwałość, solidność i bezpieczeństwo budowli, trzeba ją oprzeć na
fundamencie, który jej to zagwarantuje. Wybór fundamentu musi być adekwatny do czynników, które mogą w przyszłości wpływać na wznoszone dzieło.
W relacji Łukasza zauważa się jeszcze jeden element charakteryzujący roztropnego człowieka. Mówiąc o budowaniu na skale, używa on czasownika w formie
imiesłowu, który zakłada czynność rozciągniętą w czasie. Działanie budowniczego nie jest pospieszne, lecz długofalowe, nie jest obliczone na łatwy sukces,
lecz podejmuje niezbędny wysiłek do zapewnienia trwałości realizowanemu
przedsięwzięciu. Roztropność umie zatem działać powoli, solidnie, cierpliwie,
zgadzając się, iż efekt nie będzie od razu widoczny (fundament, który stanowi podstawę trwałości domu, pozostaje tak naprawdę cały czas pod ziemią).

C.

Analiza Ewangelii

❓ Jak czytać przypowieści, aby odkryć przesłanie Jezusa?
❓ O jakim fundamencie mówi Jezus?
Co chce przez to wyrazić?

❓ Czym jest roztropność człowieka?
❓ Do jakich rzeczywistości odnosi się „upadek domu”?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.
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Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości
i szacunku, z chęcią wsparcia dzięki dzieleniu się własną wiedzą
i doświadczeniem.
 Planowanie. Zapewne stwierdzimy, że jest ważne, lecz czy
rzeczywiście je stosujemy?

❓ Co zrobić, aby zapewnić stabilność firmie?
❓ Co oznacza „przygotować się na kryzys”? Jaką postawę wewnętrzną
przyjąć?

❓ Upadek (np. bankructwo, likwidacja firmy). Jak szukać pomocy – jak
pomóc?
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Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.

B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo2

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania:

Â Jakie jest twoje planowanie?
działam spontanicznie		







wszystko mam zaplanowane









Â Jak twoja firma będzie wyglądała za pięć lat? Co się zmieni?
✍
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Â Jakie są twoje cele?
✍

Â Wypisz czynniki, które wpływają na poczucie twojego
bezpieczeństwa. Oceń ich znaczenie w skali 1-5.
…				











…				











…				











…				











…				











Â Wypisz wartości, które decydują o sposobie prowadzenia
przez ciebie biznesu. Oceń ich znaczenie w skali 1-5
…				
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…				











Planowanie • 29

Â Czego obawiasz się najbardziej w biznesie? Opisz swoje lęki.
✍

D.

Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).
Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało
mi się zrealizować (zaznacz na osi):
+
0%

+
25%

+
50%

Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

+
75%

+
100%

30 • Luty

E.

Działaj!

„Każdego więc, kto
tych słów moich słucha
i wypełnia je, można
porównać z człowiekiem
roztropnym, który dom
swój zbudował na skale”.

MA RZ EC

PR ACOWN ICY

Zatrudnię
doświadczonego celnika
Mt 9 ,9- 1 3
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🔑	 słowa kluczowe

		 pracownik

zatrudnienie
rozwój

możliwości

zaufanie
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Mateusza 9,9-13

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem
Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego:
„Pójdź za Mną!”. On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu
celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem
i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego
uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie
z celnikami i grzesznikami?”.
On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie
się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż
ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale
grzeszników”.
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B.

Kontekst

B.1.

Celnik

W Cesarstwie Rzymskim kontrakty na ściąganie podatków wydzierżawiano
osobom prywatnym, przeważnie cudzoziemcom, którzy z kolei wynajmowali
miejscowych mieszkańców do bezpośredniego pobierania podatków od ludzi.
Takim poborcą był celnik z Łukaszowej przypowieści modlący się w świątyni.
Form opodatkowania było wiele, np. podatki nałożone na produkty rolne, podatki za prowadzenie działalności handlowej, cło pobierane w portach, cło od
towarów przewożonych z jednego regionu do drugiego. Celnicy byli osobiście
odpowiedzialni za odprowadzanie podatków do kasy rządowej, ale mieli wolną rękę w pobieraniu nadwyżki podatkowej do własnej kieszeni. To stwarzało okazję do nadużyć, oszustw i wyzysku ze strony poborców podatkowych.
W środowisku Żydów celnicy byli napiętnowani z powodu owej samowoli, ale
też uważano ich za nieczystych rytualnie z powodu kontaktów z poganami, co
więcej, byli uznawani za kolaborantów z okupantem rzymskim, który w tym
czasie zajmował Palestynę.
B.2.

Nawrócenie

W Ewangelii celnicy wielokrotnie zostali ukazani jako bohaterowie pozytywni,
ponieważ ich niedoskonałość prowadzi do nawrócenia.
Gromadzili się już wokół Jana Chrzciciela, który na pytanie, co mają czynić,
ten odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponadto, co wam wyznaczono”
(Łk 3,13). Z kolei przełożony celników Zacheusz nie tylko przyjmuje Jezusa
w swoim domu, ale także zmienia swoje życie, deklarując: „Jeśli kogo w czym
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19,8). To celnik ukazany jest jako wzór
modlitwy: „Celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił
się w piersi i mówił: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!» Powiadam wam:
Ten odszedł do domu usprawiedliwiony” (Łk 18,13n). Piętnując postawę faryzeuszy i uczonych w Piśmie, Jezus mówi do nich: „Celnicy i nierządnice wchodzą
przed wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21,31).
Dla Jezusa grzech człowieka nie jest problemem: „Nie przyszedłem powołać
sprawiedliwych, ale grzeszników”. Dla Boga nieprzekraczalną granicą, a dla
człowieka dramatem jest zatem niechęć do wewnętrznej przemiany. „Jeśli kto
chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż
swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9,23). Decyzja należy zawsze do człowieka,
Bóg nigdy nie przekracza granicy jego osobistej wolności.
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C.

Analiza Ewangelii

❓ Jaka była postawa Jezusa wobec celników?
❓ Jakie motywy mogły stać za decyzją Mateusza?
❓ Dlaczego celnik został apostołem?
❓ Jak interpretujesz stwierdzenie „koszt pójścia za Jezusem”?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.
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Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości
i szacunku, z chęcią wsparcia dzięki dzieleniu się własną wiedzą
i doświadczeniem.
 Jak pozyskać wartościowego współpracownika? (znaleźć, zatrudnić,
przygotować...)

❓ Ocena pracowników obowiązkiem pracodawcy.
Jak oceniać ludzi, ale ich nie potępiać?

❓ Ukryty potencjał pracownika jako szansa dla firmy.
Pozytywne przykłady.

❓ Jaką przyjąć postawę wobec krzywdzących osądów?
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Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.

B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo3

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania:

Â Jak oceniasz ludzi?
szybko, powierzchownie		







rozpoznaję to, co ukryte
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Â W jaki sposób starasz się wydobywać z ludzi drzemiący
w nich potencjał? Jakie stosujesz metody?
✍

Â Jak walczyć z krzywdzącymi osądami? Jak
wyrwać się z utartych schematów?
✍

Â Co jest twoją „komorą celną” – co cię trzyma, ogranicza?
✍
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D.

Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).

Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało
mi się zrealizować (zaznacz na osi):
+
0%

+
25%

+
50%

Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

E.

Działaj!

„Pójdź za Mną!”

+
75%

+
100%

KWIECI EŃ

PO DAT K I

Moneta z cezarem
czy serce z Bogiem?
Mt 2 2 ,15 - 2 2
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🔑	 słowa kluczowe

			 podatek

zaradność
nieuczciwość

optymalizacja
		
władza
sprawiedliwość
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Mateusza 22,15-22

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak
by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego
swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda,
aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś
prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę
ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno
płacić podatek Cezarowi, czy nie?”.
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu Mnie
wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę
podatkową!”. Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”.
Odpowiedzieli: „Cezara”.
Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc Cezarowi to,
co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Gdy
to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli.
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B.

Kontekst

B.1.

Moneta

Denar to srebrna moneta rzymska. Każdy cesarz emitował swoją monetę z wizerunkiem. Za czasów Jezusa moneta cesarza Tyberiusza zawierała napis mówiący o boskości cezara. Była w powszechnym użyciu i wydaje się, że na co
dzień nie stanowiło to problemu. Ten zaczynał się, gdy pobożny Żyd chciał złożyć ofiarę, zapłacić podatek świątynny. Wtedy to bankierzy służyli swoją pomocą (zapewne nie bezinteresownie) – wymieniając je na monety świątynne lub
inne monety nienoszące na sobie skazy bluźnierstwa. Stąd święty gniew Jezusa w scenie oczyszczenia świątyni, gdy porozrzucał stoły bankierów (J 2,13-17).
Denar pojawia się również w przypowieści o wynagrodzeniu robotników (po
denarze za dzień; zob. temat września → s. 93), cennym olejku nardowym
(300 denarów; zob. temat listopada → s. 113).
Srebrne monety, ale pochodzące jeszcze z czasów greckich nazywano drachmami. Judea pozostawała w kręgu kultury greckiej (odległość, siła kultury,
wcześniejsze panowanie Greków). Piotr uiszcza podatek świątynny za siebie
i za Jezusa z didrachmy (podwójna drachma) staterem znalezionym w pyszczku
ryby, czyli dużą monetą grecką, wartą cztery drachmy (Mt 17,24-27). W przypowieści kobieta, która zgubiła drachmę, po jej odnalezieniu zaprasza z radości
przyjaciółki (Łk 15,8-10).
Srebrne monety pojawiają się również jako zapłata otrzymana przez Judasza
– trzydzieści srebrników (Mt 26,14-16). Ewangelistę ukazuje spełnienie proroctwa, nie ma dla niego znaczenia, czy były to monety rzymskie czy greckie.
B.2.

