Jak doœwiadczaæ Bo¿ej hojnoœci?
Bóg jest hojny. Jest mi³oœci¹ darz¹c¹.
Jeœli zaœ komuœ z was brakuje m¹droœci, niech prosi o ni¹ Boga, który daje
wszystkim chêtnie i nie wymawiaj¹c; a na pewno j¹ otrzyma (Jk 1, 5).
Bóg jest Dobrym Pasterzem
Bóg troszczy siê o wszystkie nasze potrzeby. Pragnie dla nas pe³ni ¿ycia i pe³ni
szczêœcia.
Ja jestem bram¹. Je¿eli ktoœ wejdzie przeze Mnie, bêdzie zbawiony — wejdzie i
wyjdzie, i znajdzie paszê. Z³odziej przychodzi tylko po to, aby kraœæ, zabijaæ i
niszczyæ. Ja przyszed³em po to, aby [owce] mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci. Ja
jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ¿ycie swoje za owce. Najemnik zaœ
i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie s¹ w³asnoœci¹, widz¹c nadchodz¹cego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; [najemnik
ucieka] dlatego, ¿e jest najemnikiem i nie zale¿y mu na owcach. Ja jestem dobrym
pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znaj¹, podobnie jak Mnie zna Ojciec,
a Ja znam Ojca. ¯ycie moje oddajê za owce. Mam tak¿e inne owce, które nie s¹
z tej owczarni. I te muszê przyprowadziæ i bêd¹ s³uchaæ g³osu mego, i nastanie
jedna owczarnia, jeden pasterz (J 10, 9-16).
Bóg pragnie, aby Jego dzieci obfitowa³y. Jest mi³osierny, hojny i ³askawy.
Kocha nas bardziej ni¿ my sami siebie. Bóg o wiele bardziej pragnie nas
obdarowywaæ ni¿ my pragniemy byæ obdarowywani. Mówi siê, ¿e Bóg „ma wiêcej,
jak rozda³”. W doskona³ym Bogu nie ma odrobiny sk¹pstwa, egoizmu, zazdroœci. On
raduje siê, obdarowuj¹c nas i mog¹c nas uszczêœliwiaæ. Bo¿e mo¿liwoœci obdarowywania nas s¹ nieskoñczone. To Bóg jest Panem naszych mo¿liwoœci. Ma dla nas
tak wiele darów, talentów, uzdolnieñ. On obdarowuj¹c nas, niczego nie traci, bo jest
doskona³y. Jest w Nim ca³a pe³nia.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadaj¹,
i podnosi wszystkich zgnêbionych.
Oczy wszystkich oczekuj¹ Ciebie,
Ty zaœ dajesz im pokarm we w³aœciwym czasie.
Ty otwierasz sw¹ rêkê i wszystko, co ¿yje,
nasycasz do woli.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i ³askawy we wszystkich swoich dzie³ach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywaj¹,
wszystkich wzywaj¹cych Go szczerze (Ps 145, 14-18).

Rych³o oka¿e ci On ³askê na g³os twojej proœby. Ledwie us³yszy, odpowie ci (Iz 30,
19).
Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego ³aska na wieki
(Ps 136, 1).
Ja przyszed³em po to, aby [owce] mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci (J 10, 10b).
Nie najwa¿niejsza jest tu jednak obfitoœæ dóbr materialnych (choæ nie jest
wykluczona), ale bogate cz³owieczeñstwo, piêkno wewnêtrzne, wartoœci rozumu,
serca, woli i ducha.
Bóg te¿ zna nasze potrzeby materialne i pragnie je zaspokajaæ. Nie zachêca nas
do lenistwa, ale do uczciwej pracy i wspó³pracy ze swoj¹ ³ask¹. Jednoczeœnie
zapewnia o swojej opiece i wzywa do zaufania.
Starajcie siê naprzód o królestwo [Boga] i o Jego Sprawiedliwoœæ, a to wszystko
bêdzie wam dodane (Mt 6,33-34).
Je¿eli Pan domu nie zbuduje,
na pró¿no siê trudz¹ ci, którzy go wznosz¹.
Je¿eli Pan miasta nie ustrze¿e,
stra¿nik czuwa daremnie.
Daremnym jest dla was wstawaæ przed œwitem,
wysiadywaæ do póŸna —
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciê¿ko;
tyle daje On i we œnie tym, których mi³uje (Ps 127, 1-2).
Hojnoœæ Boga jest wezwaniem do naszej hojnoœci
Chcemy zapewne doœwiadczaæ dzia³ania Pana Boga, pragniemy, aby odpowiada³
na nasze proœby, leczy³, umacnia³, pomaga³.
Bóg kocha nas i chce byæ obecny w naszym ¿yciu. Jest niezawodnym przyjacielem.
Mo¿emy przychodziæ do Niego ze wszystkim i zawsze na Niego liczyæ.
Wy jesteœcie przyjació³mi moimi, je¿eli czynicie to, co wam przykazujê. Ju¿ was
nie nazywam s³ugami, bo s³uga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwa³em was
przyjació³mi, albowiem oznajmi³em wam wszystko, co us³ysza³em od Ojca mego.
Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was na to,
abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa³ — aby wszystko da³ wam
Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imiê moje (J 15, 15-16).

