Poniedziałek – II tydzie WP
Nauka 13 - Dla zniech conych
Po długiej refleksji dotycz cej obecno ci zła w wiecie i jego skutków, proponuj po wi ci
troch czasu problemowi zniech cenia i zobaczy ten problem w wietle wiary. Bardzo cz sto
bowiem w naszej, trudnej polskiej rzeczywisto ci spotka mo na ludzi wierz cych, którzy
ogarni ci s zniech ceniem i poczuciem bezsilno ci. Czy tego rodzaju postawa da si pogodzi
z wiar , czy wierz c mo na by zniech conym i apatycznym? Napisałem kilkana cie miesi cy
temu artykuł w formie „listu do zniech conych”. I wła ciwie chciałem go w trzech kolejnych
naukach -z niewielkimi zmianami- przytoczy .
"Czuj si taka(i) zagubiona(y) i bezradna(y) i tak bardzo chciał(a)bym, eby wszystko si
zmieniło ... Nie umiem sobie poradzi z yciem, stało si ono takie przytłaczaj ce i
bezsensowne, nie wiem jak wybrn z długów, z kłopotów, jak zapewni dzieciom jak
sensown przyszło ..?."
Takie i tym podobne wypowiedzi pojawiaj si coraz cz ciej na ró nego rodzaju forach, w
listach, w rozmowach z lud mi. Ludzie czuj si coraz bardziej zagubieni i przytłoczeni yciem,
tocz c si walk o przetrwanie, czy zapewnienie sobie komfortu materialnego. S bezradni
wobec eskalacji propagandy sukcesu i dobrobytu, który jest dla wielu nieosi galny. W czasach
komunizmu taka propaganda była sterowana przez centralne o rodki władzy politycznej.
Pami tamy jak nam wmawiano, e gdzie za zakr tem historii lub za horyzontem polityki kryje
si wspaniały raj komunistycznego rozkwitu. A jednocze nie tylko nieliczni wybra cy mieli do
niego dost p, zapewniony najcz ciej nie tyle uczciw prac , co partyjn przynale no ci .
Dzisiaj –podobnie- usiłuje si mami ludzi takim efemerycznym dobrobytem i sukcesem,
ekonomicznym eldorado. I znowu tylko nieliczni maj do niego dost p, i znowu nie dzi ki
uczciwej pracy, ale wskutek szwindli, kantów i nieuczciwo ci - przera aj cego zestawu
niemoralnych posuni . Przoduj w tym –niestety tak jak i za komuny- elity polityczne kraju.
Sprawdza si nadal powiedzenie: „Polska nierz dem stoi”, a prywata i egoizm rz dz cych s
przera aj ce. Pozostała wi kszo
nadal yje w biedzie i niepewno ci jutra. Niedawno
wyczytałem gdzie , e według Pa stwowego Urz du Statystycznego pi
milionów ludzi w
Polsce (a wi c co ósmy Polak) yje na pograniczu n dzy. Jak w takiej sytuacji y , jak
funkcjonowa normalnie i nie popa w zniech cenie? Czy wiara mo e nam pomóc?
Powi ksza si stres psychiczny, wzrasta napi cie i nerwowo , rozprzestrzenia si beznadzieja
i bezsens. Ludzie s psychicznie coraz słabsi, coraz bardziej popadaj w przygn bienie, w
apati , w stan zniech cenia i t pej rezygnacji, rezygnacji z jakiegokolwiek wysiłku. Co najwy ej,
jako jedyn reakcj na pogł biaj cy si kryzys moralny i gospodarczy mo na zauwa y bezsiln
zło i mordercz zazdro .
Dla mnie ka dy taki e-mail, ka da taka wypowied to dramat, to ludzie załamani, pokaleczeni,
samotni, bezradni, chorzy, nie umiej cy stawi czoła pojawiaj cym si trudno ciom, yciu, które
staje si coraz bardziej bezwzgl dne. Jest to równie wiadectwo, owej niepokoj cej prawdy, e
znowu gdzie panoszy si zło, a nieuczciwo bierze gór , e aroganccy cwaniacy i zarozumiali
egoi ci zapomnieli o drugim człowieku i jego potrzebach. To sygnał, e człowiek człowiekowi
nadal wilkiem jest.
