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Poprzedni temat dotyczył złych skutków powodowanych przez ubóstwo.
Uświadomił nam, że Bóg nie chce naszej biedy i niedostatku. Jak zatem rozumieć pochwałę ubóstwa zawartą w fundamentalnym dla chrześcijańskiej
wiary tekście, jakim są „Błogosławieństwa”? Jacy ubodzy posiądą królestwo
niebieskie? To istotne pytania dla ludzi zaangażowanych w przemianę świata, posiadających wiele dóbr, a jednocześnie szukających pogłębienia wiary
i żywej relacji z Jezusem. Szczere poszukiwanie odpowiedzi na nie pomoże
pogłębić postawę duchowego dziecięctwa, która uzdalnia do całkowitej ufności i zupełnego oddania się do dyspozycji Boga

I. MEDYTACJA BIBLIJNA
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie.” (Mt 5, 3)
„Gdy [Jezus] podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci
wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak
uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki,

II. INSPIRACJE
Ubóstwo w Piśmie Świętym postrzegane jest z jednej strony jako stan haniebny,
sprzeczny z godnością człowieka i wolą Boga,
a z drugiej jako postawa duchowego dziecięctwa, która uzdalnia do całkowitej ufności
i zupełnego oddania się do dyspozycji Boga.
Jeżeli wiąże się z krzywdą i wyzyskiem, stanowi obrazę dla sprawiedliwości Bożej. Dlatego,
począwszy od czasów proroków starożytnego
Izraela, stale jest głoszona – jako powinność religijna i moralna – konieczność zaangażowania
po stronie ubogich, celem naprawienia krzywd
i przywrócenia sprawiedliwego porządku ustanowionego przez Boga.
Błogosławieństwa znajdują się w centrum
przepowiadania Jezusa, odzwierciedlają Jego
oblicze i opisują Jego miłość. Jednocześnie wyjaśniają charakterystyczne postawy i działania
życia chrześcijańskiego. Zostały zapoczątkowane w życiu Maryi i wszystkich świętych.

i rzekł: «Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga
wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy
bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało;
ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co
miała na utrzymanie».” (Łk 21, 1-4)

Wiedzieć i rozumieć więcej
Hebrajskie słowo anawim określa ludzi całkowicie ufających Panu (tak jak Maryja i Józef ),
zachowujących wolność ducha. O takich ubogich mówi jedno z ośmiu błogosławieństw.
Jeśli przedsiębiorca ma być ubogim w świetle
zachęty Jezusa i mieć nadzieję na posiadanie
królestwa niebieskiego, to musi rozwijać w sobie postawę zaufania do Boga Ojca. Taka postawa jest kluczem do duchowego rozwoju,
do zachowania spokoju ducha w różnych trudnych sytuacjach biznesowych, często powodowanych przez czynniki, na które nie mamy
wpływu.
Pan Jezus nie kwestionuje samego bogactwa, lecz stosunek człowieka do niego – zniewolenie i uzależnienie od rzeczy materialnych.
Nie trzeba być bogaczem, żeby być zniewolonym posiadaniem (bogactwem). Nawet biedak może mieć chciwe serce bogacza. Stan
posiadania nie jest wyróżnikiem i głównym
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II. INSPIRACJE
kryterium. Im większe ubóstwo wewnętrzne
(pustka duchowa), tym większy nacisk kładzie
się na bogactwo zewnętrzne (materialne).
„Ubieramy” się w ten rodzaj bogactwa, bo usiłujemy w ten sposób podnieść swoją wartość.
Im bardziej jesteśmy niepewni swojej wartości,
tym bardziej chciwie gromadzimy rzeczy, pod
którymi się ukrywamy (stroje, samochody, gadżety, ozdoby, także: tytuły, certyfikaty, funkcje
– ale to już głębszy poziom chciwości, na inny
temat.)
Pragnienie naśladowania Jezusa ubogiego
nie wyraża się w sposób zewnętrzny (porzucenie pracy zarobkowej, siedzenie na ulicy i żebranie). Upodobnienie się do Jezusa polega
na wewnętrznej przemianie – na zobojętnieniu na bogactwo. Nieprzywiązywanie wagi do
posiadania rzeczy materialnych. Wolność od
tego. Uwolnienie się od zbytniej troski o swój
status, poziom życia i „ważność” opartą na
stanie majątkowym. Oczywiście to wszystko
w ROZTROPNOŚCI. Chodzi o to, żeby nie zabiegać o więcej, niż jest potrzebne do życia i wypełniania woli Bożej. Nietraktowanie majątku
jako wartości, jako celu samego w sobie.
WOLNOŚĆ od przywiązania do rzeczy materialnych powoduje, że rozwijają się możliwości
duchowe i człowiek może radośniej korzystać
z darów Boga. Nie byłoby to możliwe, gdyby trwał w stanie koncentracji na posiadaniu.
Bo „nie można dwóm panom służyć” (Mt 6, 24
i Mt 13, 22).