Polityka

Judea pozostawała pod panowaniem rzymskim. Rzymianie dokonując podbojów, nie burzyli zastanego porządku społecznego. Wprowadzali oczywiście
swoją władzę (namiestnik, podatki), lecz raczej zależało im na spokoju niż na
konfrontacjach zbrojnych. Stąd arcykapłani obawiali się, że Jezus może wzniecić powstanie. Było to oczekiwanie niebezpodstawne, ponieważ zapowiadany
przez proroków Syn Dawida miał wyzwolić Izraela i przywrócić świetność królestwa Dawidowego. Oczywiście wszystkie powstania były brutalnie likwidowane, sytuacja w kraju pogarszała się, a przywileje były likwidowane.
Arcykapłani byli realistami i nie wierzyli w możliwość pokonania Rzymu. Chcieli zatem maksymalnie wykorzystywać swoją autonomię (podatki świątynne, sądy – tylko kara śmierci była zastrzeżona dla namiestnika rzymskiego).
W swojej postawie musieli jednak stale balansować na cienkiej linie. Z jednej
strony nie podważać prymatu Rzym, aby wobec namiestnika pozostawać lojalnymi i nie utracić posiadanych praw. Z drugiej strony lud tęsknił za wolnością, a oni jako duchowi przywódcy musieli wraz z nim wyczekiwać obiecanego
w Piśmie Świętym wyzwolenia.
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B.3.

Uczeni w Piśmie i faryzeusza

Uchodzili za elitę religijną narodu i był to ich powód do dumy, np. „modlitwa”
faryzeusza będąca samochwalstwem jego gorliwości (Łk 18,11-12).
Scena ta ma miejsce u końca działalności Jezusa. Jego spór z faryzeuszami
i uczonymi w Piśmie miał już zatem przynajmniej kilka odsłon, np. powołanie
celnika Mateusza, uzdrowienie w szabat, spór o post, tradycję i przepisy rytualne (rozdział 9, 12, 15). Po tej scenie jest jeszcze spór o zmartwychwstanie i największe przykazanie. Finałem jest długa mowa oskarżająca uczonych w Piśmie
i faryzeuszów, w których wielokrotnie pada słowo „biada wam” (rozdział 23).
C.

Analiza Ewangelii

❓ Faryzeusze i uczeni w Piśmie przychodzą z konkretnym zadaniem.
Jaka była ich wewnętrzna postawa? Jakich używają słów?

❓ „Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?”

Jakie mogłyby być konsekwencje społeczne i polityczne odpowiedzi
TAK, jakie odpowiedzi NIE?

❓ Inteligencja Jezusa. Zastosował sprytny wybieg, aby nie udzielić
odpowiedzi na pytanie przez zwrócenie uwagi na inny temat.
Co jest istotą odpowiedzi Jezusa?
Jakie jest Jego przesłanie?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.
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Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości
i szacunku, z chęcią wsparcia dzięki dzieleniu się własną wiedzą
i doświadczeniem.
 Jaką postawę wobec podatków powinni przyjmować katoliccy
przedsiębiorcy?

❓ Między zaradnością a oszustwem – gdzie leżą granice optymalizacji
zgodnej z moralnością podatkową?

❓ Nieuczciwość podatkowa jako zło społeczne – jakie są skutki dla firm?
❓ Jak walczyć o bardziej sprawiedliwe państwo?
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Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.

B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo4

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania:

Â Oznacz twój poziom moralności podatkowej
według tego, jak ją osobiście rozumiesz:
bardzo niski		







bardzo wysoki
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Â Co oznacza w dzisiejszych czasach bycie dobrym obywatelem?
✍

Â Czy pogłębiasz swoją wiedzę, aby dokonywać
najlepszych decyzji podatkowych?
✍

Â Jakie obszary twojej działalności wymagają
korekty w dziedzinie podatków?
✍
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Â Pytanie o podatki staje się dla Jezusa pretekstem do
poruszenia tematu czci Boga. Jakie wnioski duchowe
dla siebie możesz odczytać z tego fragmentu?
✍

Â Autonomia spraw Bożych wobec spraw
ludzkich. Jak ją rozumieć w biznesie?
✍

D.

Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).

Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało
mi się zrealizować (zaznacz na osi):
+
0%

+
25%

+
50%

+
75%

Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

E.

Działaj!

„Oddajcie więc
Cezarowi to, co należy
do Cezara, a Bogu to,
co należy do Boga”.

+
100%

MA J

DŁUGI

Katolicki windykator
należności
Mt 18 ,2 3 - 3 5
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🔑	 słowa kluczowe

dług
		

kredyt

wierzyciel
		
należnośćdłużnik
zastaw

bankructwo
		 darowanie długu			
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Mateusza 18,23-35

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla,
który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął
się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu
był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał
z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną,
dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać.
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie,
miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”.
Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu
darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego
ze współsług, który mu był winien sto denarów.
Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!”.
Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej
cierpliwość nade mną, a oddam tobie”. On jednak nie
chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie
odda długu.
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Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się
zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko,
co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie
i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały
ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie
powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak
ja ulitowałem się nad tobą?”. I uniesiony gniewem pan
jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie
odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli
każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

B.

Kontekst

B.1.

Czym jest przypowieść

Przeczytaj wyjaśnienie z tematu lutego → s. 24.
Jezus posługuje się w swoim opowiadaniu powtórzeniem (paralelizm) jako
techniką narracyjną. W ten sposób w przypowieści zostają wyeksponowane
elementy kontrastujące w słowach i działaniu postaci biorących udział w akcji.
B.2.

Talent

Suma zadłużenia pierwszego sługi jest niewyobrażalna. Jeden talent w okresie grecko-rzymskim odpowiadał ok. 42 kg złota lub srebra. W I wieku po Chr.
talent był jednostką monetarną równą 6 tysięcy denarów. Kwota 10 tysięcy
talentów odpowiada zatem 60 milionom denarów. Dla uzmysłowienia sobie
wielkości tej sumy wystarczy wspomnieć, że przeciętna dniówka robotnika wynosiła jeden denar. Ktoś taki, zakładając, że pracuje 300 dni w roku, potrzebowałby 200 tysięcy lat na zgromadzenie tej kwoty. Dla porównania roczny
dochód z podatków króla Heroda Wielkiego wynosił 900 talentów.
Suma 10 tysięcy talentów jest normalnie niemożliwa do spłacenia przez sługę.
Z tego powodu właściwe jest uznanie jej za hiperbolę. Warto przy tym zauważyć, że zarówno „dziesięć tysięcy”, jak i „talent” są wielkościami największymi:
dziesięć tysięcy, czyli miriad, w greckim systemie liczenia stanowi największą
znaną liczbę, zaś talent to największa jednostka monetarna w całej Azji Mniejszej. W ten sposób suma dziesięciu tysięcy talentów byłaby zapisem nieskończonego długu.
B.3.

Kredyt

Podstawową przyczyną zaciągania zobowiązań w czasach Jezusa był niedostatek. Pożyczka była więc formą pomocy, darowanie długu aktem miłosierdzia.
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Ponieważ pożyczki dotyczyły najuboższych, dlatego przepisy Starego Testamentu zabraniają pobierania odsetek (Wj 22,24), równie ostre przepisy dotyczą zastawu: „Jeśli bliźniemu swemu udzielisz pożyczki z zabezpieczeniem, nie
wejdziesz do jego domu, by zabrać cośkolwiek w zastaw. Na dworze będziesz
stał, a człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci ten zastaw na zewnątrz.
Wszakże jeśli to jest człowiek ubogi, nie położysz się spać [nakryty] tym zastawem, lecz zwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł spać pod
swym płaszczem, błogosławiąc tobie, a Pan, Bóg twój, policzy ci to za dobry
czyn” (Pwt 24,10-13).
Wielkość długu drugiego sługi (100 denarów) wskazuje, że był to człowiek
znajdujący się w potrzebie. Z kolei rozmiar długu pierwszego sługi wskazuje, że
nie był to rzeczywisty dług, lecz forma retoryczna mająca na celu zwrócić uwagę słuchaczy na dysproporcję w postępowaniu obydwu.
B.4.

