Wtorek – II tydzie WP
Nauka 14 – Ubóstwo, a wiara
Kiedy przygl damy si
yciu Chrystusa mo emy zauwa y co wi cej. Nie uzdrowił On
wszystkich chorych, ułomnych, sparali owanych i tr dowatych, nie nakarmił wszystkich
głodnych i nie napoił wszystkich spragnionych, nie pomógł wszystkim biednym. Dlaczego?
Przecie mógł swoj bosk moc to uczyni ... ale nie uczynił!. Kiedy Judasz protestował
przeciwko rzekomej rozrzutno ci Marii Magdaleny (Mk 14,3-10), Jezus odparł, „ ... ubogich
zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, mo ecie im dobrze czyni ; lecz Mnie nie zawsze
macie ...” (Mk14,7) Co to znaczy? Czy nie znaczy to wła nie, e człowiecze stwo nasze
utwierdza si i realizuje w yczliwym stosunku do drugiego człowieka, w widzeniu, w
dostrzeganiu jego potrzeb? Czy nie po to dał nam biednych, ubogich, chorych, zniedoł niałych,
potrzebuj cych pomocy, aby my przez umiej tno
empatii doskonalili swoje własne
człowiecze stwo? Czy nie istniej oni mi dzy innymi, po to, aby człowiecze stwo w nas nie
umarło? Jego przykazanie miło ci Boga i bli niego jest jednym i tym samym przykazaniem. Nie
ma miło ci Boga bez miło ci bli niego. A reakcje w rodzaju reakcji Judasza s .... -b d my
szczerzy- fałszywe i faryzejskie.
Wystarczy bowiem przytoczy dwa kolejne fragmenty Pisma wi tego.
„B dziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, cał swoj dusz i całym swoim
umysłem. To jest najwi ksze i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: B dziesz
miłował swego bli niego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera si całe Prawo
i Prorocy.” (Mt 22,37-40)
„Je liby kto mówił: Miłuj Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamc , albowiem kto nie miłuje
brata swego, którego widzi, nie mo e miłowa Boga, którego nie widzi.” (1 J 4,20)
Có wi c robi wobec tych wszystkich, którzy borykaj si z kłopotami ycia codziennego,
nieraz nie z własnej winy, nieraz bez widocznej przyczyny czy powodu z ich strony? Warto takie
pytania sobie zadawa i stale rewidowa swoje post powanie wobec innych, bo to jest tak e
sprawdzian naszej wiary. Bóg chce nam pokaza , e my tak e mamy co do zrobienia
wzgl dem naszych ubo szych braci.
Niestety dosy cz sto bywa równie i tak, e człowiek sam siebie widzi biednym, ubogim i
prze ladowanym przez nieszcz cia i kłopoty, chocia obiektywnie rzecz bior c jego status
egzystencjalny jest całkiem zno ny. Mam nawet wra enie, e:
- najwi kszym nieszcz ciem i przyczyn – cz sto rzekomej tylko – „biedy” współczesnego
człowieka nie jest to, e za mało ma, ale to, e za du o chce mie .
Trzeba bowiem rozró ni pomi dzy: n dz , bied , ubóstwem, niedostatkiem i brakiem. To
oczywiste, e materialna n dza jest nie do zaakceptowania i nie do zniesienia. Jest to stan,
niestety, milionów ludzi na całym wiecie, (a szczególnie w krajach rozwijaj cych si ) ludzi
umieraj cych z głodu. Ale raczej nie jest to stan z jakim mo na si spotka w Polsce. Co innego
jednak n dza, a co innego tylko bieda, która jest niejednokrotnie wynikiem zaniedba
społecznych czy socjalnych, ale nie kataklizmem, jak w krajach 3-go wiata. Bieda jest stanem
niechcianym, ale nie katastroficznym. Na bied istniej -czasami dosy proste- rodki zaradcze.