PrzyjaŸñ z Jezusem ma dwa wymiary. Z jednej strony, ¿e potrzebujemy Jego
pomocy, opieki — prosimy o pomoc, uzdrowienie itp. Niestety wiele osób na tym poprzestaje. Czy nazwa³byœ przyjacielem, kogoœ, kto traktuje ciê instrumentalnie,
przychodzi po pomoc, opowiada o swoich k³opotach, ale nie interesuje siê tob¹,
twoimi potrzebami? Bardzo du¿o mówi, bardzo ma³o s³ucha.
Z drugiej zaœ strony — jeœli chcê byæ przyjacielem Jezusa, powinienem zaanga¿owaæ siê w Jego sprawy.
Bóg i nas zaprasza do hojnoœci. I to nie tylko w sferze materialnej. Wi¹¿e z tym
wielkie obietnice. Bóg bowiem nie da siê przeœcign¹æ w hojnoœci.
Tak bowiem jest: kto sk¹po sieje, ten sk¹po i zbiera, kto zaœ hojnie sieje, ten hojnie
te¿ zbieraæ bêdzie. Ka¿dy niech przeto post¹pi tak, jak mu nakazuje jego w³asne
serce, nie ¿a³uj¹c i nie czuj¹c siê przymuszonym, albowiem radosnego dawcê
mi³uje Bóg. A Bóg mo¿e zlaæ na was ca³¹ obfitoœæ ³aski, tak byœcie maj¹c
wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki
wed³ug tego, co jest napisane: Rozproszy³, da³ ubogim, sprawiedliwoœæ Jego trwa
na wieki. Ten zaœ, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu,
i ziarno rozmno¿y, i zwiêkszy plon waszej sprawiedliwoœci. Wzbogaceni we wszystko, bêdziecie pe³ni wszelkiej prostoty, która sk³ada przez nas dziêkczynienie
Bogu (2 Kor 5, 6-11).
Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarê sk¹py zmierza do nêdzy (Prz 11,24).
W Starym Testamencie by³o nakazane oddawanie dziesiêciny. Z p³aceniem
dziesiêciny wi¹za³o siê ogromne b³ogos³awieñstwo. Dziœ mówi siê czêœciej o ja³mu¿nie, ofierze. Choæ nie jest to nakazane prawem koœcielnym, warto dobrowolnie oddawaæ okreœlon¹ czêœæ swoich dochodów Panu Bogu. Jeœli masz w¹tpliwoœci,
proponujê ci eksperyment. Przez pewien czas (przynajmniej przez miesi¹c, a lepiej
przez kilka miesiêcy) oddawaj np. 10 % swoich dochodów na Koœció³ i ubogich. I
zobacz, czy zbiedniejesz.
Nawróæcie siê do Mnie, a Ja zwrócê siê znowu ku wam, mówi Pan Zastêpów. Wy
jednak pytacie: pod jakim wzglêdem mamy siê nawróciæ? Albo¿ godzi siê
cz³owiekowi oszukiwaæ Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym
oszukaliœmy Ciê? W dziesiêcinach i ofiarach. Jesteœcie zupe³nie przeklêci, bo wy
— i to ca³y naród — ustawicznie Mnie oszukujecie! Przynieœcie ca³¹ dziesiêcinê
do spichlerza, aby by³ zapas w moim domu, a wtedy mo¿ecie Mnie doœwiadczaæ
w tym — mówi Pan Zastêpów — czy wam nie otworzê zaworów niebieskich i nie
zlejê na was b³ogos³awieñstwa w przeobfitej mierze (Ml 3, 7b-10).
Mo¿ni zubo¿eli i zaznali g³odu; a szukaj¹cym Pana ¿adnego dobra nie zabraknie
(Ps 34,11).

Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin r¹k twoich! Przy
ka¿dym darze twarz twoj¹ rozpogódŸ i z weselem poœwiêæ dziesiêcinê! Dawaj
Najwy¿szemu tak, jak On ci daje, hojny dar wed³ug swej mo¿noœci! poniewa¿ Pan
jest tym, kto odp³aca, i siedmiokroæ razy wiêcej odda tobie (Syr 35,7-10).
*

*
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Nasza hojnoœæ powinna wyra¿aæ siê tak¿e w gospodarowaniu czasem. Strze¿emy
bowiem swego czasu nie mniej ni¿ swoich pieniêdzy.
Konieczne jest, abyœmy znaleŸli czas na modlitwê osobist¹ i wspólnotow¹,
czytanie Pisma Œwiêtego, lekturê duchow¹.
Kusiciel walczy o to, ¿eby nas os³abiæ — odci¹ga od modlitwy, spotkañ
wspólnotowych. Wmawia nam, ¿e musimy du¿o ciê¿ej pracowaæ ni¿ to jest
naprawdê potrzebne. Wpycha nas w wir ró¿nych aktywnoœci, które same w sobie
najczêœciej nie s¹ z³e, tylko ¿e odrywaj¹ nas od pe³nienia woli Bo¿ej, od obowi¹zków
stanu.
I dlatego tak wa¿ne s¹ codzienny rachunek sumienia i kierownictwo duchowe, by
sprawdzaæ, czy zmierzamy w dobrym kierunku. Kusiciel dzia³a pod pozorem dobra.
A my ³atwo dajemy siê nabraæ i ulegamy iluzjom. Warto, abyœmy weryfikowali
nasze zaanga¿owania i hierarchiê wartoœci. Nie tylko tê teoretyczn¹, bo zazwyczaj
jest ona w miarê poprawna, ale tê praktyczn¹, ujawniaj¹c¹ siê w konkrecie ¿ycia,
w naszym postêpowaniu, podejmowanych decyzjach, wyborach, gospodarowaniu
czasem.
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalaz³ go pewien
cz³owiek i ukry³ ponownie. Z radoœci poszed³, sprzeda³ wszystko, co mia³, i kupi³
tê rolê. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukuj¹cego piêknych
pere³. Gdy znalaz³ jedn¹ drogocenn¹ per³ê, poszed³, sprzeda³ wszystko, co mia³,
i kupi³ j¹. (Mt 13,44-46).
Co jest twoim skarbem?
Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was na to,
abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa³ — aby wszystko da³ wam
Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imiê moje (J 15, 16).
Bóg pragnie dla nas ¿ycia owocnego. Wymaga ono jednak zaparcia siê siebie,
podjêcia trudu, wysi³ku. Potrzeba w naszym ¿yciu pewnego dynamizmu, tak¿e
apostolskiego. Mamy iœæ, a nie czekaæ bezczynnie. Wychodziæ z inicjatyw¹, iœæ do
potrzebuj¹cych (materialnie i duchowo), podj¹æ ryzyko (np. odrzucenia). Dary Bo¿e
dostajemy po to, aby nimi s³u¿yæ, a nie zachwycaæ siê i innych sob¹ — jacy jesteœmy
wspaniali, dobrzy, m¹drzy, pobo¿ni.

Mamy nie tylko sami obfitowaæ, ale pomagaæ innym, aby i oni doœwiadczyli Bo¿ej
hojnoœci. Nie tylko karmiæ siebie, ale innych. Wiele osób przychodzi na spotkania
modlitewne w poszukiwaniu dobrego samopoczucia, komfortu psychicznego,
uzdrowienia, rozwi¹zania problemów. Nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e na pocz¹tku drogi
cz³owiek jest bardziej skoncentrowany na sobie. Po pewnym jednak czasie przy
prawid³owym rozwoju duchowym powinno pojawiæ siê w nas coœ z Jezusowej troski
o drugiego cz³owieka, o dobro i zbawienie bliŸnich. Powinno pojawiæ siê pragnienie
s³u¿by i apostolstwa. Nie ma ono byæ jednak ucieczk¹ od nieustannego w³asnego nawracania. S¹ bowiem ludzie, którzy tylko modl¹ siê za innych, a nie potrafi¹ przyj¹æ
s³owa Bo¿ego osobiœcie, tak jakby ich nie dotyczy³o albo byli ju¿ doskonali.
Pan Jezus czeka na nas z ogromem darów. Pragnie, abyœmy je pomna¿ali poprzez
rozdawanie. Drog¹ do owocnego ¿ycia jest mi³oœæ, która s³u¿y, dzieli siê,
obdarowuje. W³aœnie ta mi³oœæ jest drog¹ do szczêœcia. I Bóg chce nam jej udzielaæ.
Ale trzeba wyjœæ z b³êdnego ko³a szukania siebie, z zamkniêcia w krêgu swojego
egoizmu. Mi³uj¹c, s³u¿¹c, stajemy siê b³ogos³awieñstwem dla innych i sami
doœwiadczamy Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.
We wszystkim pokaza³em wam, ¿e tak pracuj¹c, trzeba wspieraæ s³abych i
pamiêtaæ o s³owach Pana Jezusa, który powiedzia³: Wiêcej szczêœcia jest w
dawaniu ani¿eli w braniu (Dz 20, 35).
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