Niewola za długi

Część komentatorów uważa, iż historia opowiedziana przez Jezusa musiała
mieć miejsce poza Palestyną, najlepiej w ptolemejskim Egipcie. Król z przypowieści byłby zatem poganinem, zaś sługa, sądząc po długu, ministrem, a nawet satrapą prowincji. Za takim rozwiązaniem przemawiałyby kary dotykające
niewypłacalnego dłużnika, które były zabronione przez prawo żydowskie, zaś
znane były w prawodawstwie hellenistycznym i rzymskim. Dotyczy to zarówno sprzedania w niewolę dłużnika i jego rodziny, uwięzienia dłużnika, jak
i stosowania tortur. Jednak świadectwa biblijne i pozabiblijne nie są już tak
jednoznaczne co do rzeczywistego przestrzegania tych norm w społeczności
żydowskiej. Stary Testament wielokrotnie mówi o sprzedawaniu ludzi za długi (2 Krl 4,1; Ne 5,5; Iz 50,1; Am 2,6). Miszna w traktacie Sota potwierdza fakt
sprzedania kobiety jako formy restytucji kradzieży. Tortury natomiast były stosowane za panowania Heroda Wielkiego, co zostaje odnotowane przez Józefa
Flawiusza w Dawnych dziejach Izraela.
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C.

Analiza Ewangelii

❓ Na podstawie podanych wyżej danych spróbuj przeliczyć wartość długu
na złotówki.

❓ Dług w przypowieści jako przenośnia. O jaki dług może chodzić
Jezusowi?

❓ Dlaczego postępowanie – zgodne z prawem! – drugiego sługi wywołuje
oburzenie innych oraz właściciela?

❓ Jakie przesłanie odnośnie do Bożego miłosierdzia chce przekazać
Jezus?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.
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Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości
i szacunku, z chęcią wsparcia dzięki dzieleniu się własną wiedzą
i doświadczeniem.
 Kredyt – zwyczajne narzędzie działalności gospodarczej czy niewoli
finansowej?

❓ Czy dobierasz takie formy prawne do swojej działalności, aby w razie
niepowodzenia zminimalizować ryzyko „sprzedania żony i dzieci” tj.
przekazania im własnych długów?

❓ Darowanie długów – uczynek miłosierdzia, naiwność czy pozbawianie
środków własnej firmy?

❓ Jak postępować z dłużnikiem? Jakie są twoje dobre praktyki?
❓ Jestem dłużnikiem, nie jestem gorszym człowiekiem – jak
przezwyciężyć niepowodzenie?
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Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.

B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo5

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania:

Â Czy forma i sposób prowadzenia przez ciebie działalności nie naraża
na długi twojej rodziny? Czy powinieneś coś w tym obszarze zrobić?
✍
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Â Kto jest ci winien pieniądze? Jakie podejmiesz działania?
✍

Â Wypełnij, jeśli posiadasz długi.
Â Komu jesteś winien pieniądze? Czy i jakie podejmujesz
działania, aby uregulować swoje zobowiązania?
✍

Â W jaki sposób zadłużenie psuje twoje relacje z innymi
w firmie (np. wspólnicy, kontrahenci)?
✍
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Â W jaki sposób zadłużenie psuje relacje w twojej rodzinie?
✍

D.

Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).
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Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało
mi się zrealizować (zaznacz na osi):
+
0%

+
25%

+
50%

+
75%

+
100%

Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

E.

Działaj!

„Czyż więc i ty nie
powinieneś był ulitować
się nad swoim współsługą,
jak ja ulitowałem
się nad tobą?”

CZERWI EC

KO N KU R E NC JA

Chwasty rosną
i mają się nieźle
Mt 13,2 4 - 3 0

🔑	 słowa kluczowe

konkurencja

zagrożenie
		

cierpliwość

			 walka
etyka
w biznesie

współpraca
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Mateusza 13,24-30

Inną przypowieść [Jezus] im przedłożył:
Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który
posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali,
przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między
pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło
kłosy, wtedy pojawił się i chwast.
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie
posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął
się na niej chwast?”. Odpowiedział im: „Nieprzyjazny
człowiek to sprawił”.
Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali
go?”. A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast
nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu
róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom:
Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki
na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”.
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B.

Kontekst

B.1.

Czym jest przypowieść

Przeczytaj wyjaśnienie z tematu lutego → s. 24.
B.2.

Chwasty

Zachwaszczenie czyjegoś pola poprzez rozsianie ziarna chwastu było traktowane w prawie rzymskim jako przestępstwo agrarne (Kodeks Justyniana z 533 r.).
Według Księgi I Wyroczni Sybilli, żydowskiej przepowiedni pochodzącej z I wieku po Chr., za podobny czyn Żydzi mieli zostać wygnani przez rzymskiego cesarza. Te przypadki dowodzą, iż wzmianka o posianiu chwastu w przypowieści
Jezusa jest realistyczna.
B.3.

Kąkol – trucizna

W starożytności mianem kąkolu określano życicę roczną (Lolium temulentum), określaną w starożytności mianem kąkolu. Osiąga wysokość 40-80 cm,
jest więc niższa od pszenicy, zaś jej kłos jest długości ok. 25 cm. Rozróżnienie jej w łanie pszenicy jest możliwe dopiero w czasie wykształcania się kłosa.
Aż 86% nasion życicy zarażonych było grzybem Stromatinia temulenta, który
powoduje bóle głowy, ślepotę, a dawka 0,04 g zawartej w nim temuliny jest
dla człowieka śmiertelna. Nasiona pszenicy są bardzo podobne do nasion życicy i oddzielenie ich przed siewem było w czasach biblijnych praktycznie niemożliwe. Jest też możliwe, że życica pojawiła się w pszenicy nawet wtedy, gdy
nie było jej wśród wysiewanych nasion. Gdy lata były suche, co w Palestynie
jest normą, trwały w ziemi w stanie spoczynku, wykiełkowały zaś, gdy nastąpił dłuższy okres wilgotnej pogody. To tłumaczyłoby słowa przypowieści: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej
chwast?”.
W rozmowie gospodarz odmawia prośbie sług, by jeszcze w trakcie kształtowania się kłosów wyrwać chwast. Takie działanie mogłoby uszkodzić pszenicę,
której korzenie pozostawały silnie oplecione przez korzenie chwastu. Rozwiązanie problemu gospodarz przenosi na czas żniw: „Pozwólcie obojgu róść aż
do żniw”. Żniwo jest przedstawione dokładniej: gospodarz poleci żeńcom, by
zebrali najpierw chwast, powiązali go w snopki na spalenie, a na końcu zwieźli
pszenicę do spichlerza. Zauważa się, iż nie słudzy, lecz wynajęci żeńcy dokonają żniwa. Ponadto istotna jest kolejność czynności: najpierw zostanie usunięty
i spalony chwast. Ostatnim aktem będzie więc zebranie pszenicy do spichlerza.
Tak zostaje rozwiązany problem wyjściowy przypowieści: dobre ziarno zasiane
w rolę wydało plon, który zostanie zebrany.
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C.

Analiza Ewangelii

❓ Czym jest chwast, kim jest „nieprzyjazny człowiek”?
Do jakich rzeczywistości nawiązuje Jezus?

❓ Które z dwóch odmiennych sposobów rozwiązania problemu wybiera
gospodarz?

❓ Jak w kontekście słów Jezusa rozumieć walkę ze złem?
❓ Jaki jest finał przypowieści?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.
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Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości
i szacunku, z chęcią wsparcia dzięki dzieleniu się własną
wiedzą i doświadczeniem.
 Jak radzić sobie z nieuczciwą konkurencją?
❓ Gdzie leży granica między zdrową a nieuczciwą konkurencją? Podaj
przykłady.

❓ Jak nie dać się wciągnąć w działania nieetyczne?
Jak nie dać się „zagłuszyć” złu?

❓ Jeśli znasz, podziel się przykładami pozytywnej współpracy z innymi
firmami i organizacjami mającymi na celu podnoszenie standardów
moralnych np. w danej branży.
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Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.

B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo6

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania:

Â Zrób rzetelny rachunek sumienia, czy twoje działanie mogą
zostać potraktowane jako nieuczciwa konkurencja?
✍
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Â Kiedy walczyć ze złem, a kiedy cierpliwie znosić?
Jeśli masz jakąś sytuację wątpliwą, opisz ją, aby
potem przedstawić Bogu na modlitwie.
✍

Â Cierpliwość wobec zła? Jak nie dać się ponieść
emocjom, działaniu gwałtownemu? Wypisz trzy
sytuacje, gdy twoja reakcja była zbyt pochopna:
✍

Â „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21).
Jak tę zasadę stosować w biznesie wobec działań nieetycznych?
✍
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D.

Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).

Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało
mi się zrealizować (zaznacz na osi):
+
0%

+
25%

+
50%

+
75%

Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

E.

Działaj!

„Pszenicę zaś zwieźcie
do mego spichlerza”.

+
100%

LIPIEC

I NWESTYC JE

Oczekiwana stopa
zwrotu 100%
Mt 2 5 ,14 - 3 0
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🔑	 słowa kluczowe
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Mateusza Mt 25,14-30

Podobnie też [ jest] jak z pewnym człowiekiem, który
mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi
i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów,
drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego
zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć
talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć.
Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał
drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł
i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął
rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który
otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł:
„Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć
talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”.
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty,
mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie
dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo

76 • Lipiec

dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”.
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł:
„Panie, wiedziałem, żeś jest 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!”. Odrzekł
mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę
żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie
rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze
bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał
swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent,
a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu
bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć
będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.
A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz –
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

B.

