
CNOTA PROSTOTY

Zawsze  mnie  zadziwia  to,  jak  bardzo  wszystko  to,  czego  naucza  Kościół  od  samego
początku znajduje jakiś swój odpowiednik w świecie ateistycznym. Ci sami ludzie, którzy
mówią,  że Kościół  myli  się  prawie we wszystkim, zaczynają potem robić dokładnie to
samo, albo wierzyć w te same rzeczy: tylko, że nazywają je inaczej, albo praktykują je z
innych powodów.

Po pierwsze, chciałabym wspomnieć o niedawno odkrytej zdolności ludzkiego ciała do
samo-oczyszczania się i samo-zjadania, które nazywa się autofagią (nagroda Nobla w 2016
r.).  Głównym przesłaniem tego odkrycia  czy  zjawiska jest  fakt,  że… post  jest  dla  nas
dobry.  Faktycznie,  korzyści  są  zdumiewające.  Jednak,  natychmiast  narzuca  się  bardzo
istotna różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami: post podjęty wyłącznie ze względów
zdrowotnych, choć sam w sobie również godny polecenia, jest kompletnie pozbawiony
elementu duchowego.  W oczach wielu,  sprawia  to tylko tyle,  że  post  staje  się  o  tyle
bardziej pożądany. I owszem, można rozdzielić jeden od drugiego, podobnie jak można
obydwa połączyć, jako że wydaje się to tak przeciwne światowemu konsumpcjonizmowi
w obydwu przypadkach, że już samo w sobie jest pozytywne. Jednak uderzające jest to,
że my, Chrześcijanie, praktykujemy post od tak dawna i tak wielka część społeczeństwa
uważała to za jakieś szaleństwo. W tym samym czasie, ludzie niewierzący często myślą, że
jak ktoś pości  to się głodzi.  [Co ciekawe dotyczy to nawet sporej  grupy zatroskanych
dietetyków, wbrew wszelkim dowodom]. Obecnie jednak, post to największy wynalazek
od czasów… Właśnie… Sami rozumiecie…

Drugim takim przykładem jest  ekologia. Postaram się jak najkrócej to przedstawić – jest
to  jeden  z  najczęstszych  tematów  wywołujących  panikę:  świat  się  kończy,  chrońmy
środowisko „bo za 50 lat może być za późno” (to chyba Bill Gates powiedział ostatnio).
Nie  żartuję  –  ludzie  panikują,  dzieci  w  Wielkiej  Brytanii  mają  o  tym  koszmary…  Ale
przecież już św. Franciszek z Asyżu nazywał Słońce i Księżyc czy wodę – naszymi braćmi i
siostrami… Jestem przekonana,  że  Bóg,  pozwalając  nam panować nad środowiskiem
naturalnym nie sugerował, że możemy je sobie niszczyć, ale raczej chronić, zachowywać i
używać – mądrze. Zostało to zniekształcone do tego stopnia, że pominąwszy aktualne
nadużycia  środowiska  naturalnego,  ludzie  mają  tendencję  do  gloryfikowania  natury
(włącznie ze zwierzętami) jednocześnie pogardzając ludzkością! Tak więc mamy wielkich
obrońców zwierząt, którzy w tym samym czasie popierają aborcję… Jest nawet gorzej niż
w  pierwszym  przypadku  –  ponieważ  łatwo  o  korzyści  płynące  z  bardziej  ostrożnego
korzystania z zasobów naturalnych, co łatwo zaobserwować w mikroskali  – wystarczy
posprzątać  środowisko,  które  nas  bezpośrednio  otacza… Ale  żeby  zaniedbać  ludzkie
dzieci, uważać je za istoty bez godności (albo wręcz za pasożytniczą tkankę), wykrzykując
hasła o prawach zwierząt… to już jest po prostu diabelskie.

Na koniec, zastanówmy się nad kolejnym nowym zjawiskiem, zwanym minimalizmem. To
od tego pochodzi  tytuł  artykułu,  więc postaram się to trochę wytłumaczyć.  Nasz Pan
powiedział  nam  bardzo  wyraźnie  w  Ewangeliach,  że  po  pierwsze,  nie  powinniśmy
gromadzić skarbów na tym świecie, ale w następnym. Jezus powiedział również, byśmy
nie  przywiązywali  się  do  żadnych  ziemskich  rzeczy,  szczególnie  do  naszej  własności  i
„błogosławieni są ubodzy w duchu” – czyli ci, którzy nie są do nich przywiązani. Ponadto,
musimy  pamiętać,  że  nie  wolno  nam  mieć  dwóch  panów.  Jest  tylko  jeden  Bóg  –  a
pieniądze  bogiem  nie  są  –  albo  raczej,  dla  niektórych  są,  ale  taki  bóg  robi  z  ludzi
niewolników.



