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Oczami Boga

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Rozpoczynamy dzisiaj cykl katechez o darach Ducha Świętego. Wiecie, że Duch Święty stanowi
duszę, życiodajną limfę Kościoła i każdego pojedynczego chrześcijanina: to Miłość Boga
zamieszkuje w naszym sercu i tworzy z nami komunię. Duch Święty zawsze jest z nami, zawsze
jest w nas, w naszym sercu.

Sam Duch jest «darem Boga» par excellence (por. J 4, 10), jest prezentem od Boga, i On z kolei
przekazuje temu, kto Go przyjmuje, różne dary duchowe. Kościół wyodrębnia ich siedem, a liczba
ta symbolicznie wyraża pełnię, całkowitość; są to te, o których się uczymy, kiedy przygotowujemy
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, i o które prosimy w bardzo starej modlitwie, zwanej
«Sekwencją do Ducha Świętego». Darami Ducha Świętego są: mądrość, rozum, rada, męstwo,
umiejętność, pobożność i bojaźń Boża.

Pierwszym darem Ducha Świętego według tej listy jest więc mądrość. Nie chodzi tu po prostu o
mądrość ludzką, która jest owocem wiedzy i doświadczenia. W Biblii jest powiedziane, że
Salomon w momencie koronacji na króla Izraela prosił o dar mądrości (por. 1 Krl 3, 9). A mądrość
jest właśnie tym: jest łaską widzenia wszystkiego oczami Boga. Jest po prostu tym: widzeniem
świata, widzeniem sytuacji, okoliczności, problemów, wszystkiego oczami Boga. To jest mądrość.
Czasami widzimy rzeczy według własnego upodobania lub według nastawienia naszego serca, z
miłością lub nienawiścią, z zazdrością... Nie, to nie jest spojrzenie Boga. Mądrością jest to, co
czyni w nas Duch Święty, abyśmy widzieli wszystko oczami Boga. To jest dar mądrości.

I oczywiście pochodzi to z zażyłości z Bogiem, z naszej wewnętrznej więzi z Bogiem, z synowskiej
więzi z Ojcem. A Duch Święty, kiedy mamy tę więź, daje nam dar mądrości. Kiedy jesteśmy w
komunii z Panem, Duch Święty niejako przeobraża nasze serce i pozwala mu poczuć całe Jego
ciepło i wielką miłość.
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Duch Święty sprawia zatem, że chrześcijanin staje się «mądry». Lecz nie w sensie, że ma
odpowiedź na wszystko, że wie wszystko, lecz w sensie, że «wie» o Bogu, wie, jak działa Bóg,
wie, kiedy rzecz jest Boża, a kiedy nie jest Boża; ma tę mądrość, którą Bóg daje naszym sercom.
Serce człowieka mądrego w tym sensie ma smak i aromat Boga. Jak ważne jest, by w naszych
wspólnotach byli tacy chrześcijanie! W nich wszystko mówi o Bogu oraz staje się pięknym i żywym
znakiem Jego obecności i Jego miłości. A jest to rzecz, której my nie możemy wymyślić, której nie
możemy sami sobie zapewnić: jest to dar, który Bóg czyni tym, którzy są ulegli wobec Ducha
Świętego. Mamy w swoim wnętrzu, w naszym sercu Ducha Świętego; możemy Go słuchać,
możemy Go nie słuchać. Jeśli słuchamy Ducha Świętego, uczy On nas tej drogi mądrości,
obdarowuje nas tą mądrością, którą jest patrzenie oczami Boga, słuchanie uszami Boga, kochanie
sercem Boga, ocenianie rzeczy zgodnie z osądem Boga. To jest mądrość, którą nam darowuje
Duch Święty, i my wszyscy możemy ją otrzymać. Musimy tylko prosić o nią Ducha Świętego.

Pomyślcie o mamie, w domu z dziećmi — kiedy jedno coś robi, drugie wymyśla coś innego, a
biedna mama biega tu i tam, radząc sobie z problemami dzieci. A kiedy mamy się męczą i krzyczą
na dzieci, czy jest to mądrość? Czy krzyczenie na dzieci — pytam was — jest mądrością? Co wy
na to: jest to mądrość czy nie? Nie! Natomiast kiedy mama bierze dziecko i łagodnie je upomina,
mówiąc: «Tak się nie robi, bo...», i z wielką cierpliwością mu tłumaczy, czy to jest mądrość Boża?
Tak! I to właśnie daje nam Duch Święty w życiu! A w małżeństwie na przykład oboje — mąż i żona
— kłócą się, a potem na siebie nie patrzą lub jeśli patrzą, to z dezaprobatą: czy to jest mądrość
Boża? Nie! Natomiast jeśli mówią: «No tak, burza przeszła, pogódźmy się» i znów zaczynają iść
naprzód w pokoju, czy jest to mądrość? [zebrani: Tak!] To jest właśnie dar mądrości. Niech będzie
w domu, niech będzie z dziećmi, niech będzie z nami wszystkimi!

A tego nie można się nauczyć: to jest prezent Ducha Świętego. Dlatego musimy prosić Pana, by
dał nam Ducha Świętego i by dał nam dar mądrości, owej mądrości Bożej, która uczy nas patrzeć
oczami Boga, czuć sercem Boga, mówić słowami Boga. I tak idźmy naprzód z tą mądrością,
budujmy rodzinę, budujmy Kościół i wszyscy się uświęcajmy. Prośmy dziś o łaskę mądrości. I
prośmy o nią Matkę Bożą, która jest Stolicą Mądrości, tego daru: niech Ona da nam tę łaskę.
Dziękuję!

Do Polaków:

Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, podczas gdy przygotowujemy się do przeżywania
paschalnych tajemnic Chrystusa, przywołujemy Ducha Świętego i Jego dar mądrości — Boże
światło, dzięki któremu możemy rozróżniać dobro od zła i, znając sprawy Boga, przekazywać
innym Jego słodycz i Jego miłość. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!
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