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          Poproszono mnie o podanie Komunii św. starszej, liczącej ponad osiemdziesiąt lat
kobiecie, która od dłuższego czasu nie wychodziła z domu. Mieszkanie było czyste, schludne,
ale bardzo ubogie. Rzadko się spotyka dom, w którym jest wyłącznie to, co konieczne do życia.
Po spowiedzi i Komunii świętej chwila spokojnej rozmowy. W niej proste wyznanie kobiety:
„Proszę się nie dziwić ubóstwu mego mieszkania. Trzykrotnie w życiu traciłam wszystko. W
1917 roku zostałam tylko z walizką, do której zdążyłam w ciągu pięciu minut wrzucić to, co
najpotrzebniejsze. W roku 1939 straciłam nie tylko mieszkanie, lecz męża i dzieci. A po raz
trzeci w Powstaniu Warszawskim straciłam wszystko, łącznie ze zdrowiem. Wydobyto mnie
nieprzytomną i ciężko ranną spod gruzów. Od tego momentu już nic nie gromadzę. Tak Bóg
uczył mnie ewangelicznego ubóstwa”. Przypomina mi się to wyznanie w zestawieniu z
przypowieścią Jezusa o bogaczu budującym spichlerze. Zasadniczo istnieją dwie drogi, na
których ludzie odkrywają, jak ma wyglądać mądra postawa wobec dóbr tego świata. Jedna jest
krótka, czasami bardzo krótka, trwa ułamki sekund. To świadomość zbliżającej się śmierci. Bóg
odbiera życie, a człowiek odkrywa swoją pomyłkę. Zapomniał, że nie wystarczy dużo
zgromadzić, lecz trzeba mieć zdrowie i silne ręce, by to utrzymać. Zapomniał o słabości i
kruchości swoich rąk. Konające ręce już nic nie utrzymają. Dla nich dobra tego świata nie
przedstawiają żadnych wartości. Człowieka, który popełnia ten błąd, Jezus nie waha się nazwać
głupcem. I nie należy się dziwić. Liczenie się ze sprawnością swoich rąk jest podstawowym
elementem mądrości. Ich słabość, kruchość życia, przemijalność tego, co doczesne, to fakty,
których nie można zlekceważyć. „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie;
komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla
siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”. Kto nie chce tego błędu popełnić, winien przygotować
się do wędrówki drugą drogą. Polega ona również na przeżywaniu utraty, ale nie życia, lecz
naszych spichlerzy. Może to mieć miejsce w jednym momencie — pożar, wojna, trzęsienie
ziemi, kataklizm — gdy człowiek traci wszystko, a może dokonywać się stopniowo przez
częściową utratę posiadanych dóbr. Chodzi przy tym nie tylko o dobra materialne, lecz o
wszelkie skarby doczesne, takie jak: zdrowie, przyjaciel, rodzice, dziecko, współmałżonek,
praca, dobra opinia itp. Jest to za każdym razem trudne przeżycie. Bóg zsyła je na nas jako
bolesną lekcję zdobywania mądrości. Odbierając, pragnie ubogacić. Jako dobry Ojciec, chce
zwrócić nasze serce ku skarbom, które w Jego oczach są wielkie. Nie przychodzi Mu to łatwo.
Czasami musi wielokrotnie zabierać człowiekowi wszystko, by zrozumiał, że sens życia nie
polega na tym, by wiele mieć, lecz na tym, by być człowiekiem prawdziwie mądrym. Tym
skarbem, który czyni człowieka bogatym w oczach Boga, jest bowiem prawdziwa mądrość. Te
dwie drogi jasno ukazują prawdę ludzkiego życia. Jedna łatwa i wygodna, jak długo człowiek
dysponuje siłą, zdrowiem i przeżywa radość gromadzenia. Droga ta wiedzie jednak
nieuchronnie do katastrofy. Ostatecznie obnaża głupotę tego, kto zgodził się nią wędrować.
Druga jest pełna bolesnych przeżyć związanych z utratą, z ubóstwem, lecz kończy się
radosnym odkryciem wartości nabytej przez to wyrzeczenie — prawdziwej mądrości. Umiejmy
podziękować Bogu za to, że zażądał od nas spichlerzy a nie życia, bo jest to jeszcze jeden gest
Jego troski o naszą mądrość i nasze szczęście. Ks. Edward Staniek
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