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7 czerwca, wtorek 
Serce pełne Boga. Najuboższe, bo najbogatsze

Raz jeszcze natrafiamy na wezwanie, które w pierwszej chwili ma prawo 
wydawać się jedynie powtórzeniem tego, o czym już mówiliśmy: Serce 
Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa... Zwróćmy jednak 
naszą uwagę najpierw na słowo „pełnia”. Pełnia, pełność, całkowitość. 
W pierwszym rzędzie mówi nam ono o tym, że Bóg nie daje się „po kawałku”. 
Bo nikt, kto kocha nie daje siebie w kawałkach. My to zresztą doskonale znamy 
z naszego ludzkiego doświadczenia miłości. Ten, kto kocha, pragnie dać siebie 
całego i przyjąć w całości tego, kogo kocha. A On jest Pierwszym Kochającym 
i nie da się Go prześcignąć w kochaniu, a więc także w dawaniu siebie. To jest 
zresztą często nasz „problem” z Bogiem. Bo my byśmy chcieli Go w naszym 
życiu tak tylko „trochę”, albo chcielibyśmy „coś” od Niego. A On daje siebie, 
i to całego siebie, w bezprzykładnej hojności, którą dyktuje miłość.

Paradoksalnie, to właśnie z tego (i tylko z tego!) doświadczenia Bożej 
hojności i z przyjęcia jej urodzić się w nas może prawdziwe ubóstwo, 
którego – jak pamiętamy – dotyczy pierwsze z Jezusowych błogosławieństw: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu...” (Mt 5,3). Czym ono jest? Popatrzmy na 
człowieka, w którym to błogosławieństwo spełniło się w oczywisty dla wszystkich 
sposób – na Poverella, Biedaczynę z Asyżu i na wydarzenie, poprzez które 
wytłumaczył braciom, czym jest ubóstwo, lepiej niż jakimkolwiek kazaniem: 

W dzień Paschy bracia w pustelni Greccio przygotowali stół wystawniej 
niż zwykle, zaścielając go obrusami i zastawiając szklanymi naczyniami. 
Ojciec zszedł z celi, poszedł do stołu, zobaczył, że jest wysoko ustawiony 
i zbytkownie ubrany. Stół uśmiechał się doń, ale on do niego nie uśmiechał 
się wcale. Po kryjomu i ostrożnie wycofał się, włożył na głowę kapelusz 
jakiegoś biedaka, jaki tam wtedy był obecny, w rękę wziął kostur i wyszedł 
na zewnątrz (...) Gdy zaczęli jeść, wówczas zawołał u drzwi, mówiąc: «Dla 
miłości Pana Boga dajcie jałmużnę biednemu i choremu pielgrzymowi!» 
Bracia odpowiedzieli: «Wejdź, człowiecze, ze względu na miłość Tego, którego 
wzywałeś». Wszedł więc energicznie i pokazał się jedzącym. Jak myślisz, 
jakież zdumienie wywołał ów pielgrzym u tych obywateli? Proszącemu dano 
talerz, a on usiadłszy sam osobno, miskę postawił na popiele. à
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Rzekł: «Oto teraz siedzę, jak Brat Mniejszy”, a do braci: «Na nas 
bardziej, niż na innych zakonników, winien wpływać przykład ubóstwa 
Syna Bożego. Zobaczyłem stół przygotowany i ozdobiony, ale nie widziałem 
obecnych żadnych ubogich, co żebrzą od drzwi od drzwi» (Tomasz z Celano, 
Życiorys drugi św. Franciszka z Asyżu, rozdz. XXXI).

Jeśli uważnie przeczytamy ten tekst, to odkryjemy, że dla św. Franciszka 
wcale nie stanowiło problemu to, że bracia obficiej zastawili stół z okazji święta. 
Cóż to zresztą mogło oznaczać w przypadku ludzi żyjących skrajnie skromnie? 
Z pewnością nie było to żadne „wielkie żarcie”. Prawdziwym problemem dla 
św. Franciszka był fakt, że bracia do swojego stołu nie zaprosili ubogich...

Jeśli sam Bóg i cały Bóg daje się tobie, a ty Go rzeczywiście przyjmujesz, 
to czego jeszcze będziesz pragnąć? Za czym gonić? Co zdobywać? Co jeszcze 
zdołasz „upchnąć” w siebie poza samym Bogiem i całym Bogiem? Jeśli ta 
Jego obecność wypełnia ciebie i twoje życie, to z głębi tego obdarowania 
możesz dawać inaczej, niż z tą samą hojnością, której doświadczasz? Pytanie 
o ewangeliczne ubóstwo na wzór Serca Jezusa, w którym mieszka cała 
pełnia Bóstwa, to nie jest pytanie: Ile masz? Ale: Co robisz z tym, co masz? 
Nie: Co posiadasz? Ale: Czyje to jest? Kto ma do tego prawo?

Zajrzyj dziś do szafy, do lodówki, do portfela, na konto. Ale tylko 
pod warunkiem, że zgodziłeś się już na hojność Boga wobec ciebie. Na tę 
hojność, z którą On daje tobie siebie samego i siebie całego. Inaczej będą to 
tylko strasznie smutne „ćwiczenia z ascetyki”, które najpewniej skończą się 
„moralnym kacem”.