Kontekst

B.1.

Czym jest przypowieść

Przeczytaj wyjaśnienie z tematu lutego → s. 24.
B.2.

Inwestycja

Jezus nie wyjaśnia, w jaki sposób dwaj słudzy pomnożyli otrzymane talenty
(zob. talent w temacie maja → s. 54). Greckie wyrażenie ergazomai en autois, przetłumaczone przez Biblię Tysiąclecia jako „puścić [talenty] w obieg”,
oznacza dosłownie: „pracować z nimi”. Tak duży zysk był niemożliwy do uzyskania przez zdeponowanie tych pieniędzy w banku. Można zatem tylko przypuszczać, że słudzy zrobili interes albo na handlu towarami, albo na spekulacjach
przy wymianie pieniędzy.
B.3.

Bank

Przy rozliczeniu z trzecim ze sług pan zauważa, iż przy chęci uniknięcia ryzyka
sługa mógł spokojnie złożyć jeden talent do banku, co potem pozwoliłoby panu
osiągnąć jakiś zysk z odsetek . Prawo żydowskie zabraniało domagania się procentów od pożyczek lub depozytów (Wj 22,25; Kpł 25,36-37), lecz nie dotyczy-
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ło to pogan. Poza tym Żydzi mogli żądać procentów od pogan. W ten sposób
istnienie banków nie kolidowało z Prawem żydowskim. We wszystkich ważniejszych miastach imperium rzymskiego Żydzi posiadali własne banki. Operacje bankowe sprowadzały się zasadniczo do trzech obszarów: wymiany waluty,
przechowywania pieniędzy bez zysku i obracania powierzonymi pieniędzmi
przy zysku na odsetkach. Te ostatnie mogły być nawet znaczące, jak poświadcza Józef Flawiusz (Dawne dzieje Izraela), gdy wzmiankuje o pożyczce, której
udzielił Protos, wyzwoleniec Berenike, królowi Agryppie w wysokości 17 500
drachm. Weksel dłużny został jednak wystawiony na 20 tysięcy drachm, czyli
zysk wyniósł 2 500 drachm (14,2%).
B.4.

Dobry sługa

Dwaj słudzy przejmują pełną odpowiedzialność za powierzony im majątek.
Przy rozliczaniu z panem obaj prezentują zarobione pieniądze jako efekt swojej
pracowitości i zaradności. Działają oni w sposób zdecydowany, bez ociągania
się, wykorzystując maksymalnie czas, który mają do dyspozycji: w przypadku
pierwszego sługi jest powiedziane, iż wziął się za interesy „natychmiast” po
odjeździe pana. Podobną gotowością do działania wykazał się drugi sługa. Są
rzutcy, zdecydowani, pomysłowi w zarządzaniu pieniędzmi swego pana. Pozostają wierni powierzonemu sobie zadaniu. Olbrzymia suma pieniędzy, którą
mają do swojej dyspozycji, nie przewraca im w głowie, a nieobecność pana nie
staje się dla nich pretekstem do porzucenia służby na rzecz korzystania z życia (takie zachowanie sług pod nieobecność pana znajdujemy w Mt 24,48-49).
Wytrwale i sumienie realizują otrzymane od pana polecenie zarządzania jego
majątkiem.
B.5.

Twardy pan

Czy opinia trzeciego sługi o panu jako „człowieku twardym” jest obiektywna?
Sam pan odrzuca ten osąd. Zgadza się ze sługą co do tego, że czerpie zyski z nie
swojej pracy: za sługą powtarza, iż „żnie tam, gdzie nie posiał, i zbiera tam,
gdzie nie rozsypał”, lecz pomija określenie siebie jako „człowieka twardego”.
Jaki zatem obraz pana wyłania się z jego działań wobec sług?
Po pierwsze, pan darzy swoje sługi zaufaniem, czego dowodem są olbrzymie
kwoty pieniędzy, którymi mają obracać.
Po drugie, pan zna dobrze swoje sługi, rozpoznaje ich umiejętności i w konsekwencji różnicuje zadania postawione przed nimi. Z tego powodu trudno
uznać, że pan w swoich oczekiwaniach wobec sług jest nieracjonalny lub okrutny. Podobnie też jego ocena sług przy rozliczeniu z nimi jest adekwatna do
ich działania.
Po trzecie, nagroda, którą otrzymują dwaj pierwsi słudzy, narusza ówczesny
porządek społeczny. Niewyobrażalne jest bowiem, żeby słudzy ucztowali ze
swoim panem, co jest zakładane przez zaproszenie: „Wejdź do radości twego
pana”.

78 • Lipiec

Po czwarte, pan nie jest nastawiony na łatwy i szybki zysk. Jest człowiekiem
oszczędnym. Nie traktuje pieniędzy jako okazji do beztroskiego i rozrzutnego
życia, lecz inwestuje dalej. Pomnożonych pieniędzy „nie przejada”, lecz przekazuje na dalsze inwestycje. Talent od sługi, który się nie sprawdził, wędruje do
tego, który wykazał się największymi zdolnościami.
C.

Analiza Ewangelii

❓ Jakimi cechami charakteryzuje się właściciel z przypowieści?
❓ Co sprawia, że dwaj słudzy osiągają sukces?
❓ Za co został ukarany trzeci sługa (pieniądze oddał w całości, nie
ukradł)?

❓ W tej przypowieści pomnażanie pieniędzy jest dobre. Dlaczego? Jakie
musi spełniać warunki?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.
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Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości
i szacunku, z chęcią wsparcia dzięki dzieleniu się własną wiedzą
i doświadczeniem.
 Powołani do twórczości, kreatywności i… zysków? W jaki sposób
perspektywa wiary wpływa na twoje prowadzenie biznesu?

❓ Być dobrym zarządcą – znaczenie profesjonalizmu w działaniu. Podziel
się swoimi przepisami na bycie lepszym przedsiębiorcą.

❓ W jaki sposób w środowiskach katolickich mówić o zyskach? Czy
odczuwasz problem w tym obszarze?
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Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.

B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo7

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania:

Â Jak definiujesz siebie? Jako właściciela swojego
majątku czy zarządcę Bożego majątku?
właściciel		

		






zarządca









Â Twoje zaufanie do ludzi:
zdecydowanie za małe		

		






zdecydowanie za duże
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Â Twoja kontrola nad ludźmi:
zdecydowanie za mała		

		


D.





zdecydowanie za duża









Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).

Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało
mi się zrealizować (zaznacz na osi):
+
0%

+
25%

+
50%

Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

+
75%

+
100%
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E.

Działaj!

„Ten, który otrzymał
pięć talentów, poszedł,
puścił je w obrót
i zyskał drugie pięć”.

SIERPIEŃ

O S Z U STWO

Zawsze sobie poradzę
Łk 16,1 - 8
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🔑	 słowa kluczowe

oszustwo

kreatywność

nieuczciwość
		 kontrola

zwolnienie
zarządca
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Łukasza 16,1-8

Jezus powiedział też do uczniów: „Pewien bogaty
człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim,
że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł
mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego
zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».
Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro
mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę,
żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie
przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego
pana i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu
panu?» Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu
rzekł: «Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz:
pięćdziesiąt». Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś
winien?». Ten odrzekł: «Sto korcy pszenicy». Mówi mu:
«Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt».
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie
postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są
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w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie
światłości”.

B.

Kontekst

B.1.

Czym jest przypowieść

Przeczytaj wyjaśnienie z tematu lutego → s. 24.
B.2.

Rządca

Brak bliższego usytuowania tej historii nie stanowił dla słuchaczy Jezusa trudności, gdyż opisana sytuacja odpowiadała ówczesnym stosunkom. Rządca,
nazwany greckim terminem oikonomos, dysponuje wszystkimi pełnomocnictwami właściciela: w jego imieniu może obracać majątkiem, udzielać pożyczek, odbierać należności, zmniejszać lub darować długi. Zysk rządcy był
związany nie tyle z przypisanym mu wynagrodzeniem, ile bardziej z prowizjami, jakimi były obłożone transakcje. Zarzut o marnotrawienie majątku nie
dotyczy zawłaszczenia go sobie przez rządcę, lecz odnosi się do jego niekompetencji lub opieszałości w zarządzaniu dobrami, które traciły na wartości.
Właściciel nie domaga się żadnej rekompensaty ani zwrotu majątku, lecz tylko
dokonania obrachunku w sensie zestawienia posiadłości, listy transakcji, nazwisk dłużników, by móc przekazać zarząd innej osobie.
Brak jakichkolwiek słów rządcy na decyzję właściciela dowodzi, iż uznaje on
swoją winę i akceptuje jego decyzję.
B.3.

