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Jak być mądrym?
Alicja K.
Słowo „mądrość" występuje w prawie wszystkich księgach mądrościowych Starego
Testamentu (nie występuje jedynie w Pieśni nad Pieśniami). Możemy zaobserwować,
że jest ono używane w kilku różnych, choć powiązanych ze sobą znaczeniach. Po pierwsze jest to pewna cecha lub dobro, istniejące poza człowiekiem, którego powinien on poSyr 1,1 żądać. W takim znaczeniu prawdziwą i pełną mądrość posiada jedynie Bóg. Gdzie indziej
dostrzegamy ideę uosobionej Mądrości, która zaczęła istnieć przed wszelkim stworzeniem
i prowadzi ludzi, którzy ją znajdą, do Boga. Wreszcie w Księdze Mądrości wydaje się ona
uczestniczyć w życiu i naturze Boga. Nowy Testament rozwinie to nauczanie o Mądrości
określając Chrystusa jako Mądrość Boga. Do jej nabywania zachęca autor Księgi Przysłów mówiąc, że „podstawą jest mądrość”: „zdobądź ją, za wszystko co masz, nabądź
rozsądku" (Prz 4,7), podając jednocześnie korzyści, które płyną z jej posiadania: „ceń ją,
a czcią cię otoczy, okryje sławą, gdy się do niej przytulisz. Włoży ci wieniec wdzięczny
na głowę, obdarzy cię zaszczytną koroną". Korzyści z jej posiadania i jej wyższość nad
cechami zewnętrznymi dostrzega również Syrach pisząc: „mądrość biednego podniesie
mu głowę i posadzi go między możnymi" (Syr 11,1).
Oprócz wychwalania jej zalet i wartości autorzy ksiąg mądrościowych podają sposoby jej osiągnięcia i warunki, które należy w tym celu spełnić. Psalmista ukazuje jedną
z dróg do jej osiągnięcia: „naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca"
(Ps 90,12). Początkiem i szkołą mądrości jest bojaźń Pańska (Ps 110,10 i Prz 15,33), a jej
zdobycie wymaga słuchania rad i napomnień tych, którzy mają jej więcej od nas - przodków, mędrców (Prz 4,1; 12,1). Do jej zdobycia przede wszystkim potrzebna jest pokora
i moralne życie, próżno szukać jej będą szydercy i pyszni.
Jednak bardziej niż mądrość podoba się nam bycie mądrym. Jest w nas pragnienie
bycia mądrymi, docenionymi, uznanymi przez innych. Ale mądrość ludzka jest inna niż
mądrość Boga. To, co nazywamy mądrością Bożą jest uniżeniem, ogołoceniem, prawdą.
Często o osobach z wykształceniem wyższym lub z profesurą ludzie mówią: „mądry,
wykształcony człowiek". Wykształcony - prawda, ale czy mądry? Może być głupi. Ktoś
powiedział, że nauka jest specyficznym sposobem realizacji swojego egoizmu, próbą dowartościowania się, chociaż może też służyć Panu. Dlatego, gdy ktoś zdobywa wiedzę po
to tylko, by go zauważono, to nie ma wymiaru służby. A mądrość - to służba i uniżenie.
Ludziom inteligentnym, wykształconym trudno jest stawać w prawdzie, tzn. być mądrymi. Dzieje się tak dlatego, że niekiedy przeszkadza im ich rozum, przez pryzmat któSpotkania Wspólnoty
rego patrzą na świat. Twórcą racjonalizmu jest Kartezjusz - autor słynnego stwierdzenia
odbywają się we wtorki „Cogito ergo sum" - (myślę, więc jestem). W epoce oświecenia rozum był odniesieniem
do wszystkiego. Uważano, że jeśli czegoś nie można pojąć rozumowo, to to nie istnieje
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tania, tak rozum powinien być używany do refleksji, analizy, poznania prawdy. To jest
właściwa rola rozumu. Nie powinien natomiast służyć do tłumaczenia chorych postaw
i oczekiwań, a często w tych celach go używamy.
Niewłaściwe wykorzystywanie rozumu można porównać do sytuacji, gdyby ktoś
chciał się uczesać grabiami. One nie do tego służą i dziwne byłoby takie ich używanie.
Mądrość Boża - Pismo Święte mówi o pochwale mądrości, o zachwyceniu się nią.
Duch Boży wyleje mądrość jak deszcz. Człowiek obdarzony mądrością wychwalać będzie
Boga w modlitwie, a inni będą chwalić jego rozum i na wieki nie będzie zapomniany
dzięki swej mądrości. To jest ta mądrość.
W życiu codziennym mądrość daje człowiekowi rozeznanie, co jest wolą Pana
(Ef 5,17). Dzięki temu człowiek - wspomagany łaską - umie właściwie dobierać środki,
które prowadzą do celu, czyli do Boga. Mądrość serca pomaga też człowiekowi w subtelnym odróżnianiu dobra od zła, prawdy od fałszu. Dlatego człowiek mądry umie w życiu
wybierać i podejmować słuszne decyzje. Mądrość pozwala nam układać życie zgodnie
z wolą Najwyższego. I tylko na takiej drodze możemy doświadczać wewnętrznie pokoju
i szczęścia.
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śr – Mk 12,18-27 Zmartwychwstanie umarłych
cz – Mk 12,28b-34 Przykazanie miłości
pt – Łk 15,3-7 Przypowieść o zgubionej owcy
so – Łk 2,41-51 Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu
n – Łk 7,11-17 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain
pn – Mt 5,1-12 Osiem błogosławieństw
wt – Mt 10,7-13 Wskazania na prace apostolską

Intencje do modlitwy
W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
O światło Ducha Świętego na czas wyboru nowego biskupa rzeszowskiego.
O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę
przed zniechęceniem.
O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich.
O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji
prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara,
Fundacja Charismata, Seminarium Odnowy Wiary i inne).
O zgodny z wolą Boga wybór nowych liderów Wspólnoty
W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Agapa wspólnotowa (ognisko) – 9 czerwca; wyjazd spod Bazyliki
OO Bernardynów o godz. 14:00 do Winnicy Ani i Pawła w Wyżnem.
2. Katecheza audiowizualna pt. „Ciemno czyli jasno”, 11 czerwca, godz. 19:30; gość:
Marcin Jakimowicz i Janek Mela, Bazylika OO Bernardynów.
3. Rekolekcje weekendowe „Uzdrowienie wewnętrzne”; 14-16 czerwca, Krosno.
Prowadzący o. Paweł Drobot. Opłata za uczestnictwo: 10 zł. lub 30 zł. z posiłkami
(dwa obiady i kolacja). Zapisy u Wiesi – animatorki diakoni organizacyjnej.
4. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.
Zamieszczamy tam wiele interesujących materiałów, Słowo Boże do rozważania
na każdy dzień, opowiadania, świadectwa, informacje ze świata, a także
rozmawiamy ze sobą.
pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280
e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl

