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Radzenie sobie
z ubóstwem
– jak Biblia może pomóc?

Kiedy przeczytasz tę ulotkę, będziesz znać
odpowiedzi na te pytania:
1. Czy jest w tym życiu coś gorszego od
ubóstwa?
2. Czy Bóg troszczy się o ludzi biednych?
3. Jakie rady daje Biblia co do radzenia sobie z ubóstwem?
4. Jaką różnicę sprawi przyszłe królestwo
Boże ludziom biednym?
1. Czy jest w tym życiu coś gorszego
od ubóstwa?
Tak, jest wiele gorszych rzeczy.


Wyobraź sobie poważne upośledzenie
fizyczne. Pamiętaj o tym powiedzeniu:
„I had the blues because I had no
shoes, until upon the street, I met
a man who had no feet.” [dosł.: Byłem
przygnębiony, bo nie miałem butów, aż
na ulicy spotkałem człowieka, który nie
miał stóp.]



Wyobraź sobie uwięzienie za przestępstwo, którego nie popełniłeś. Wolałbyś
być niesprawiedliwie ukaranym i siedzieć w więzieniu czy raczej być biednym, ale wolnym? Doceniaj wolność.



Wyobraź sobie, że jedno z twoich dzieci
umiera, kiedy ty czytasz tę ulotkę. Wolałbyś bogactwo czy raczej swoje dziecko przywrócone do życia? Wszyscy rodzice wiedzą, że dziecko jest dużo bardziej drogocenne.

W kategoriach duchowych, bardziej niebezpiecznie jest być bogatym niż być biednym!
Jezus Chrystus powiedział, „Biada wam,
bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą” (Ewangelia Łukasza 6,24). Powiedział
również: „Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na
swej duszy szkodę poniósł?” (Ewangelia
Mateusza 16,26).
Nie martw się, jeżeli jesteś biedny. Jakub
powiada: „Posłuchajcie […]: Czy Bóg nie
wybrał ubogich tego świata na bogatych
w wierze oraz na dziedziców królestwa
przyobiecanego tym, którzy Go miłują?”
(List Jakuba 2,5).
2. Czy Bóg troszczy się o ludzi biednych?
Oczywiście, że tak! Bóg rozumie, że fakt
bycia biednym sprowadza wiele problemów.
On wie, że wysiłek przetrwania, ciężka praca i znoszenie psychicznego stresu związanego z codziennym zaopatrywaniem rodziny
może pozostawić niewiele czasu na cokolwiek innego.
Dlatego właśnie Bóg zadbał o specjalne zastrzeżenia dla biednych w przepisach pra-

wa, które ustanowił w Starym Testamencie.
Gospodarze musieli zostawiać na swoich
polach ziarna, tak aby biedni mogli je zbierać. Czasami rodziny musiały sprzedawać
swą ziemię, żeby przeżyć. Bóg nakazał, że
co pięćdziesiąty rok ziemia musiała być
zwracana pierwotnemu właścicielowi (Księga Kapłańska 25,8-17). Nawet pracujące
bydło miało prawo do jedzenia!
Jezus także wiedział, że ludziom głodnym
trudno jest uważnie słuchać jego nauczania.
Nakarmił pięć tysięcy jednego dnia i później
następne cztery tysiące ludzi. Zarówno Bóg
jak i Jezus nauczali, że wszyscy mamy
obowiązek troszczyć się o ludzi ubogich.
3. Jakie rady daje Biblia w sprawie radzenia sobie z ubóstwem?
Biblia daje nam rady zarówno teoretyczne
jak również praktyczne, dotyczące radzenia
sobie z ubóstwem. Oto dwie główne rady
praktyczne:
Jak sprawić, żeby mało wystarczyło na długo? Jak podchodzi do tego Biblia? Podkreślając bardzo ważne cechy samodyscypliny
i dobrego zarządzania. Te cechy pomagają
rodzinom chrześcijańskim starannie rozporządzać tym, co posiadają. Żaden chrześcijanin nie będzie marnował pieniędzy na palenie, picie albo hazard, gdy rodzina cierpi.
Opieka nad dziećmi, jedzenie, ubranie
i schronienie zawsze będą miały pierwszeństwo.
Zachęcanie wszystkich chrześcijan, by rozwijali pobożne charaktery. Nie brzmi to może jak praktyczna rada, ale pomyśl o tym.
Osobiste cechy chrześcijanina mogą pomóc
mu dostać pracę, jeśli jest akurat bezrobot-