Dłużnicy

Pierwszy dłużnik jest winien sto beczek oliwy o pojemności jednego bat
(ok. 39,3 l) każda, co daje razem blisko 4 tysiące litrów oliwy. Ten dług zostaje zmniejszony o połowę. Drugi jest dłużny sto korców (hebr. kor) pszenicy,
co przy przeliczeniu jednego kor na dziesięć bat daje blisko 40 tysięcy litrów
zboża. Ten dług zostaje pomniejszony o jedną piątą. Biorąc pod uwagę ceny
tych produktów znane z Talmudu, dług pierwszego wynosił 1000 denarów,
zaś drugiego 2500 denarów. Obaj zatem dostąpili redukcji swego długu o 500
denarów, co stanowiło poważną kwotę, jeśli jeden denar stanowił dniówkę
niewykwalifikowanego robotnika (zob. denar w temacie września → s. 96).
B.4.

Fałszerstwo

Nie wiemy, w jaki sposób właściciel dowiedział się o redukcji długów dokonanej przez zwolnionego już rządcę. Działanie rządcy jest przemyślane i obliczone
na ukrycie sfałszowania kwitów dłużnych. Są one podpisane przez dłużników,
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którzy teraz na jego polecenie własnym pismem czynią korektę swoich zobowiązań. Dokonując obrachunku, rządca musiał zwrócić właścicielowi majątku
również te zobowiązania dłużników, które jednak nie powinny wzbudzić podejrzeń ze względu na jednolity charakter pisma. Powstałe w ten sposób straty
rządca mógł wliczyć we wcześniej „roztrwoniony majątek”, który stał się przyczyną jego dymisji. Te szczegóły nie są jednak istotne dla zrozumienia przypowieści i stanowią drugorzędne ilustracje, niezbędne dla zachowania realności
opowiedzianej historii.
B.5.

Cechy warte naśladowania

Pochwała, którą właściciel wypowiada pod adresem rządcy, jak również następujące dalej zestawienie „synów tego świata” i „synów światłości”, świadczy
o tym, iż w zamierzeniu Jezusa postawa rządcy stanowi przykład do naśladowania dla Jego uczniów. W żaden sposób Jezus nie pochwala nieuczciwości,
niesprawiedliwości i oszustwa. Ustami właściciela pochwala działanie rządcy
jako „roztropne” (gr. phronimos), doceniając tym samym jego umiejętność poradzenia sobie w trudnej sytuacji. Co składa się na ową roztropność przedstawioną jako wzór do naśladowania?
Po pierwsze, roztropność to zdolność używania rozumu. Rządca stracił wszystko oprócz rozumu. Jest człowiekiem zdolnym do autorefleksji, o czym świadczy
jego monolog wewnętrzny („rzekł sam do siebie”). W nim dokonuje procesu
rozeznania swoich możliwości, poszukuje dróg wyjścia z niesprzyjających okoliczności, wreszcie podejmuje decyzję w oparciu o racjonalne przesłanki.
Po drugie, roztropność to gotowość do działania w niesprzyjających okolicznościach. Rządca w obliczu trudności nie jest bierny, lecz aktywny, reaguje na
zmieniającą się sytuację życiową, jest zdolny do podjęcia ryzyka. Jest daleki
od schematycznego działania. Podjąwszy decyzję („wiem, co uczynię”), dąży
niezwłocznie do realizacji podjętego zamysłu (ponaglenie wierzyciela „siadaj
prędko i napisz”). Nie boi się odważnych decyzji.
Po trzecie, roztropność to umiejętność patrzenia na teraźniejszość w perspektywie przyszłości. Rządca zrozumiał, iż jego przyszłość rozstrzyga się tu i teraz.
Teraz należy podejmować decyzje, które są niezbędne dla stawienia czoła nieuniknionej przyszłości. Nie chodzi tylko o działanie doraźne, ale o strategię obliczoną na osiągnięcie celów gwarantujących rzeczywistą pomyślność.
Po czwarte, roztropność to otwarcie się na innych. Dotąd rządca nieroztropnie
wiązał swoją przyszłość wyłącznie z bogactwem i pozycją społeczną gwarantowaną mu przez funkcję zarządcy. Rozwiązaniem na przyszłość jest zbudowanie
relacji z innymi, by ci „przyjęli go do swoich domów”. Kieruje się wprawdzie
własnym interesem, ale paradoksalnie dopiero w obliczu klęski życiowej odkrywa wartość przyjaźni i otwarcia się na drugiego człowieka, rozpoznaje sens
dzielenia się z innymi, uznaje priorytet miłości i miłosierdzia.
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C.

Analiza Ewangelii

❓ W jaki sposób właściciel zwalnia rządcę? Na co zwracasz uwagę jako
pracodawca w tej sytuacji?

❓ Pochwała, ale czego?
❓ Jakimi cechami charakteryzuje się rządca?
❓ Do jakiej postawy zachęca Jezus „synów światłości”?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.
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Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości
i szacunku, z chęcią wsparcia dzięki dzieleniu się własną wiedzą
i doświadczeniem.
 Jak radzić sobie z nieuczciwością pracowników? W jaki sposób
reagować?

❓ Między zaufaniem a kontrolą? Jak ufać ludziom, a zarazem nie być
naiwnym?

❓ Kiedy się rozstać z pracownikiem, a kiedy dać szansę? Od czego to
może zależeć?

❓ Między „rozumną przezornością a wyrachowaniem” (modlitwa

przedsiębiorcy). Gdzie kończy się spryt, a zaczyna niemoralność
(oszustwo, manipulacja itd.)?
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Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.

B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo8

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania:

Â Jaka jest twoja reakcja wobec nieuczciwości
pracownika? Które słowo pasuje najbardziej?
nie

tak

zdenerwowanie		











unikam tematu, uciekam











rozmawiam, wyjaśniam











		









zwalniam
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Â Trudna sytuacja w biznesie paraliżuje czy mobilizuje?
paraliżuje		

		






mobilizuje









Â W trudnej sytuacji:
nie

tak

uciekam od problemu		











szukam wsparcia u innych











szukam rozwiązań		











		









…

				









…

				









…			
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D.

Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).

Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało
mi się zrealizować (zaznacz na osi):
+
0%

+
25%

+
50%

+
75%

+
100%

Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

E.

Działaj!

„(…) roztropnie postąpił”.

WRZESI EŃ

WYN AG R ODZ E NIA

Równo czy
sprawied liwie?
Mt 2 0,1 - 1 6
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🔑	 słowa kluczowe

wynagrodzenie

		 pensja

sprawiedliwość

pracowitość

konflikt

niesprawiedliwość
		

hojność
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Mateusza 20,1-16

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do
gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem,
aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się
z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych,
stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie
i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam
wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny
szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł
około godziny jedenastej, spotkał innych stojących
i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?”.
Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im:
„Idźcie i wy do winnicy!”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy
do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im
należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!”.
Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali
po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej
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dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go,
szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni
jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami,
którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”.
Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię
ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną?
Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu
dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić
ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja
jestem dobry?”. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi
ostatnimi.

B.

Kontekst

B.1.

Czym jest przypowieść

Przeczytaj wyjaśnienie z tematu lutego → s. 24.
B.2.

Czas

Żydzi w czasach Jezusa łączyli swój sposób obliczania czasu z kalendarzem księżycowym. Przez „dzień” rozumieli oni przedział czasu liczony od pojawienia
się księżyca aż do następnego wieczora. Sam dzień od wschodu do zachodu
słońca był dzielony na dwanaście godzin, które w zależności od pory roku były
dłuższe (w lecie) lub krótsze (w zimie). W cesarstwie rzymskim długość godziny była zależna od widzialności słońca na niebie. Przy przesileniu zimowym
(25 grudnia), gdy dzień liczył tylko 8 godzin i 54 minuty światła słonecznego,
dzienna godzina kurczyła się do 45 naszych minut, podczas gdy godzina nocna wydłużała się do 1 godziny i 15 minut. Ponieważ przypowieść o robotnikach
w winnicy rozgrywa się prawdopodobnie pod koniec sierpnia lub w początkach
września (czas winobrania), pierwsza godzina, która zbiega się ze świtaniem,
odpowiadałaby naszej godzinie szóstej. Wzmiankowane dalej w przypowieści
godziny to: trzecia (nasza dziewiąta rano), szósta (południe), dziewiąta (trzecia
po południu) i wreszcie wieczór. Godzina jedenasta byłaby tożsama z naszą godziną piątą po południu.
B.3.

Denar

Przyjętą zapłatą za dzień pracy był jeden denar. Była to srebrna moneta rzymska o wadze 3,85 g, posiadająca taką samą wartość jak drachma grecka (zob.
moneta w temacie kwietnia → s. 44). Ocenia się, że minimum bytowe, nie-
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zbędne do codziennego przeżycia osoby dorosłej, wynosiło pół denara. W skali roku osoba, która zarabiała mniej niż 200 denarów, znajdowała się poniżej
progu ubóstwa. Dla uchwycenia wartości jednego denara warto wiedzieć, że
za 3-4 denary można było kupić ok. 15 kg chleba, za 30 denarów – ubranie dla
niewolnika, zaś za 100 denarów – osła.
B.4.

