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A jak si ma nasza modlitwa do problemu naszego ubóstwa, czy niedostatku? Czy my potrafimy
si ufnie modli , wiedz c, e Pan Bóg jest naprawd Bogiem, Któremu zale y na nas? Czy
nasza modlitwa nie jest raczej tylko powtarzaniem wyuczonych formułek albo litani pró b? Jak
modlił si Jezus w Ogrodzie Oliwnym? „Ojcze, je li chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak
nie moja wola, lecz Twoja niech si stanie!” (Łk 22,42). Czy wiadomie wypowiadamy słowa
Modlitwy Pa skiej: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.” i czy wierzymy, e On jest
w stanie nam to zapewni , je li tylko my sami czynimy co nale y?
I tutaj przypominaj mi si inne słowa w. Jakuba:
„Sk d si bior wojny i sk d kłótnie mi dzy wami? Nie sk din d, tylko z waszych dz, które
walcz w członkach waszych. Po dacie, a nie macie, ywicie mordercz zazdro , a nie
mo ecie osi gn . Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdy si nie modlicie.
Modlicie si , a nie otrzymujecie, bo si le modlicie, staraj c si jedynie o zaspokojenie swych
dz. ... Przyst pcie bli ej do Boga, to i On zbli y si do was. Oczy cie r ce, grzesznicy,
u wi cie serca, ludzie chwiejni! ... Uni cie si przed Panem, a On was wywy szy.” (Jk 4:1 ...
10)
Czy nie dzieje si bowiem tak, e najcz ciej przyczyn naszej nieumiej tno ci kosztowania
daru ycia jest nasza własna bieda wewn trzna, e nie rozumiemy czego naprawd Bóg od nas
oczekuje? I to wła nie wp dza nas w przygn bienie i beznadziej ? Czy nie jest tak, e Bogu
nie ufamy, e nie ufamy jego słowom? I st d nasza bieda, nasza apatia i nasze przygn bienie?
Warto mo e jeszcze raz dogł bniej przemy le słowa Chrystusa zawarte w poni ej cytowanym
tek cie:
„Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie si zbytnio o swoje ycie, o to, co macie je i pi , ani o
swoje ciało, czym si macie przyodzia . Czy ycie nie znaczy wi cej ni pokarm, a ciało wi cej
ni odzienie? Przypatrzcie si ptakom w powietrzu: nie siej ani n i nie zbieraj do spichlerzy,
a Ojciec wasz niebieski je ywi. Czy wy nie jeste cie wa niejsi ni one? Kto z was przy całej
swej trosce mo e cho by jedn chwil doło y do wieku swego ycia? A o odzienie czemu si
zbytnio troszczycie? Przypatrzcie si liliom na polu, jak rosn : nie pracuj ani prz d . A
powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.
Je li wi c ziele na polu, które dzi jest, a jutro do pieca b dzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa,
to czy nie tym bardziej was, małej wiary? 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 6,25-34)
Nie jest to oczywi cie nawoływanie do całkowitej beztroski, do kwietyzmu i nieróbstwa, ale
czasami rzeczywi cie jest chyba tak, e my nie ufamy Bogu, e to nie sama bieda, czy raczej
niedostatek nas przytłaczaj , ale brak ufno ci i zaufania Bogu, a mo e nawet raczej nasza
nieudolno , czy nieumiej tno
zaufania i ycia skromniejszego. A ile razy jest tak, e
marnotrawimy dane nam rodki materialne, pieni dze i talenty na rzeczy drugoplanowe,
niepotrzebne i zb dne? Ile razy jest tak, e nie umiemy, ani obfitowa , ani biedy znosi (Flp
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4,12). Ile razy jest tak, e maj c wi cej ni potrzebujemy nie umiemy si dzieli z tymi, którzy
maj mniej, a kiedy my znajdujemy si w kłopotach, to si dziwimy, e i nam nikt nie chce
przyj z pomoc ?
Trzeba bowiem uczciwie przyzna , e wtedy kiedy obfitujemy, nie umiemy y roztropnie i nic
dziwnego, e odczuwamy dyskomfort psychiczny, gdy nierozs dnie roztrwonimy rezerwy. A
przecie
wystarczyło tylko troch
wyobra ni, perspektywicznego my lenia, odrobin
oszcz dno ci (bez sk pstwa), aby nie by – w sytuacji braku – nieszcz liwym.
Oczywi cie nie mo na generalizowa i upraszcza . Ale niejednokrotnie bywa te i tak, e
stajemy si niewolnikami panuj cej mody, reklam, panuj cego stylu my lenia i ycia, panuj cej
filozofii. e nie umiemy si wyrwa z zakl tego kr gu np. „dołuj cych, negatywnych i
przygn biaj cych informacji w TV”. e nie umiemy sprzeciwi si reklamie sukcesu i naciskowi,
wprost terrorowi posiadania, kupowania i niestety wyrzucania, czyli konsumpcyjnemu stylowi
ycia. A bardzo cz sto nie umiemy by szcz liwi wła nie dlatego, e zapominamy i wi cej
szcz cia jest w dawaniu, ani eli w braniu, czy w posiadaniu. I dlatego jeste my nieszcz liwi,
e nie umiemy dawa , e goni c za szcz ciem umieszczamy go nie w nas samych, ale w
rzeczach, które i tak szcz cia nam da nie mog .
