Wielu mężczyzn żałuje, że nie można wrócić do wcześniejszego okresu życia, wielu
chciałoby zmienić datę na poprzedni rok, ponieważ nie wykorzystali w pełni danych im
możliwości ani nie docenili daru czasu. Jednak czasu nie można cofnąć. Synowie Issachara to
godny uwagi przykład tego, jak dawno temu ludzie pilnie przestrzegali okresów i sezonów i
wspólnie zastanawiali się nad tym, jak należycie ten czas wykorzystać dla wspólnego dobra
narodu.
„Z synów Issachara, odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów
i znajomością tego, co ma czynić Izrael...” (1 Krn 12,33).
Bóg dał każdemu określoną miarę czasu na osiągnięcie celu. Podczas ziemskiej
egzystencji mężczyzna ma za zadanie wykorzystać ten bardzo konkretny i ograniczony zakres
czasu do tego, by zbudować i udoskonalić swój charakter poprzez rozwijanie w sobie i
wyostrzanie umiejętności skupienia się na różnych dziedzinach. Czas jest jedynym stałym
towarem, który został jednakowo dany każdemu człowiekowi. Mądrze wykorzystując czas,
każdy mężczyzna może rozwijać swoje talenty, maksymalnie wykorzystać wszelką bez
wyjątku daną mu szansę i kroczyć w stronę obiecującej przyszłości. Gdy mężczyzna zrozumie
to i zacznie współpracować z Bogiem, uzyska dodatkową korzyść w rozwijaniu swych
talentów i znajdzie trwały skarb. Umiejętne wykorzystanie czasu, talentów i skarbów pozwoli
mu osiągnąć znaczenie i przyczyni się do wzrostu chwały Bożej. Ci zaś, co nie rozumieją
znaczenia czasu, talentów i skarbów, zawsze będą na łasce tych, którzy są bardziej pilni.
„Ręka pilnych zdobywa zwierzchnictwo, a niedbalstwo sprowadzi pracę pod
przymusem” (Prz 12,24).
„Widzisz biegłego w swoim zawodzie? Stać będzie wobec królów, a nie wobec
gminu” (Prz 22,29).
Dlatego kluczowym aspektem w realizacji celów życiowych mężczyzny jest
staranność i rozsądne wykorzystanie czasu. Ci mężczyźni, którzy są nieodpowiedzialni i nie
zdają sobie sprawy, jak ważne jest chronienie swojego czasu, przegapią liczne okazje do
rozwoju talentów i poniosą globalne straty z powodu swojego lenistwa.
Oprócz czasu, Bóg obdarzył każdego mężczyznę jeszcze innego rodzaju darami, które
są wyjątkowe i ofiarowane konkretnie jemu. Te Boże dary, nazywane talentami, stanowią
szczególny wyraz niezrównanych cech Boga. Ich celem jest umożliwienie mężczyźnie
służenia Bogu i innym ludziom w niezwykły, bogaty i absolutnie wyjątkowy sposób.
Niezależnie od wielkości, rozmiaru lub ilości tych talentów, mężczyzna jest powołany, aby
służyć i rozwijać je w największym możliwym zakresie – ku chwale Boga. Jeśli talent
mężczyzny polega na skakaniu, ma tak nad nim pracować, aby skakać najwyżej, jak to
możliwe; jeśli ma talent do biegania, musi rozwinąć go i biegać tak szybko, jak to tylko
możliwe. Niezależnie od tego, czy jest to budowanie, odkrywanie, śpiewanie czy wspinanie
się, mężczyzna musi udoskonalić i wykorzystać ten talent w czasie na to mu danym

i stworzyć w ten sposób najcenniejszy skarb, który zostanie przedstawiony Bogu jako
prawdziwy akt czci i chwały.
Kalkulowanie czasu i mądre wykorzystywanie talentów jest bardzo ważne dla
ziemskiej egzystencji każdego mężczyzny. Wiedza dotycząca czasu i zrozumienie
konieczności starannego wykorzystywania talentów w celu uzyskania skarbu są niezbędne,
jeśli chcemy odkryć i osiągnąć dany nam przez Boga cel. Ci mężczyźni, którzy będą pomijać
znaczenie relacji między ciałem, duszą i funkcją duchową, w połączeniu ze swoimi myślami,
słowami i czynami oraz zlekceważą zarządzanie danym im przez Boga czasem, talentami i
skarbem, całkowicie zapadną się w żałosny stan pustki i braku satysfakcji, czego przykład
obserwujemy w starożytnej Księdze Koheleta.
„Toteż znienawidziłem życie, gdyż przykre mi były wszystkie sprawy, jakie się dzieją
pod słońcem; bo wszystko marność i pogoń za wiatrem” (Koh 2,17).
Wszystko, czego król Salomon nie osiągnął jako mężczyzna, było spowodowane tym,
że jego życie nie zostało zharmonizowane z wyznaczonymi przez Boga okresami
i poszczególnymi etapami. Dlatego, pomimo sukcesów w zakresie władzy królewskiej,
nienawidził życia, ciągle ponosił wielkie straty i marnował wysiłki w obszarach wszystkich
swoich talentów i skarbów.
Mądrość jest niezwykle ważna. Dzięki niej mężczyzna może prowadzić swoje życie z
całą precyzją i dokładnością, może rozumieć swój czas, może odkrywać swoje talenty
i zarządzać skarbem, który otrzymał. Tylko tak uchroni swoje życie od tornada chaosu, od
zalewu goryczy, od chowania urazy i daremnych żalów.