Wiedzieć i rozumieć więcej

Z rekolekcij ignacjańskich
o. Józefa Augustyna:
Przejawy ewangelicznego ubóstwa
(sposoby praktykowania):
ÂÂ 1. Poddanie się powszechnemu prawu pracy. Człowiek „ubogi” ewangelicznie to taki, który sam pracuje na
chleb. Tylko „bogacze” żyją z pracy
innych.
ÂÂ 2. Odrzucenie nadmiernej troski
o sprawy materialne. Przełamanie
niepokoju (który jest niemal odruchowy u człowieka) o sprawy zabezpieczenia materialnego i powierzenie się Opatrzności w dostatku
i w niedostatku.
ÂÂ 3. Dzielenie się z ubogimi i bardziej
potrzebującymi tym, co posiadamy.
Nie chodzi tylko o dawanie jałmużny,
ale także o współodczuwanie
i współdzielenie trosk z cierpiącymi,
słabszymi i biednymi, chorymi umysłowo, upośledzonymi.
ÂÂ Ojciec Augustyn mówił, że tacy
ludzie są dla nas jak lustro – spotkanie ich pokazuje nam, jacy naprawdę
jesteśmy. Czy czujemy lęk, rezerwę,
paternalizm? To są objawy, że stawiamy siebie ponad nimi.
ÂÂ 4. Unikanie wszelkiego pozoru zbytku (przepychu) i wystrzeganie się
nieumiarkowanego zysku.
ÂÂ 5. Zależność od innych w korzystaniu
z dóbr. W klasztorze zakonnik prosi
o potrzebne rzeczy przełożonego,
a w rodzinie przejawia się to hojnością w dzieleniu się i nieprzyznawaniem sobie żadnych przywilejów.
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III. ŚWIADECTWO
„Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się
zbytnio o swoje życie.” (Mt 6, 25a)
„Kiedyś mocno denerwowały mnie te słowa
Jezusa. Jak mam się nie troszczyć?! Jeśli ja się
nie zatroszczę, to kto zrobi to za mnie? Choć
często słyszałam, że Bóg ma o mnie największe staranie, nie brałam tego dosłownie. Uważałam, że Bóg nie zajmuje się takimi sprawami
jak płacenie moich rachunków czy naprawa
samochodu. On uzdrawia z nowotworów, ma
moc nawracania grzeszników… Aż pewnego
dnia oddałam Bogu moje życie, moją rodzinę i wszystkie moje sprawy. Pozwoliłam Mu,
by udowodnił mi, że jestem Jego kochanym
dzieckiem. Każdego dnia zostawiam Mu swoje
problemy i one się rozwiązują. Teraz, gdy mam
już świadomość, że Bóg troszczy się o mnie
i wie, co dla mnie jest najlepsze, mam w sercu
pokój i radość. On pozwala mi także doświadczać trudności, ale jest ze mną przy ich rozwiązywaniu. Stawia na mojej drodze ludzi, którzy
mi pomagają i służą dobrą radą. Codziennie
czuję Jego obecność.”
Wioletta Faszynka (żona Wojtka, mama Patrycji, projektantka sieci światłowodowych),
Świeckim okiem [w:] "Gość Niedzielny" 2017, nr 8, s. 14.

Prawnik Ron Tesoriero opowiada o spotkaniu z australijskim księdzem Wiliamem Aliprandi, który w 1986 roku, nie mając pieniędzy, miał
zakupić działkę pod budowę kościoła i szkoły.