Dwie koncepcje sprawiedliwości

Protestujący rolnicy reprezentują sprawiedliwość rozdzielczą, rozumieją ją
w kategoriach odpłaty: daję, aby coś otrzymać w zamian. Skoro za ich całodzienną pracę należał się denar, to normalnym wynagrodzeniem za część
dnia byłby ułamek tej sumy. Ich zdaniem decyzja właściciela winnicy naruszała poczucie sprawiedliwości również dlatego, że nie uwzględniała warunków, w jakich przyszło im pracować: oni musieli zmagać się z upałem, który był
oszczędzony tym zatrudnionym pod wieczór. Ich wyobrażenie sprawiedliwości
jest podszyte zawiścią (patrzą „złym okiem”), na co zwraca uwagę właściciel.
Wyznawana przez robotników zasada sprawiedliwości dystrybutywnej jest respektowana przez właściciela winnicy, ale zarazem zostaje przez niego przekroczona i zastąpiona sprawiedliwością opartą na hojności. Podejmując logikę
protestujących robotników, wykazuje im, że nie popełnił wobec nich niesprawiedliwości, gdyż zapłacił im za pracę tyle, na ile się umówił.
Jeśli wczesnym rankiem chodziło mu o najęcie robotników, to relacje o kolejnych jego wyjściach na rynek pomijają milczeniem powód, dla którego tam
się pojawił. W zamian za to zostaje podkreślone, że widział na rynku stojących
„bezczynnie” robotników, co było spowodowane tym, iż nie znaleźli oni pracy,
mimo że jej szukali. W konsekwencji nie mogli zdobyć środków na utrzymanie
siebie i swojej rodziny.
W tym kontekście staje się zrozumiałe wyjaśnienie właściciela dane protestującym robotnikom, że kieruje się „dobrocią”. Nie jest ona żadnym jego kaprysem, lecz wyrazem jego wolności w dysponowaniu swoją własnością. W tej
wolności jest wspaniałomyślny. Nie zastanawia się, ile powinni zarobić ci, którzy zaczęli pracować później, ani też czy są oni w ogóle mu potrzebni. Istotne
jest tylko to, że ci ludzie muszą zarobić. Miarą tego, co „słuszne” są ich potrzeby, a nie to, ile zdołali zapracować. Główną cechą właściciela jest zatem dobroć, która jest nie tylko sprawiedliwa, ale też wielkoduszna.
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C.

Analiza Ewangelii

❓ O czym jest ta przypowieść: o sprawiedliwości, o wynagrodzeniach,
o dobroci?

❓ Czym jest poczucie sprawiedliwości, kto i w jaki sposób ją rozumie?
❓ Jaką postawą przybiera właściciel, jakie są motywy jego
postępowania?

❓ Konflikt jest pokłosiem różnych punktów widzenia. W jaki sposób

właściciel go rozwiązuje? Czy to rozwiązanie jest satysfakcjonujące dla
wszystkich?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.
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Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości
i szacunku, z chęcią wsparcia dzięki dzieleniu się własną wiedzą
i doświadczeniem.
 W jaki sposób kształtować wynagrodzenia w firmie? Od czego je
uzależniać, na co zwracać uwagę?

❓ Czy sytuacja pracownika może/powinna mieć wpływ na jego
wynagrodzenie?

❓ Jak rozwiązywać konflikty płacowe? Jak przeciwdziałać poczuciu
niesprawiedliwości pomiędzy pracownikami?

❓ Jak rozumieć wolność właściciela do decydowania o zarobkach?

100 • Wrzesień

Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.

B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo9

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania:

Â Czy jesteś zadowolony ze swojego wynagrodzenia?
nie			

		






tak









Â Czy pogłębiasz swoją wiedzę, aby lepiej rozumieć pojęcie
sprawiedliwości w kontekście współczesnych wyzwań?
nie			

		






tak
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Â Czy rozmawiasz z pracownikami o sprawiedliwości,
aby lepiej zrozumieć ich punkt widzenia?
nie			

		






tak









Â Dokonaj oceny poszczególnych czynników (możesz dodać
swoje), jaki wpływ mają na wysokość wynagrodzenia
twoich pracowników (ocena dotyczy różnicowania
wynagrodzeń w wewnątrz firmy, nie obejmuje czynników
zewnętrznych jak sytuacja rynkowa firmy czy podatki).
nie

tak

kwalifikacje			











doświadczenie			











stanowisko			











produktywność		 









wysiłek			











sytuacja rodzinna		











pokrewieństwo ( f. rodzinne)











twoje osobiste preferencje
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D.

Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).

Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało
mi się zrealizować (zaznacz na osi):
+
0%

+
25%

+
50%

+
75%

Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

E.

Działaj!

„Chcę też i temu
ostatniemu dać tak
samo jak tobie”.

+
100%

PA ŹDZIER NI K

WYDAT K I

Pieniądz źródłem
radości?
Łk 15 ,11- 2 4
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🔑	 słowa kluczowe

wydatki

przyjemności
konsumpcja

		

sukcesja

dzieci
porażka
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Łukasza 15,11-24

Jezus powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch
synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi
część majątku, która na mnie przypada». Podzielił
więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy
syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony
i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy
wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on
sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał
do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go
na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz
nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł:
Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem
chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu
i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się
twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.
Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był
jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się
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głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję
i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich
sług: «Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie
go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy
ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły,
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się
bawić”.

B.

Kontekst

B.1.

Czym jest przypowieść

Przeczytaj wyjaśnienie z tematu lutego → s. 24.
B.2.

Prawo spadkowe

Według zwyczajów żydowskich ojciec mógł rozdysponować swoją własność
albo poprzez testament realizowany po jego śmierci, albo poprzez przepisanie
jej na dzieci jeszcze za życia. Ten drugi sposób przekazywania spadku jest oceniany jako niemądry (Syr 33,20-24). Zgodnie z prawem dziedziczenia (Pwt 21,17)
pierworodny syn otrzymywał podwójną ilość tego, co dostawali pozostali synowie. Zatem młodszy syn z przypowieści otrzymał jedną trzecią, zaś starszy
dwie trzecie majątku ojca. Jeśli ojciec przekazał swoje dobra dzieciom jeszcze
za życia, majątek pozostawał cały czas pod kontrolą ojca aż do jego śmierci. Jeśliby syn sprzedał swoją część wcześniej, nabywca mógłby ją przejąć dopiero
po śmierci ojca. W tym kontekście trudniej jest wytłumaczyć fakt sprzedania
przez młodszego syna należnej mu części dziedzictwa. Być może przekazana
przez ojca część majątku młodszemu synowi nie była spadkiem, lecz prezentem, którym mógł on swobodnie dysponować. W tym znaczeniu przypowieść
podkreślałaby dobroć ojca wykraczającą poza normy prawne. Drugim wytłumaczeniem jest to, że przypowieść nie opisuje wydarzenia faktycznego, lecz
prawdopodobne, zatem nie wszystkie jej szczegóły muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy.
B.3.

Świnie i strąki

Świnie były uważane przez Prawo żydowskie za zwierzęta nieczyste (Kpł 11,7;
Pwt 14,8), stąd zajęcie świniopasa było najgorszym rodzajem poniżenia. Według Talmudu człowiek hodujący świnie jest przeklęty (traktat Sota). „Strąki”,
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którymi karmią się świnie, a które są odmawiane młodszemu synowi, to owoce
drzewa nazywanego szarańczynem strąkowym (Ceratonia). Jest ono drzewem
wiecznie zielonym, liście ma skórzaste, zimnozielone. Jego owoce mają kształt
strąków o długości do 20 cm i szerokości 2 cm, były uprawiane jako roślina pastewna. Popularnie nazywane są „chlebem świętojańskim”.
B.4.

Miłość ojca

Ojciec jest wierny swemu ojcostwu. Nie przestaje kochać swego młodszego
syna, mimo że ten swoją prośbą o należną mu część majątku odcina się od niego. Ojca boli jednak nie tyle roztrwonienie rodzinnego majątku przez syna, ile
raczej to, że „zagubił się” i „umarł”. Dowodem na jego nieprzerwane czekanie
na syna jest fakt, iż pierwszy zobaczył go powracającego do domu, co świadczy
o konsekwentnym wyglądaniu (także w sensie fizycznym) jego powrotu.
Miłość ojca wyprzedza skruchę syna i jego nawrócenie. Niezależnie od tego, co
sądził o sobie (na bycie synem musi sobie zasłużyć), dla ojca pozostaje wciąż
(zawsze był) synem. Następujący dalej dar najlepszej szaty, pierścienia, sandałów i uczty nie jest przywróceniem mu godności syna, lecz obdarowaniem go
godnością, która jest jeszcze większa od tej, którą posiada jako syn. Najlepsza
szata nie jest tylko wyróżnieniem go na oczach wszystkich mieszkańców, którzy widzieli jego powrót w łachmanach, lecz stanowi oznakę potraktowania
go jako wyjątkowego gościa, czego wyrazem będzie również uczta. Pierścień –
symbol władzy należącej do ojca ‒ powinien trafić do starszego syna, a otrzymuje go młodszy. Sandały nie tylko odróżniają go od niewolników, ale nałożone
mu przez sługi są wyrazem uznania go za pana.
B.5.