Jak wi c wida , bardzo wiele zale y od nas samych, od naszego nastawienia i od naszej
struktury psychicznej. Warto przemy le swoje ycie pod tym k tem, zobaczy te – obecne
tam na pewno – pozytywy i drobne codzienne szcz cie. Nie wolno ustawicznie narzeka , nie
wolno poddawa si presji beznadziei i utyskiwania na wszystko. Tak wielu ludzi dało si
bowiem opanowa przez małoduszno i zniech cenie tylko dlatego, e zapomnieli o tym, i w
oczach Boga s daleko wa niejsi ni wszystkie wróble wiata! Znam ludzi yj cych w całkiem
niezłych warunkach i maj cych prawie wszystko, czego mogliby potrzebowa i stale
narzekaj cych i utyskuj cych. Oni po prostu nie umiej nie narzeka . Oni s szcz liwi tylko
wtedy, gdy mog si u ala nad sob . Oni si pławi z rozkosz w samo-u alaniu i utyskiwaniu.
To stało si dla nich pewnego rodzaju opium i narkotykiem. I dlatego s nieszcz liwi, bo
inaczej –jak tylko w wiecznym utyskiwaniu- nie umiej po prostu y
Kiedy czujesz si zagubiony i bezradny, kiedy nie umiesz sobie poradzi z yciem przypomnij
sobie i te słowa:
„Przyjd cie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obci eni jeste cie,
a Ja was pokrzepi .
We cie moje jarzmo na siebie
i uczcie si ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie,
a moje brzemi lekkie.”
(Mt 11,28-30)
Jaki mo e by doskonalszy przykład ycia ubogiego i oddanego Bogu, ni przykład ycia
naszego Mistrza Jezusa Chrystusa, Który „nie miała miejsca gdzie by głow oprze ...” (Mt
8,20)
Czy my, aby za bardzo nie ulegamy przygn bieniu i beznadziei?
Ale te warto zapyta , czy zapomnieli my ju o tak pi knych i szczytnych ideach mi dzyludzkiej
SOLIDARNO CI? Nie tej wielkiej, politycznej, ale tej codziennej, mi dzyludzkiej, o umiej tno ci
dzielenia si z innymi. Ile to jest takich polskich, katolickich rodzin, gdzie jedni funduj sobie
drogie zagraniczne wycieczki na narty w Alpy, czy na Francusk Riwier , a inni członkowie tej
samej rodziny yj w niedostatku i braku? A przecie wystarczyłoby tylko zobaczy troch dalej
ni koniuszek własnego nosa.
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Oczywi cie, rozwa ania powy sze nie wyczerpuj cało ci tematu i nie rozwi zuj wszelkich
mo liwych problemów i trudno ci. S to raczej tylko my li do refleksji, a nie recepty na ycie.
Nie ma tu na pewno recepty, na cokolwiek. Nie ma takich gotowych recept. Ponadto, na pewno
nale ałoby szerzej rozwin
problem faktycznych, społecznych i ekonomicznych przyczyn
ubóstwa i biedy. A szczególnie zanalizowa niesamowit i nieludzk wprost pazerno
przedsi biorców. Prawa wolnego rynku okre lane liberalizmem okazuj si tak nieludzkie i
pozbawione warto ci moralnych i etycznych, e mo na je przyrówna tylko do praw d ungli. To
na pewno te jest w du ej mierze przyczyn zubo enia znacznej cz ci społecze stwa i
pojawiaj cych si odczu marazmu, beznadziei, zniech cenia i bezsilno ci. Do tego jednak
trzeba by było zaprosi na oddzielne rekolekcje nasze „klasy posiadaj ce”. A to jest daleko
trudniejsze, bo znaczna cz
spo ród nich jest przekonana tylko o tym, e „prawa rynku s
twarde i nie mo na ulega sentymentom”.
Człowiek bogaty, to nie ten który ma wielkie pieni dze, ale ten który ma niewielkie wymagania.
Ten, który ma wielkie pieni dze, ale i wielkie wymagania, nigdy nie b dzie zadowolony i stale
b dzie mu czego brakowa .
Ten, który rozs dnie umie ogranicza swoje wymagania i zachcianki zawsze b dzie szcz
bo wie, e jego bogactwo nie w pieni dzach i nie w dobrach materialnych ...

liwy,

I na zako czenie tych refleksji o zniech ceniu i ufno ci Bogu, jeszcze kilka my li:
Pan nie zawsze daje nam to, o co Go prosimy,
ale zawsze daje nam to, co jest nam naprawd potrzebne ....
Cywilizacja w jakiej przyszło nam y , to brutalna cywilizacja mierci, wzbogacaj ca wielkich, i
tych którzy s ju wystarczaj co bogaci, kosztem tych, którzy nie maj nic do powiedzenia, bo i
tak s ju ubodzy. Czy mo na to uzdrowi ? Jak trafi do sumie bogatych i aroganckich,
pewnych siebie i w siebie zapatrzonych?
Jak przywróci nadziej ubogim i zagubionym, niezaradnym i chorym, samotnym i
opuszczonym. Jak wstrz sn
wiatem, skoro nawet sam Jezus Chrystus – Syn Bo y nie
potrafił (jak si wydaje) tego dokona ?
A mo e warto przypomina sobie tak e te słowa Pana Jezusa: „Wówczas Jezus spojrzał wokoło
i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wej do królestwa Bo ego. ... Łatwiej jest
wielbł dowi przej
przez ucho igielne, ni bogatemu wej
do królestwa Bo ego.” (Mk
10,23.25) Czy na pewno chciałby by bogatym i jednocze nie nara onym na utrat
ycia
wiecznego? Czy nie widzisz, e jedynie materialne bogactwo tylko za lepia i wcale szcz cia
nie przynosi? Szcz cia nie w rzeczach szukaj, ale w sobie i w Bogu, dla Którego jeste
naprawd wa niejszy ni wszystkie wróble wiata.
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