Kapłan na wybranym przez siebie kawałku ziemi postawił krzyż i codziennie modlił się przed
nim, aby Pan Bóg pozwolił nabyć tę ziemię. Do
krzyża przytwierdził relikwię związaną z zakonnicą Mary MacKillop, prosząc ją o wstawiennictwo. Ostatecznie – po wielu nieprawdopodobnych perypetiach – ks. Aliprandi nabył działkę
za niewielkie pieniądze, choć w międzyczasie
jej wartość wzrosła niepomiernie.
Oto fragment rozmowy prawnika z księdzem
po sfinalizowaniu transakcji:
– Naprawdę ksiądz wierzył, po raz pierwszy
klękając na tej ziemi, by się modlić, że to dojdzie do skutku?
– Nie miałem najmniejszych wątpliwości.
– Skąd ksiądz miał tę pewność?
– Nie chodziło o mnie. To nie ja osobiście potrzebuję tej ziemi. Bóg jej potrzebuje. Dla nas.
Ludzie z Kincumber potrzebują kościoła, w którym mogliby czcić Boga, a ich dzieci potrzebują
szkoły, gdzie mogłyby się o Nim uczyć. Bóg nie
pozwoliłby, by plany, których celem jest nasze
dobro, rozwiały się z powodu braku pieniędzy.
Bóg, który stworzył świat, wcale nie utracił swej
mocy. Proszę o tym pamiętać. Zrezygnowałem
z mojego osobistego życia, by dla Niego pracować i zawsze proszę Go o pomoc – uśmiechnął
się, po czym dodał: – Byłbym zdumiony, gdyby
mi jej nie udzielił.
Ron Tesoriero, "Powody aby wierzyć", Kraków 2010,
s. 19-20.

IV. MAGISTERIUM
Katechizm Kościoła Katolickiego na temat
ubóstwa serca:
2545 Wszyscy chrześcijanie powinni starać
się „należycie kierować swymi uczuciami, aby
korzystanie z rzeczy ziemskich i przywiązanie
do bogactw wbrew duchowi ewangelicznego
ubóstwa nie przeszkodziło im w osiągnięciu
doskonałej miłości”. (II Sobór Watykański, konstytucja "Lumen gentium", 42).
2546 „Błogosławieni ubodzy w duchu” (Mt 5, 3).
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Błogosławieństwa objawiają porządek szczęścia i łaski, piękna i pokoju. Jezus pochwala radość ubogich, do których już należy Królestwo
(por. Łk 6, 20):
Chrystus-Słowo nazywa „ubóstwem w duchu” dobrowolną pokorę człowieka i wyrzeczenie się siebie; a Apostoł daje nam
jako przykład ubóstwo Boga, gdy mówi:
„Dla nas stał się ubogim” (2 Kor 8, 9)
(św. Grzegorz z Nyssy, "Oratione de beatitudinibus", 1: PG 44, 1200 D).
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V. PYTANIA DO REFLEKSJI
ÂÂ 1. Co robić, aby zarabianie i nabywanie rzeczy nie było dla nas jedyną motywacją
i siłą napędową do działania?
ÂÂ 2. Jak oceniam działalność gospodarczą czerpiącą zyski z generowania reklam
i działań marketingowych, bazujących na namiętnościach ludzkich, takich jak:
chciwość, zachłanność, zazdrość, nieumiarkowanie?
ÂÂ 3. Jak budować zaufanie do Pana Boga w świecie dobrobytu,
który promuje niezależność, prestiż oparty na bogactwie i konkurencję?

VI. VARIA
ÂÂ Literatura: Bolesław Prus, Lalka (pomoc Stanisława Wokulskiego
udzielona rodzinie Wysockich, Węgiełkowi, Mariannie)
ÂÂ Film: Brat naszego Boga, reż. Krzysztof Zanussi, 1997 (biograficzny o Adamie Chmielowskim)
ÂÂ Muzyka: Bob Geldolf (Band Aid), Do They Know It’s Christmas?

MODLITWA PRZEDSIĘBIORCY I PRACODAWCY
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.
IMPRIMATUR Kuria Metropolitalna
Kraków, 14.05.2003 r., Nr 1446/W 2003
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