Uczta

Uczta, którą urządza ojciec, by wspólnie radować się z powrotu młodszego
syna, była zrobiona z rozmachem. Świadczą o tym towarzyszące jej „muzyka
i tańce”, które słychać było poza domem. Wskazuje na to również utuczone
ciele, które zostaje zabite na tę okoliczność. Takie cielę było zachowywane dla
uczczenia szczególnych gości (1 Sm 28,24-25). W I wieku po Chr. mięso w Palestynie spożywano z okazji wyjątkowych świąt (zwykle religijnych). Biorąc pod
uwagę ilość mięsa przeznaczonego na ucztę, ojciec musiał na nią zaprosić nie
tylko członków swojej rodziny, ale też wszystkie znaczniejsze osoby ze swojej
miejscowości.
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C.

Analiza Ewangelii

❓ Jak ocenisz zachowanie ojca, gdy syn przyszedł do niego po majątek?
❓ W przypowieści występują dwie zabawy: pierwsza syna w dalekim
kraju, druga u ojca po jego powrocie. Czym się różnią, do czego
prowadzą?

❓ Co prowadzi do „degradacji człowieczeństwa”?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.
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Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości
i szacunku, z chęcią wsparcia dzięki dzieleniu się własną wiedzą
i doświadczeniem.
 3W: wiedza → władza → własność, czyli jak z sukcesem
przeprowadzić sukcesję w firmie?

❓ W jaki sposób angażować dzieci w prowadzenie firmy? Podziel się
swoim doświadczeniem.

❓ W jaki sposób „zabezpieczyć” dzieci przed nieodpowiednimi
wyborami?

❓ Jak nauczyć dzieci właściwego wykorzystywania pieniędzy?
❓ Jaką przyjąć postawę wobec decyzji dorosłych dzieci, z którymi się nie
zgadzamy?
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Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.

B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo10

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania:
Â Czy dobrze wykorzystujesz majątek powierzony ci przez Boga?
nie			

		






tak







Â Jak nauczyć dzieci dobrego wykorzystania pieniędzy?
✍
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Â Jaka będzie przyszłość twojej firmy? Zaznacz pole:
przekazanie zarządu			

□

sukcesja				

□

sprzedaż				

□

likwidacja 				

□

Â Jeśli planujesz sukcesję, jakie podejmujesz w tym kierunku działania?
✍

Â Co ci sprawia największą trudność w określeniu przyszłości firmy?
✍
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D.

Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).

Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało
mi się zrealizować (zaznacz na osi):
+
0%

+
25%

+
50%

+
75%

+
100%

Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

E.

Działaj!

„Przyprowadźcie utuczone
cielę i zabijcie: będziemy
ucztować i bawić się (…)”.

LISTOPA D

D O BR O CZ YNNOŚĆ

Kupić szczęście
za 300 denarów
Mt 2 6,6 - 1 3
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🔑	 słowa kluczowe

dobroczynność

hojność

		

jałmużna

dzieła miłosierdzia
		

zawiść

priorytety
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Mateusza 26,6-13

Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu
Szymona Trędowatego, podeszła do Niego kobieta
z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała
Mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole.
Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: „Na co takie
marnotrawstwo? Przecież można było drogo to
sprzedać i rozdać ubogim”. Lecz Jezus zauważył to
i rzekł do nich: „Czemu sprawiacie przykrość tej
kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem Mnie.
Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie
nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało,
na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę, powiadam
wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę
Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to,
co uczyniła”.
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B.

Kontekst

B.1.

Cztery relacje

Wszyscy ewangeliści przytaczają te wydarzenie (Mk 14,3-9; Łk 7,36-50; J 12,111). Relacje Mt, Mk, J są zbliżone, ponieważ miejscem jest Betania („dom biednych”), wydarzenie to poprzedza mękę Chrystusa i jest „namaszczeniem na
pogrzeb”. Z kolei Łk umiejscawia je podczas publicznej działalności Jezusa, bohaterką jest kobieta „prowadząca życie grzeszne” i służy ono rozmowie z faryzeuszem o „większej miłości”.
Mt, Mk – dom Szymona Trędowatego, Łk – dom faryzeusza Szymona, J – dom
Łazarza. Zastanawiające jest imię Szymona Trędowatego. Jeśli byłby rzeczywiście trędowaty, musiałby mieszkać poza miastem, nie mógłby się z nikim
spotykać. Trąd był nieuleczalny. Czy zatem Szymon Trędowaty to ktoś przez
Chrystusa uzdrowiony, który Go potem w ramach wdzięczności przyjmuje na
ucztę w swoim domu? Według J motywem uczty było wskrzeszenie Łazarza,
ludzie tłumnie przybywali, aby zobaczyć go na własne oczy.
Mt i Mk – bohaterką jest anonimowa kobieta, Łk – anonimowa prostytutka,
J – Maria z Betanii, siostra Marty i Łazarza
Mt, Mk – namaszczenie głowy Jezusa, Łk, J – namaszczenie stóp
Mt, Mk – oburzenie uczniów (liczba mnoga), bezpośrednio po tym wydarzeniu następuje zdrada Judasza za 30 srebrników (moneta, zob. temat kwietnia → s. 44).
J – oburzenie Judasza, który podaje wartość olejku 300 denarów (denar, zob. temat września → s. 96), dodatkowy komentarz ewangelisty, że był on złodziejem
i na biednych mu nie zależało.
B.2.

Olejek

Kobieta przyniosła ze sobą alabastrowy flakonik, w którym znajdował się olejek. Alabaster, czyli miękki kamień o kremowym kolorze, był sprowadzany
z Egiptu. To właśnie w takich naczyniach zazwyczaj przechowywano wonności,
o powszechności występowania takich przedmiotów świadczą wykopaliska.
W tym alabastrowym flakoniku znajdował się drogi olejek. Greckie słowo myron oznacza olejek o pięknym zapachu, często na bazie oliwy oraz wzbogacony
różnymi technikami i aromatami. Produkty te uzyskiwano z żywicy pochodzącej z drzew balsamicznych, które rosły w Arabii i Somalii. Mirrę wykorzystywano jako kadzidło, składnik kosmetyków, perfum i leków oraz w obrzędach
pogrzebowych.
B.3.

Uczynek miłosierdzia

W judaizmie istniało rozróżnienie dobrych uczynków na jałmużnę i inne akty
miłosierdzia (np. grzebanie umarłych). Ta pierwsza pobożna praktyka polegała
na przekazaniu pieniędzy ludziom cierpiącym niedostatek. Natomiast uczynki
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miłosierdzia nierzadko wymagały poświęcenia, ofiary i osobistego zaangażowania oraz mogły być kierowane zarówno w stronę ubogich, jak i bogatych, żywych, ale i zmarłych. Uważano je za doskonalsze od jałmużny.
B.4.

Namaszczenie

Drogi olejek, którym bezimienna kobieta namaściła w Betanii głowę Jezusa,
symbolizował okazaną Mu przez nią miłość. Orygenes († 254) przyporządkował zwykły olejek dobrym czynom, olejek, którym zostały namaszczone stopy Jezusa, dziełom miłosierdzia pełnionym przez pokutujących, a olejek, który
niewiasta wylała na głowę Chrystusa – czynom wiary, czystości, postowi, modlitwie i cierpliwości.
Olejem namaszczał również kapłan głowę króla na znak godności królewskiej
i wybrania przez Boga. Kobieta nieświadomie dokonuje gestu o tak głębokim
znaczeniu, bo według Jana kolejnym wydarzeniem był uroczysty wjazd Jezusa
do Jerozolimy jako Króla Izraela (J 12,12-15).
B.5.

Oburzenie uczniów

Hojny gest kobiety spotkał się z oburzeniem i niezadowoleniem uczniów, którzy widzieli w nim marnotrawstwo i niepotrzebną rozrzutność. Myśleli oni
zupełnie inaczej niż Jezus. Nic więc dziwnego, że ich krytyka spadła nie tylko na ową kobietę, ale też na Chrystusa, który nie protestował, lecz pozwolił
wylać na swoją głowę drogi olejek. Uczniowie Jezusa byli zdania, że zmarnowany olejek można było znacznie lepiej spożytkować. Należało go drogo sprzedać, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na rzecz ubogich. Poza
tym zbliżająca się Pascha sprzyjała materialnemu wspieraniu ludzi biednych.
Można również przypuszczać, że wzmożone zainteresowanie uczniów losem
ubogich wynikało z przebywania w bliskości Chrystusa, z obserwacji dokonywanych przez Niego cudów oraz ze słuchania Jego nauk.
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C.

Analiza Ewangelii

❓ Kto jest bohaterem tego wydarzenia, jakie są punkty widzenia
poszczególnych osób?

❓ Jaki sens ma namaszczenie, jaka postawa charakteryzuje kobietę?
❓ Jaki jest stosunek Jezusa do dobroczynności wyrażony w tym
fragmencie?

❓ Na czym polegał problem uczniów Jezusa?
❓ Postawa którego z bohaterów jest ci najbliższa?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.
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Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości
i szacunku, z chęcią wsparcia dzięki dzieleniu się własną wiedzą
i doświadczeniem.
 Misja społeczna firmy – komu i jak pomagać? Podziel się budującymi
przykładami.