Jak takim ludziom pomóc, jak im pokaza , e sens i istota ycia tkwi gł biej, e nie wszystko
jest stracone? Jak ich przekona , e mimo kłopotów i trudno ci, mimo przeciwno ci losu, mimo
niedostatku warto y i e istnienie nawet niezasobne i niekoniecznie na najwy szym poziomie
Ks. Kazimierz Kubat SDS

- www.kazania.org

1

finansowym mo e by spokojne i szcz liwe? Jak ich przekona , e najcz ciej tak wiele zale y
tylko od nich samych, od ich nastawienia, od zmiany oczekiwa lub raczej ograniczenia
niemo liwych do zaspokojenia wymaga ? Jak recept na ycie da tym, którzy borykaj si ze
swoim yciem tak nieporadnie? Jak pomóc ludziom zagubionym, którzy maj pecha i nie umiej
sobie poukłada ycia, którym si nic nie udaje, którzy mimo wysiłków jako nie umiej upora
si z problemami egzystencjalnymi? Jak przywróci ludziom nadziej i sens ycia? Jak
rozbudzi cierpliw , dalekosi n wizj urzeczywistniania si dobra? Jak pokaza wreszcie, e
mimo ubóstwa, czy pewnych braków materialnych mo na by szcz liwym?
No i jak – przede wszystkim – samemu nie by przyczyn nieszcz
innych ludzi, czy ich
biedy, jak nie by egoist dbaj cym tylko i wył cznie o swoje własne interesy i o swój własny
dobrobyt? Jak by dobrym i yczliwym dla innych? Jak ratowa tych z drugiej strony bariery
bogactwa przed utoni ciem w materialnym dobrobycie? Jak pokaza im, e szcz cie nie le y
w coraz bardziej zachłannym, zaci tym gromadzeniu rzeczy, ale w dzieleniu si ? Czy wiara
mo e nam w tym pomóc, czy jest ona rzeczywi cie oddalona od ycia i nierealna? Czy wiara
mo e przywróci sens i godno mojemu yciu?
Nie mo na powtarza jakich truizmów i dawa łatwiutkich dobrych rad, nie mo na zbywa
takich głosów pobo nym stwierdzeniem: „b d si za ciebie modlił”. Bo od razu przypominaj
mi si słowa w. Jakuba:
„Je li na przykład brat lub siostra nie maj odzienia lub brak im codziennego chleba, a kto z
was powie im: Id cie w pokoju, ogrzejcie si i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, czego
koniecznie potrzebuj dla ciała - to na co si to przyda?”(Jk 2,15-16)
Nie wystarcz moje – nawet najdłu sze – modlitwy, kiedy kto potrzebuje chleba, odzienia,
lekarza czy wiadomo ci spokojnego jutra! Nie wystarcz moje najszczersze słowa
współczucia, kiedy on potrzebuje wiadomo ci bycia kochanym i szanowanym! Jaki po ytek z
mojej pobo nej i słodkiej minki z uładzonym u mieszkiem przyklejonym do ust, skoro on
potrzebuje przywrócenia nadziei i do wiadczenia konkretnej miło ci.
A z drugiej strony przecie nie sta ani mnie, ani nikogo na bezpo rednie finansowe wspieranie
wszystkich potrzebuj cych, na „drukowanie i rozdawanie pieni dzy”. Na to, nie sta nawet
najbogatszych. Co wi cej, w wielu przypadkach byłoby to deprawuj ce, bo ustawiczne dawanie
i pomaganie mo e tylko pogł bia wewn trzne przekonanie o nieudolno ci i nieumiej tno ci
radzenia sobie w yciu. I nie chodzi nawet o to, aby nie dawa bezmy lnie, ale aby da co
wi cej ni pieni dze, czy chwilow , materialn pomoc. Chodzi o to, aby da ludziom nadziej ,
przywróci im poczucie sensu, przywróci im wiar w siebie i w innych, aby uczyni wiat
bardziej ludzkim i yczliwym. Nie chodzi o to, aby dawa stale jałmu n , ale o to, aby znikła
potrzeba dawania jałmu ny. Czasami trzeba tak niewiele pomóc, poda r k , okaza yczliwe
zainteresowanie, dobro , uprzejmo . A czasami trzeba si umie podzieli tym co samemu si
posiada ... Nie, rzuci ochłap jałmu ny, ale si podzieli ! A nam tka trudno si dzieli , bo dla
nas samych nie wystarczy> Czy na pewno nie wystarczy?
