CECHY MĄDROŚCI
(Nauka dla młodzieży)
,

Wstęp
„Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją
raczej nabyć niż złoto, zdobycie jej lepsze od pereł, nie równe jej
żadne klejnoty” (Prz 3,13-15).

O świętym Hieronimie mówi się, że pewnego
dnia opuścił Rzym, gdzie odgrywał rolę nieprzeciętną
jako mędrzec i udał się do Ziemi Świętej, wybierając dla
siebie miejsce zamieszkania w grocie skalnej niedaleko
Betlejem. Pytany przez przyjaciół, dlaczego to uczynił,
odpowiedział: Lata uciekają, trzeba myśleć poważniej o
życiu przyszłym. Chcę rzeczywiście być chrześcijaninem,
a nie tylko udawać, że nim jestem.
Jak ocenilibyśmy postępowanie świętego
Hieronima?
Myślę,
że
każdy ze
słuchaczy
odpowiedziałby jednoznacznie, święty Hieronim postąpił
mądrze, bo myślał o wieczności, czyli o spotkaniu z
Panem.
Na czym polega mądrość? Chyba do końca nie da
się tego ująć w słowa, ale wymienię przynajmniej dwie
jej cechy: umiejętność przewidywania (1) i
umiejętność logicznego wyciągania wniosków (2)1. I ja
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postanowię sobie poznać mądrość i wiedzę (por. Koch
1,17).
1. UMIEJĘTNOŚĆ PRZEWIDYWANIA
a) Pierwszą cechą mądrości to, umiejętność
przewidywania, czyli poczucie czasu. Głupiec nie
przewiduje, lecz działa pod wpływem impulsu zbierając
tego owoce. W religii chodzi o przewidywanie na długą
skalę. Dziś, jutro, pojutrze,... urządzę sobie życie... Ale
co potem?
b) Dany nam czas ukazuje właściwą hierarchię
wartości. W pewnej chwili możemy nawet zło cenić
sobie wyżej aniżeli dobro, ale upływający czas
bezlitośnie obnaża wszystkie pozorne wartości2. Zatem
postanowię wziąć mądrość za towarzyszkę życia,
wiedząc, że mi będzie doradczynią w dobrem, a w
troskach i w smutku pociechą (por. Mdr 8,9).
2. UMIEJĘTNOŚĆ LOGICZNEGO WYCIĄGANIA
WNIOSKÓW

a) Drugą cechą mądrości jest poczucie
konsekwencji, czyli umiejętność logicznego wyciągania
wniosków. Jeżeli powie się 2 + 2, to musi się powiedzieć
4. Jeżeli życie jest krótkie, jeżeli mam poczucie upływania czasu, jeżeli wiem, że „potem” nadejdzie, to muszę
stawiać na te wartości, które nie przemijają. Jeżeli wiem,
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że życie etyczne jest dobre, to konsekwentnie muszę
etykę wcielać w życie, czyli muszę postępować etycznie
w czym pomaga nam łaska Boża3.
b) Człowiek mądry odznacza się: po pierwsze,
poczuciem czasu, czyli umiejętnością przewidywania,
oraz, po drugie, poczuciem konsekwencji, którego
przejawem jest postępowanie zgodnie ze swoimi przekonaniami. Życiowa głupota sprowadza się zwykle do
braku któregoś z tych dwu elementów. Strzeżmy się
głupiego życia. Zatem módlmy się i zabiegajmy często o
Mądrość, czyli o oświecenie naszego umysłu4.
Zakończenie
a) Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo
ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej
szukają (por. Mdr 6,12).
-Trzeba ją umiłować: ...ci ją dostrzegą, którzy ją
miłują...(Mdr 6,12).
- Należy jej pragnąć: ...uprzedza bowiem tych, co
jej pragną... (Mdr 6,12).
- Koniecznie o niej myśleć: ...o niej rozmyślać to
szczyt roztropności... (Mdr 6,15).
- Dla niej się trudzić: ...kto dla niej wstanie o
świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą
u drzwi swoich...(Mdr 6,14).
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- Trzeba prawidłowo postępować: ...sama bowiem
obchodzi tych i szuka tych, co są jej godni, objawia się im
łaskawie na drogach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich
zamysłom... (Mdr 6,16).
b) Weźmy ze sobą program zdobywania
mądrości. To znaczy: umiłujmy ją, pragnijmy jej,
myślmy o niej, trudźmy się o nią i postępujmy w niej.
Bo: Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca, ci łatwo ją
dostrzegą, którzy ją miłują i ci ją znajdą, którzy jej
szukają (Mdr 6, 12).
c) Warto zapatrzeć się w świętego Hieronima mędrca wczesnego chrześcijaństwa by żyć jak mądry
chrześcijanin. Bowiem: „Mądrość jest dla ludzi skarbem
nieprzebranym: ci którzy go zdobyli, przyjaźń sobie
Bożą zjednali” (Mdr 7,14).
A zatem:
„Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją
raczej nabyć niż złoto, zdobycie jej lepsze od pereł, nie równe jej
żadne klejnoty” (Prz 3,13-15).
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