❓ Jak rozwiązywać dylematy, komu pomagać? Jak ustalać priorytety?
W jaki sposób weryfikować prośby o pomoc?

❓ Czy i jak angażować pracowników we wspólne działania dobroczynne?
Jaki to może mieć wpływ na firmę? Podaj przykłady.

❓ Jaką postawę powinny przyjmować przedsiębiorstwa wobec potrzeb
społeczeństwa?
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Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.
B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo11

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania:
Â Jaka jest twoja gotowość do dzielenia się z innymi?
bardzo słaba 		

		






bardzo dobra









Â Jałmużna (pieniądze) czy uczynki miłosierdzia (osobiste
zaangażowanie)? Co jest dla ciebie ważne w dobroczynności?
✍
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Â Policz swoją jałmużnę w procentach za ostatni miesiąc lub kwartał:
(1) wydatki dobroczynne
(taca, ofiary na kościół,
akcje charytatywne, itp).  	

… … … … …

(2) całość dochodów		

… … … … … … … … … … …

(1)/(2) =			

… … … … … … … … … … … x 100%

=					

… … %

Â Co czynię dla Jezusa? Jak wyrażam moją hojność i wielkoduszność?
✍

Â Dziesięcina:
nowy sposób wyciągania pieniędzy przez Kościół		

□

piękna idea, ale jeszcze do niej nie dojrzałem		

□

wyraz zaufania Bogu					

□
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D.

Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).

Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało
mi się zrealizować (zaznacz na osi):
+
0%

+
25%

+
50%

+
75%

+
100%

Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

E.

Działaj!

„Dobry uczynek spełniła
względem Mnie”.

GRUDZ I EŃ

S U KCE S

Producenci dobra
Mt 14,13 - 2 1
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🔑	 słowa kluczowe

przedsiębiorca
		

misja

			

chleb

		 powołanie
dobro

sukces
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Część I – Słowo w sercu

A.

Lektura Ewangelii

A.1.

Modlitwa:
Boże Duchu Święty,
z Twojego polecenia Objawienie
zostało spisane dla nas ludzi.
Oświeć mój rozum i napełnij moje serce,
abym przy tym czytaniu
dobrze zrozumiał Twoją prawdę
i abym nauczył się goręcej Cię kochać,
wierniej Ci służyć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A.2.

Ewangelia według św. Mateusza 14,13-21

Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi
na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały
się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł,
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich
chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie
i rzekli: „Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ
więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią
sobie żywności!”. Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie
potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!”. Odpowiedzieli
Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch
ryb”. On rzekł: „Przynieście Mi je tutaj!”.
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy
pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił
błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom,
uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości
i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych
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koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu
tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

B.

Kontekst

B.1.

Czas i miejsce

Sformułowanie „Gdy Jezus to usłyszał” dotyczy smutnej wiadomości o zabójstwie Jana Chrzciciela przez Heroda. Tradycyjnie utożsamia się miejsce przebywania Jezusa z brzegiem wschodnim Jeziora Genezaret. Mateusz podkreśla
mocno fakt, że miejsce to było „pustynne” i „odosobnione”, chodzi o zaakcentowanie cudowności rozmnożenia chleba. Tłumy, dowiedziawszy się o Jezusie,
idą za Nim. Ludzie ci pochodzą z okolicznych miast, prawdopodobnie chodzi
o Kafarnaum oraz inne miejscowości położone nad brzegiem Jeziora Genezaret. Wzmianka o tym, że tłumy przyszły pieszo, potwierdza, że chodzi o miejsce odosobnione, ale położone dość blisko osiedli ludzkich, a więc w bliskości
brzegu jeziora.
B.2.

Uczniowie

Uczniowie charakteryzują się realizmem. Proszą Jezusa, aby odprawił ludzi, aby
ci zdążyli wrócić do cywilizacji i coś kupić do jedzenia. W relacji Marka (6,34-44)
polecenie Jezusa „Wy dajcie im jeść” uczniowie interpretują jako nakaz, aby
oni sami poszli do wsi i dokonali zakupu. Udowadniają Jezusowi absurdalność
tego polecenia pytaniem: „Mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby
dać im jeść?” (Mk 6,37). W relacji Mateusza jest ono wzmocnione zaimkiem
„wy” (zbędnym z punktu widzenia gramatyki), podkreślającym znaczenie tego
polecenia. To obnaża bezradność uczniów, którzy tłumaczą się posiadaniem jedynie pięciu chlebów i dwóch ryb.
B.3.

Chleb

Dla Izraelitów chleb – poza oczywistym wymiarem spożywczym – miał głębokie znaczenie religijne.
• Abraham dostaje chleb i wino od kapłana Melchizedeka (Rdz 14,18).
• Chleb niekwaszony związany jest z pośpieszną ucieczką z Egiptu. Ten chleb
staje się podstawowym symbolem święta Paschy (Wj 12,8).
• Bóg karmi na pustyni swój lud, który domaga się chleba. Manna (samo słowo manna zawiera w sobie zdziwienie mann hu – co to jest?) jest chlebem
z nieba (Wj 16,1-21), chlebem mocarzy (Ps 78,25), który spożywa człowiek.
Rozmnożenie chleba na pustyni przez Jezusa było oczywistym znakiem nawiązującym do cudownego pokarmu otrzymanego od Boga.
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•
•
•

•

•
C.

Co szabat składano w świątyni jerozolimskiej chleby pokładne, będące wyrazem wdzięczności za chleb powszedni (Kpł 24,5-9).
Chrystus rodzi się w Betlejem, co oznacza „dom chleba” (Mi 5,1).
Chleb może być pokusą – na pustyni szatan kusi Jezusa, aby zamienił kamienie w chleb i w ten sposób zaspokoił swój głód (Mt 4,1-4). Jezus oczywiście nie czyni tego cudu dla siebie w związku z pokusą, ale w innym czasie
dla ludzi, jako obraz swojej mocy. Ponadto szatanowi odpowiada, że człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych; cud rozmnożenia
chleba miał miejsce po nakarmieniu ludu Słowem Bożym.
Jezus nakazuje uczniom, aby modlili się: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (Mt 6,11). Manna na pustyni była codziennym darem
Boga, nie magazynowano jej – za wyjątkiem świątecznego dnia szabatu,
na który otrzymywali podwójną porcję.
Chleb staje się Ciałem Pana – Eucharystią (Mt 26,26).

Analiza Ewangelii

❓ W jaki sposób ludzkie potrzeby są miejscem obecności Chrystusa?
❓ Słowo Boże pokarmem duszy, chleb pokarmem ciała.
Jak Jezus karmi człowieka?

❓ Jakie znaczenie miał chleb dla Jezusa?

D.

Dzielenie się Słowem

📢 Podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. Co zwróciło twoją
szczególną uwagę, zaskoczyło, zainteresowało. Krótkie, osobiste
wypowiedzi.
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Część II – Słowo w biznesie
Â Rozmowa w grupach o biznesie. W duchu otwartości
i szacunku, z chęcią wsparcia dzięki dzieleniu się własną wiedzą
i doświadczeniem.
 Co jest sukcesem przedsiębiorcy?
❓ Przedsiębiorca przez swoją pracę uczestniczy w dziele stwórczym Boga.
Jakie „dobre dobra” dajesz ludziom?

❓ Tworząc dobro, uczestniczymy w dziele stwórczym Boga. Podziel się,
w jaki sposób jesteś współpracownikiem Boga?

❓ Czy masz świadomość wartości swojej pracy?

W jaki sposób wpływa ona na podejmowanie codziennych
obowiązków?

Sukces • 129

Część III – Słowo w życiu (w domu)

A.

Rozważ fragment Ewangelii

Â Zadbaj o warunki, o ciszę, wyłącz wszystko, co cię rozprasza.
Â Rozpocznij modlitwą, jeszcze raz przeczytaj tekst, poświęć
rozważaniu 20-30 minut.

B.

Obejrzyj komentarz wideo

Â duszpasterstwotalent.pl/wideo12

C.

📺

Autorefleksja

Â Odpowiedz na pytania:

Â Czy swoją pracę zawodową postrzegasz jako Boże powołanie?
nie			

		






tak









Â Czy masz świadomość, że „tłumy” potrzebują
twojego zaangażowania, aktywności, pracy?
nie			

		






tak
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Â Co dobrego dajesz światu?
✍

Â Czy rok 2022 pozwolił ci lepiej zrozumieć Pismo Święte?
nie			

		






tak









Â Czy w 2022 stałeś się lepszym przedsiębiorcą?
nie			

		






tak









Sukces • 131

D.

Postanowienie

Â Postanowienie powinno być bardzo konkretne, możliwe do
weryfikacji.
Â Może dotyczyć życia zawodowego, rodzinnego lub postawy
wewnętrznej.
Â Może mieć charakter pozytywny (zrobię…) lub negatywny
(skończę z…).

Â Postanowienie z poprzedniego miesiąca udało
mi się zrealizować (zaznacz na osi):
+
0%

+
25%

+
50%

Â Twoje postanowienie na najbliższy miesiąc:
✍

E.

Działaj!

„Wy dajcie
im jeść!”

+
75%

+
100%
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