
 

 

W pierwszym artykule powiedzieliśmy, że Pan miłuje ubogich, słyszy ich wołanie  o 

pomoc i przychodzi im na ratunek. Ktoś może być ubogi w sensie materialnym, ktoś  

inny żyć w poczuciu bezsilności, a jeszcze inny może po prostu mieć postawę ubogiego. 

Postawa ta polega na spodziewaniu się wszystkiego od Boga  i poleganiu na Nim we 

wszystkich potrzebach.  

Doświadczenie ubóstwa przeważnie przebiega poprzez  kolejne fazy omówionego 

wcześniej schematu: 

• doświadczamy jakiegoś rodzaju ubóstwa lub  bezsilności; 

• wołamy do Boga; 

• czekamy na ratunek od Boga, przeżywając często  bolesny czas oczekiwania; 

• i wreszcie doświadczamy Bożej interwencji, Jego  wybawienia i pociechy. 
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Ta duchowa droga radykalnie przemienia nasz serca i czyni nas „ubogimi w duchu”. 

Doświadczamy wewnętrznej przemiany, stając się tymi, których Jezus nazywa 

„błogosławionymi”.  

A jak mówi św. Teresa z Lisieux: „Nic nie da się porównać z radością, jakiej 

kosztuje prawdziwie ubogi w duchu” (Dzieje duszy, Rękopis C). 

 

▌ ODKRYWANIE SWOJEJ MAŁOŚCI W RAMIONACH BOGA 

 

Jeśli do doświadczenia własnej kruchości  i ograniczeń dodamy doświadczenie 

nieskończonej czułości Boga, wzięte razem dadzą one niezwykle  pozytywne skutki. Jak 

mówi o sobie w innym miejscu św. Teresa z Lisieux: „Wszechmocny uczynił wielkie 

rzeczy w duszy dziecka (…), a największą  z nich jest to, że okazał mu jego 

maleńkość, jego niemoc” (Dzieje duszy, Rękopis C). 

Osoba znająca swoje ograniczenia stopniowo wyzbywa się pychy, arogancji, 

pretensji do tego, by być lepszą od innych. Traci poczucie samowystarczalności, iluzji, 

że poradzi sobie ze wszystkim sama, że nie potrzebuje niczyjej pomocy.  

Znamienny jest tu przykład biblijnego Eliasza, który będąc wielkim prorokiem, 

popadł w zniechęcenie w wyniku prześladowań wszczętych przez królową  Izebel. 

Zmuszony do ucieczki z góry Karmel na pustynię Negeb, Eliasz usiadł pod krzakiem, 

mówiąc: „Wielki już czas, o Panie! Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od 

moich przodków” (1 Krl 19,4). 

Przykład Eliasza dowodzi, że ubogie dusze potrafią w pokorze zaakceptować  to, że 

nie zawsze są w stanie zrozumieć i kontrolować wszystko, co je spotyka. 

❖ Uczą się ufnego zawierzenia Bogu. 

❖ Uczą się także akceptowania własnych słabości, polegania coraz bardziej na 

łasce i dobroci Boga, a nie na własnych zdolnościach, sile i inteligencji.  

❖ Pokornie przyjmują pomoc Boga oraz pomoc, której mogą udzielić im inni. 

Uboga dusza nabywa również prawdziwej znajomości Boga – nie Boga odległego                  

i abstrakcyjnego, nie Sędziego, przed którym zawsze czujemy się trochę  winni, ale 

miłosiernego Ojca.  

 

 



Takie doświadczenie przeżył Hiob, który pod  koniec swojej próby wyraził je 

następująco: 

„Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko” (Hi 42,5). 

Przeżycie tak ciężkich doświadczeń sprawia, że Bóg staje się Bogiem bliskim, który 

pochyla się nade mną i przygarnia mnie z miłością w mojej słabości, który przychodzi, 

by mnie uzdrawiać i zbawiać. 

 

▌ UBÓSTWO, KTÓRE UPODABNIA DO JEZUSA 

 

To doświadczenie ubóstwa i wybawienia  oducza nas również osądzania innych, 

pogardzania nimi i wywyższania się nad  nich. Uczymy się wybaczać sobie i wybaczać  

innym. Stopniowo wyzbywamy się zatwardziałości serca i stajemy się pokorniejsi, 

łagodniejsi, bardziej delikatni. 

Ubogi w duchu coraz bardziej łaknie i pragnie Pana, ponieważ wie, że to Bóg jest dla 

niego prawdziwym wsparciem i nadzieją. Jego miłość do Boga i bliźniego  oczyszcza 

się, stając się mniej egoistyczna, a bardziej otwarta na Boga i ludzi. 

W miarę jak zaczyna akceptować swoje ograniczenia i ufać Bogu, jest w nim coraz  

więcej pokoju. Staje się silniejszy w walce  z pokusami i bardziej zdeterminowany w 

obliczu prześladowań. 

Być może zauważyliście, że to, co właśnie napisałem, odpowiada dokładnie  dalszej 

części tekstu błogosławieństw z Ewangelii. Wchodząc w prawdziwe ubóstwo duchowe, 

człowiek praktykuje wszystkie pozostałe siedem błogosławieństw, które wypływają                   

z pierwszego: 

• smuci się i płacze, ale doznaje pociechy  od Boga (Mt 5,4); 

• staje się łagodny i pokorny (Mt 5,5); 

• łaknie i pragnie sprawiedliwości, to  znaczy prawdziwych relacji z Bogiem i ludźmi                  

(Mt 5,6); 

• staje się miłosierny (Mt 5,7); 

• kocha czystą miłością (Mt 5,8); 

• żyje w pokoju z Bogiem i sobą samym oraz wprowadza pokój między ludźmi (Mt 5,9); 

• jest w stanie znosić prześladowania i cierpieć dla królestwa Bożego (Mt 5,10). 



