Streszczenie. Katecheza VIII. Ks. Wojciech Kućko. Duch Święty udoskonala
miłość przez dar mądrości.
W języku potocznym mądrość to pewne rozumienie świata i człowieka,
umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy. Czasami mówimy o „mądrości
życiowej”, czyli o pewnej umiejętności radzenia sobie w życiu. Znana jest również
„mądrość książkowa” czy „mądrość ludowa”. Aby właściwie zrozumieć jak Duch
Święty udoskonala naszą miłość przez dar mądrości, trzeba sięgnąć do Pisma
Świętego. Termin „mądrość” (hebr. chokmah, gr. sofia) w starotestamentalnych
księgach historycznych odnosił się do określenia zdolności rzemieślniczych, do
pewnej umiejętności – do życia praktycznego. Księgi prorockie ukazywały mądrość
jako pewną umiejętność w dziedzinie różnych sztuk, zaś w sposób najbardziej
kompleksowy opisywana jest ona w księgach mądrościowych, gdzie tym terminem
wyrażano ogrom duchowego bogactwa człowieka sprawiedliwego, bojącego się
Boga i szukającego prawdy o świecie oraz o drugim człowieku.
Kwestia mądrości poruszana jest również w pismach nowotestamentalnych. Święty
Paweł nakazuje chrześcijaninowi postępować mądrze. „Duch mądrości” jest darem
samego Boga, a tylko taka mądrość, która jest ukierunkowana na Boga, może
przetrwać. Święty Jakub naucza: „Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech
prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją
otrzyma” (Jk 1,5-8).
Ostatecznie to Chrystus jest dla nas przykładem mądrości. On wzrastał „w latach
i mądrości u Boga i u ludzi” (Łk 2,40.52), a cała Jego działalność nauczycielska jest
przepełniona ujawnianiem tej mądrości i dzieleniem się nią ze słuchaczami.
Mądrość jest łaską umiejętności widzenia świata, sytuacji, okoliczności, problemów
oczyma Boga. Mądrość to dzieło Ducha Świętego w nas. Mądrość rodzi się
z bezpośredniej relacji z Bogiem. Kiedy mamy tę relację, to Duch Święty obdarza
nas darem mądrości. Duch Święty czyni chrześcijanina mądrym. Nie oznacza to
jednak, że ma odpowiedź na wszystko, ale wie jak działa Bóg, wie, kiedy dana rzecz
jest od Boga. Jeśli słuchamy Ducha Świętego, to On uczy nas drogi mądrości,
obdarowuje nas mądrością, pozwalającą nam postrzegać rzeczywistość oczyma
Boga, słyszeć uszami Boga, miłować sercem Boga, osądzać rzeczy Bożym osądem.
Według Św. Tomasza pierwszym i nieodzownym warunkiem poszukiwania
mądrości jest pokora. Według Św. Augustyna dopiero z wiary rodzi się prawdziwa
mądrość. A w najpełniejszy sposób udział w tej Bożej mądrości dokonuje się mocą
Ducha Świętego. Przez łaskę chrztu świętego wierzący zostaje wszczepiony w Bożą
naturę. Człowiek, który otrzymuje taką mądrość, staje się uczestnikiem Bożej

prawdy, zaproszony jest do zmiany sposobu myślenia, przewartościowania
priorytetów życiowych, spojrzenia z miłością na otaczający świat. Stąd mądrość jest
nierozerwalnie związana z teologalną cnotą miłości.
Przeciwieństwem mądrości, jest głupota, która nie oznacza braku inteligencji czy
jakiegoś niedorozwoju umysłu, ale jest pewnym paraliżem duszy, zamknięciem na
Boga i życiem, „jakby On nie istniał”.