ajpierw i przede wszystkim trzeba nam sobie u wiadomi , e sam Bóg, Jezus Chrystus ył
yciem człowieka ubogiego! I cokolwiek by powiedzie , cokolwiek by napisa Jego ycie nie
było yciem w luksusach i w dostatku, a nawet nie było yciem w jakikolwiek sposób
ustabilizowanym i materialnie zabezpieczonym. Rodzina z Nazaretu, to ludzie yj cy w
ubóstwie, ludzie yj cy –jak wi kszo
Polaków- na granicy biedy. Oczywi cie nie jest to
pochwała biedy, ani apologia ubóstwa, ale czy my czasami nie przesadzamy, czy nie wpadamy
niepotrzebnie i bez powodu w czarn rozpacz? Chrystus yj cy skromnie i w ubóstwie chce
nam pokaza , e nie bogactwo, nie zamo no i nie materialna stabilno licz si w yciu. Co
wi cej w wielu miejscach Ewangelii Chrystus pokazuje, e jest wprost przeciwnie, e bogactwo,
dostatek, zamo no
s bardzo niebezpieczne, bo prowadz do pychy, do zarozumiało ci..
Wystarczy tylko przeczyta jego przypowie
o bogaczu i ebraku Łazarzu (Łk 16,19-31).
Wystarczy posłucha Jego Kazania na Górze ze słowami: „Błogosławieni jeste cie wy, ubodzy,
albowiem do was nale y królestwo Bo e. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebrali cie ju
pociech wasz .” (Łk 6,20.24) Wystarczy zobaczy z jakim szacunkiem i miło ci odnosił si do
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ludzi ubogich, aby ze zdziwieniem stwierdzi , ze On sam si do nich zaliczał, e to wła nie do
nich przyszedł, e im chce głosi Dobr Nowin . A jaka ona jest?
Jego słowa: „Nie bójcie si ... Czy nie sprzedaj dwóch wróbli za asa? A przecie aden z nich
bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemi . U was za nawet włosy na głowie wszystkie s
policzone. Dlatego nie bójcie si : jeste cie wa niejsi ni wiele wróbli.” (Mt 10,29-31) maj ,
musz mie (!) dla wierz cego jakie znaczenie.
To On powtarza z moc : „Nie gromad cie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszcz i
gdzie złodzieje włamuj si i kradn . Gromad cie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza
nie niszcz i gdzie złodzieje nie włamuj si i nie kradn . Bo gdzie jest twój skarb, tam b dzie i
serce twoje” (Mt 6,19-21). I nie jest to pochwała pasywno ci i nieróbstwa.
To On naucza: „Nie troszczcie si wi c zbytnio i nie mówcie: co b dziemy je ? co b dziemy
pi ? czym b dziemy si przyodziewa ? Bo o to wszystko poganie zabiegaj . Przecie Ojciec
wasz niebieski wie, e tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie si naprzód o królestwo Boga i
o Jego Sprawiedliwo , a to wszystko b dzie wam dodane. Nie troszczcie si wi c zbytnio o
jutro, bo jutrzejszy dzie sam o siebie troszczy si b dzie. Dosy ma dzie swojej biedy.” (Mt
6,31-34) I nie jest to apologia bezczynno ci i lenistwa.
O co wi c chodzi w jego nauczaniu? Czy my aby o tym nie zapominamy i nie poddajemy si
zbyt łatwo negatywizmowi i zniech ceniu, apatii i przygn bieniu? Czy nasza wiara nic nam nie
mówi w sytuacjach trudnych, czy słowa Chrystusa s tylko pobo nym gl dzeniem? Człowiek
gł boko wierz cy wie, e ostatecznie całe jego ycie jest w r ku Boga. Robi wszystko, aby to
swoje ycie uczyni lepszym, ale te ma ufno w Bogu, Który powtarza mu: „jeste daleko
wa niejszy dla mnie ni wszystkie wróble wiata!”
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