Kontynuując,  minimalizm oznacza ograniczenie się  do posiadania  tak niewielkiej  liczby
przedmiotów,  jak  to  tylko  dla  danej  osoby  możliwe.  Wspaniałe,  prawda?  Zasadniczo
polega to na opieraniu się nieustannie promowanemu konsumpcjonizmowi. Trudno się z
tym nie zgodzić, jak się jest katolikiem, czyż nie? No cóż, widzę tu taki sam problem jak w
wyżej  wspomnianych  kwestiach.  Brak  duchowego  komponentu.  Tak,  istnieją  korzyści
praktykowania minimalizmu i są one szczególnie odczuwalne jeśli odbywa się to w duchu
oderwania  się  od  świata  dla  Chrystusa.  Nie  potrzebujemy  aż  tak  wielu  rzeczy,  ile
posiadamy czy kupujemy. I co ważniejsze, prawdą jest, że nasze szczęście nie zależy w
ogóle  od  ilości  posiadanych  przedmiotów  zagracających  nasze  mieszkania  czy  domy.
Słyszałam, że minimaliście łatwiej się skupić, sprzątać, uporządkować to, co posiada (w
niektórych przypadkach nie ma nawet czego porządkować) oraz zrelaksować. Wszystko
to nie  jest  w ogóle  zaskakujące.  Wszystko co Bóg nam zalecił  jest  dobre dla  nas na
wszystkich możliwych poziomach,  nie tylko z perspektywy wieczności, mimo iż jest to
kwestia  pierwszorzędna.  Bóg  jest  naszym  Ojcem.  Dobrzy  ojcowie  chcą  swoje  dzieci
widzieć szczęśliwymi i  zdrowymi.  Jesteśmy szczęśliwsi kiedy dobrze i nie za często się
odżywiamy, czasem pościmy, oraz zdrowsi i szczęśliwi w czystym środowisku naturalnym,
a także wtedy kiedy nie skupiamy się za bardzo na dobrach ziemskich i zdajemy sobie
sprawę,  że  pieniądze  nie  kupią  nam  ani  szczęścia  ani  pokoju,  a  nawet  zdrowia  –  w
kryzysowym  sytuacjach.  Wszystkie  przykazania  i  rady  ewangeliczne  uczynią  na
szczęśliwymi – również tutaj.

Jednak, co jeśli  jesteś minimalistą i  masz dziesięć razy więcej  rzeczy niż wcześniej,  ale
jesteś do nich bardzo przywiązany?... Co jeśli staje się to twoją filozofią życiową, ale nie
ma w niej miejsca na Boga, do którego można się zwrócić, kiedy przychodzi na ciebie
nieszczęście? Ostatecznie, ani minimalizm, ani konsumpcjonizm, nie pomogą ci pogodzić
się ze śmiercią bliskich osób, chorobą, depresją, ani nie wyjaśnią głębi świata duchowego.
Jakie to ma znaczenie, że twój dom jest niewyobrażalnie czysty i pusty, jeśli twoje serce i
umysł również są puste? Albo gorzej – są tak samo zagracone jak mieszkania zbieraczy?...

Po  prawdzie,  zaczynam  zauważać,  że  jakkolwiek  pozbywanie  się  czy  nie  kupowanie
niepotrzebnych rzeczy  jest  godne pochwały,  to  bez  cnoty  prostoty  nic  nie  zyskujesz.
Wyjaśnię to… prosto.  Oznacza to stawianie Boga zawsze na pierwszym miejscu – we
wszystkim  co  mówisz,  myślisz,  czy  robisz.  Bóg staje  się  twoim  priorytetem  do tego
stopnia,  że  wszystko  zaczynasz  odnosić  do  Niego.  Patrzysz  na  świat  przez  duchowe
okulary. I nie chodzi tylko o przedmioty, ale wszystko co nie jest Bogiem jest bezużyteczne, a
przynajmniej mało atrakcyjne, dla kogoś, u kogo cnota prostoty jest doskonała. Na przykład
– jaki ma sens oglądanie głupawych, absorbujących filmów czy seriali, granie godzinami
bezmyślnie  w  gry  komputerowe,  często  jednakowo  promujące  anty-chrześcijańskie
wartości,  przeglądanie ciągle mediów społecznościowych czy portali  z  wiadomościami
itp., jeśli to w żaden sposób nie przybliża Cię do Boga? Częściej niż rzadziej – to wszystko
sprawia, że o Nim zapominamy.

Ktoś mógłby powiedzieć, że jestem zbyt radykalna. Dla wielu ludzi z pewnością tak jest.
Ale chciałam skupić się w tym artykule na cnocie prostoty, a ona właśnie tak, po prostu,
wygląda. Nie postrzegam jej negatywnie w żaden sposób. Podziwiam tę cnotę u świętych
i sama również staram się ją praktykować. Oczywiście nie jestem doskonała, popełniam
błędy, upadam, ale też ciągle nad tym pracuję. Uwolniłam się od wielu nawyków, które
tylko  racjonalizowałam  jako  relaksujące, jako  że  Bóg  przecież  nie  jest  przeciw
odpoczynkowi  jako takiemu – zdrowo jest  być zrelaksowanym;  pokój  umysłu  i  serca,
który daje nam Jezus, jest właśnie takim najlepszym rodzajem stanu relaksu jaki istnieje. A



serce  i  dusza  naprawdę  odpoczywają  tylko  w  Bogu.  Ale  to  wyłącznie  prawdziwy
Chrześcijański minimalizm – ubóstwo ducha – daje pokój.

Świecki  minimalista  powie  ci  też,  jak  wspomniałam  wcześniej,  że  minimalizm  jest
wyzwalający,  bardziej  relaksujący,  pomaga  się  skupić.  Otóż  dokładnie  to  samo,  ale
bardziej znacząco, dzieje się kiedy odgracamy nasz umysł i serce. W momencie, w którym
skupisz swój umysł i serce na Bogu, kiedy starasz się nie czytać i nie oglądać czy w jakiś
inny sposób nie marnować czasu na rzeczy, które nie mają nic wspólnego z Bogiem, jest
to niesamowicie zadowalające, daje taki pokój serca i umysłu, „które przewyższa wszelki
umysł” – że zobaczysz – nic się z tym nie równa. Mniej rozproszeń na modlitwie, bardziej
stała obecność Boga w twoich myślach podczas dnia, i o tyleż łatwiejsze wzrastanie w
świętości. Zawsze upadamy, ale wstajemy coraz szybciej i biegniemy ku Bogu szybciej – to
On powinien być tym niezbędnym minimum oraz wszystkim dla naszej duszy. Oto cnota
prostoty.
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