ny. Dla chrześcijan pracujących cechy osobiste mogą pomóc im utrzymać się w pracy.
Chrześcijanin powinien być idealnym pracownikiem pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ chrześcijanin musi być szczery, odpowiedzialny, opanowany, pracowity i radosny. Takie dobre cechy osobiste są rzadkie.
Są cenione przez pracodawców. Apostoł
Piotr nakazywał chrześcijanom, by pracowali dobrze nawet dla złych pracodawców!
(1 List Piotra 2,18-25) Paweł nakazywał im:
„bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom […] jako niewolnicy Chrystusa, który
z duszy pełnią wolę Bożą” (List do Efezjan
6,5-8). Czegoż więcej mógłby chcieć pracodawca?
Biblia mówi nam, że skrajność zarówno
w ubóstwie jak i w bogactwie powoduje
problemy. Oferuje jednak tak wiele pomocnych duchowych porad dla ubogich.
Jezus miał wielkie zrozumienie dla ludzkiej
natury. Wiedział, że ludzie biedni będą się
martwić o przyszłość, więc jego natchnione
słowa do biednych są takie: Nie troszczcie
się zbytnio o swoje życie, o to, co macie
jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie
przyodziać […]. Przypatrzcie się ptakom
[…]. Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy
nie jesteście ważniejsi niż one? […]
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie?
[…] Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że
tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie
się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro”
(Ewangelia Mateusza 6,25-34). Nie zapominaj o potędze modlitwy.

Ludzie biedni często więcej myślą o Bogu
niż ludzie bogaci. Kiedy Jezus głosił nadejście królestwa Bożego, to kto słuchał?
„A wielkie mnóstwo ludu chętnie go słuchało” (Ewangelia Marka 12,37 BW). Oni czuli,
że go potrzebują. W królestwie Bożym będzie więcej świętych, którzy byli biedni niż
tych, którzy byli bogaci.
Mając wiedzę o nauczaniu biblijnym, biedni
mogą zrozumieć apostoła Pawła, kiedy ten
mówi: „Nauczyłem się wystarczać sobie
w warunkach, w jakich jestem” (List do Filipian 4,11). Co?! Być zadowolonym w biedzie? Tak. Ludzie mogą ci ukraść dobra materialne. Ale nikt nie może ci ukraść nadziei
na to, że będziesz w królestwie Bożym, kiedy przyjdzie Jezus. Jeżeli to jest twoje największe pragnienie, to możesz być zadowolony, cokolwiek by ci się przytrafiło w tym
życiu.
Paweł przeżył stratę wszystkich rzeczy, ale:
„uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał
Chrystusa” i „dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych” (List do Filipian 3,811). Napisał on także: „Sądzę bowiem, że
cierpień teraźniejszych nie można stawiać
na równi z chwałą, która ma się w nas objawić” (List do Rzymian 8,18). Co jest lepsze, kilka lat beztroski w tym życiu czy
miejsce w wiecznym królestwie Bożym? Jeżeli fakt, iż jesteś biedny pomaga ci myśleć
o tym i pragnąć, by przyszło królestwo Boże, cóż za błogosławieństwo czeka na ciebie
u Boga!
4. Jaką różnicę sprawi przyszłe królestwo Boże ludziom biednym?
Przyszłe królestwo Boże na ziemi sprawi
wielką różnicę dla biednych. Z Jezusem

Chrystusem jako królem świata, przynoszącym sprawiedliwość, miłość i pokój, ubodzy
będą błogosławieni.
Król Jezus pochodził z biednej rodziny. On
nie zapomni o biednych, kiedy już przyjdzie. Nie będzie już więcej ubóstwa. Cóż to
będzie za wspaniały czas.
Wreszcie, jest jeden rodzaj głodu i pragnienia, który powinien być przedmiotem pożądania twojego serca. Jezus powiedział:
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni” (Ewangelia Mateusza 5,6).
Jeśli miłujesz Boga i dochowujesz Jego
przykazań teraz, posiądziesz radość życia
na wieki. Nie będzie już więcej łez, nie będzie głodu, nie będzie niepokoju serca i nie
będzie śmierci. Będziesz jednym z Bożych
nieśmiertelnych świętych w Jego przyszłym
królestwie.
Chętnie udzielimy dalszych informacji na
temat naszej wspólnoty i naszej wiary.
Prosimy o kontakt:

www.prawdybiblijne.com
Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z Biblii
Tysiąclecia, wyd. IV, 1989, chyba że zaznaczono inaczej (BW – Biblia Warszawska,
1975).