Ubóstwo -z kolei- mo e by wiadomym wyborem ycia skromnego czy nawet biednego, jako
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znaku eschatologicznego rzeczywisto ci przyszłej. Wybieraj c ubóstwo z jego brakami, ale i z
jego niepewno ci jutra daj
wiadectwo ufno ci i zaufania Bogu. Niedostatek jest stanem
przej ciowym i na pewno nie jest ani n dz , ani bied , ani nawet ubóstwem. Jest stanem braku
czego , co mógłbym, ale nie musz absolutnie mie . Bardzo cz sto jednak ludzie myl te
poj cia i yj c w niedostatku s przekonani, e yj w biedzie czy n dzy. Człowiek yj cy w
niedostatku, ale ufaj cy Bogu nie b dzie z tego powodu robił tragedii. On wie, e jego braki nie
s katastroficzne, e nie wszystko musi mie , e umiej tno
ograniczania si jest czym
pozytywnym, tak jak umiej tno ograniczania si w jedzeniu słu y tylko zdrowiu. Ale człowiek,
który tego nie rozumie, który zachorował na chorob „posiadania”, pragnie jedynie posiada . A
kiedy nie umie zaspokoi swoich pragnie posiadania, wtedy jest nieszcz liwy, zawiedziony,
sfrustrowany i gotowy uzna , e jest naprawd biedny, e jest godny po ałowania, e trzeba si
nad nim litowa .
Znam ludzi, którzy maj c naprawd niewiele s szcz liwi i znam ludzi, którzy maj c bardzo
du o s bardzo nieszcz liwi, bo stale oczekuj wi cej, gn bi ich niedosyt, którego ródła nie
umiej rozpozna , wi c rzucaj si jeszcze bardziej zaciekle w wir zdobywania kolejnych
materialnych łupów. I to jest chyba przyczyn ich stanu psychicznego dołka, zniech cenia,
apatii i poczucia beznadziei. To jest powodem, e czuj si zagubieni, bezradni, przytłoczeni
bezsensem ycia, bo rzeczywi cie ycie jedynie dla dóbr materialnych jest bezsensownym
yciem.
Najpierw trzeba wi c zrewidowa moje podej cie do wiata i zobaczy , czy całe moje
nieszcz cie nie wypływa z tego, e za du o chc mie ? Czy przypadkiem nie daj si
zwariowa nachalnym i krety skim reklamom i owczemu „p dowi posiadania”, kupowania,
zarabiania po to tylko, aby wydawa , bezmy lnie, bez sensu, bez ładu i składu? Czy nie jest tak,
e jestem nieszcz liwy nie dlatego, e nie mam czego , co jest mi do ycia nieodzowne, ale
raczej jestem nieszcz liwy, bo nie mog bezmy lnie i bez zastanowienia wydawa pieni dzy
na rzeczy drugoplanowe, na bzdury? A wystawy w sklepach s tak kusz ce …
A mo e Pan Bóg pozwala nam czasami do wiadczy beznadziei, zagubienia, bezsensu, a
nawet niepewno ci jutra, tylko po to, aby my zwrócili si ku Niemu i przypomnieli sobie, e ON
JEST i e jest w naszym yciu daleko wa niejszy ni nasze codzienne małe kłopoty. e
ostatecznie to On jest Panem i Władc całego Wszech wiata i e bez Jego woli nawet wróbel
nie spada na ziemi ? Czy nie jest i tak, e to wła nie nasze zachłanne i nieraz nieu wiadomione
pragnienia i zachcianki, które nie mog by spełnione, wprowadzaj nas w stan przygn bienia i
apatii, zniech cenia i marazmu, bo zapominamy, e dla Boga jeste my daleko wa niejsi ni
wiele wróbli? A mo e wystarcz tylko niewielkie zmiany w moim yciu, niewielkie retusze,
odrobina dobrej woli, troch wi cej zdecydowania i samodyscypliny, aby ycie okazało si
bardziej zno ne? A mo e trzeba zmieni co w sobie samym, w moim sposobie widzenia,
odbierania i warto ciowania wiata, aby moje ycie stało si prostsze, szcz liwsze, łatwiejsze?
A mo e wystarczy tylko zrewidowa i przeorganizowa moj drabin warto ci i preferencji?
Mo e nale y zwróci si najpierw do Boga i dostrzec, e On naprawd troszczy si o mnie?
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