Ta droga ubogiego, od doświadczenia  ubóstwa do doświadczenia Bożej pociechy, 

może być przeżywana na bardzo różne sposoby. Może dotykać wielu różnych aspektów 

naszego życia – i pojawiać się w nim wielokrotnie. 

Przypomina nieco pralkę z jej różnymi programami. Krótkie programy o niższych 

temperaturach stosowane są do prania bardzo delikatnych tkanin, a te dłuższe, o 

wyższych temperaturach, do bardziej zabrudzonych i odpornych! 

A Pan zna dobrze każdego z nas i wie, który „program” najbardziej przybliży  nas do 

Niego. 

▌UBOGA RESZTA IZRAELA 

Chciałbym teraz skomentować inny fragment Starego Testamentu, który w pewien 

sposób podsumowuje to, co właśnie zostało powiedziane. Po raz kolejny  ukazuje, w jaki 

sposób Bóg wykorzystuje różne wydarzenia z naszego życia, aby uczynić nas ubogimi 

w duchu, a przez to dać nam dostęp do bogactw swojego królestwa. 

Jest to fragment z księgi proroka Sofoniasza, w którym zostały spisane  pouczenia, 

jakie Bóg wygłosił wobec Jerozolimy, symbolizującej cały lud Boży, aby ją oczyścić                 

i odnowić. W podobny sposób Bóg poucza swój Kościół – i każdego z nas osobiście: 

„W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które 

dopuściłaś się względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie 

pysznych samochwalców twoich, i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej 

górze. I zostawię pośród ciebie lud pokorny  i biedny, a szukać będą schronienia w 

imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości  ani wypowiadać 

kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy  język, gdy paść się będą                                

i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył” (So 3,11-13). 

Prorok po pierwsze głosi, że Izrael dostąpi uzdrowienia ze swoich grzechów                               

i wykroczeń przeciwko Bogu i zostanie uwolniony od wstydu. To uzdrowienie będzie 

polegało przede wszystkim na oczyszczeniu z wszelkiej pychy, z wszelkich ludzkich 

pretensji.  

Tę fundamentalną tezę odnajdziemy również u proroka Izajasza: 

„Wtedy pycha człowieka będzie poniżona  i upokorzona ludzka wyniosłość.                

Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego, posągi zaś bożków całkowicie znikną”                          

(Iz 2,17-18). 

Po drugie, Sofoniasz stwierdza, że oczyszczenie to będzie radykalne i że  Bóg 

pozostawi w Izraelu jedynie „lud pokorny i biedny” (So 3,12).  



Jednak skutki tego oczyszczenia będą niezwykle  pozytywne – reszta Izraela znajdzie 

schronienie w imieniu Pana. Bóg będzie  ich ucieczką i siłą, ich niezachwianą  ostoją. 

Ten pokorny lud będzie gruntowany w prawdzie – porzuci kłamstwa i pretensje.                

Każdy człowiek będzie żył w prawdzie przed Bogiem, przed sobą i przed innymi. 

Sofoniasz mówi wreszcie o życiu w pokoju i dostatku. Lud Boży będzie  jadł do syta 

i sam Bóg zapewni mu potrzebny pokarm. Będzie mógł w końcu odpocząć nie nękany 

przez nikogo. Będzie żył w pokoju i odpoczywał w Bogu, bez lęku i trosk.                              

Prorok ogłasza, że Izraelici doświadczą wielkiego zubożenia, ale ta droga przyniesie 

bardzo pozytywne owoce: świętość, prawdę, wolność, bezpieczeństwo, pokój, 

wewnętrzną siłę. Ubogi odnajdzie w Bogu wszystko, czego potrzebuje. 

 

▌ DOBRA NOWINA I MOCNE WEZWANIE 

 

Jest to bardzo dobra nowina! Nie musimy się obawiać naszych ograniczeń  i ubóstwa. 

Nie musimy obawiać się sytuacji życiowych, które czynią nas ubogimi – czasów, w 

których doświadczamy naszych ograniczeń, tracimy ludzkie gwarancje bezpieczeństwa 

lub wychodzą na jaw nasze słabości.  

Wystarczy, że je zaakceptujemy, a następnie zdamy  się na Boga i złożymy w Nim 

naszą nadzieję. On wykorzysta to wszystko dla naszego dobra, dla naszego nawrócenia, 

abyśmy mogli głębiej doświadczyć Jego wiernej miłości. 

Kiedy uważnie czytamy te fragmenty, możemy usłyszeć mocne zaproszenie.                     

Bóg wzywa nas, byśmy byli ubodzy nie tylko z konieczności, z powodu okoliczności  

życiowych, ale byśmy zdecydowali się na ubóstwo serca – na pokorę i cichość, na 

miłosierdzie i czystość serca, na wprowadzanie pokoju. Dlaczego? 

Ponieważ takie decyzje prowadzą nas do Niego, a tym samym do radości i 

błogosławieństwa, jakich Jezus pragnie  dla nas wszystkich. ▐ 

 



 

 

Ubogi w duchu coraz bardziej łaknie i pragnie Pana, ponieważ wie, że 

to Bóg jest dla niego prawdziwym  wsparciem i nadzieją. 

 
 


