
 

 

Piąty impuls na Wielki Post 17 marca 2021 r 
Mądrość ludzka i plan Boży 

 

Tak jak w zeszłym tygodniu, zapraszam was do refleksji w piątym już tygodniu 
Wielkiego postu. 
Poświęć  teraz odrobinę czasu dla siebie; znajdź spokojne miejsce, usiądź sobie 
wygodnie, w razie potrzeby możesz posłuchać cichej muzyki. Jeśli masz ochotę  
możesz dla siebie prowadzić tzw. „Dziennik postu”. Możesz zapalić także świecę. 
Tylko od Ciebie zależy, jak wykorzystasz ten czas rozmyślań dla siebie 
 
Jakże często czegoś pragniemy i prosimy Boga o to - tylko po to, aby doświadczyć, 
że nasze życzenie się nie spełnia! 
Dlaczego tak jest? Czy marzyliśmy o czymś, czego nie da się osiągnąć? A może to 
życzenie nie było rozsądne lub w ogóle nie było dla nas dobre? Ma Bóg dla nas coś 
zupełnie innego na myśli? 
Jak to mogę rozpoznać? 
Jak mogę się  tego dowiedzieć, co Bóg dla mnie przygotował, jaki jest Jego plan dla 
mnie? Jak mogę zdecydować, jak się zachować, którą drogą iść w życiu? 
 

Z jakimi zdolnościami urodziłem się na tym świecie, w jakie talenty mnie uzdolnił,  
jakie skłonności mi Bóg podarował? Do jakiego życia mnie powołał? 
Jeśli chcę poważnie potraktować swoje chrześcijaństwo, odpowiedź znajdę w 
pierwszym liście  św. Piotra, w którym pisze: „bądźcie wszyscy jednomyślni, 
współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni!” (1P 3.8) 
 

Być miłosiernym i pokornym oznacza przede wszystkim: nie osądzać osoby która 
żyje obok mnie, nie potępiać ich inności, pozwalać im na to, na co ja też sobie 
pozwalam: kochać i być kochanym, cieszyć się wszystkim, co ich określa. Jak 
bowiem mogę ośmielić się decydować o tym, co Bóg ma na myśli i czego Bóg od 
niego chce? 
Jak mogę przypuszczać, że wierzę, że on prowadzi swoje życie w złym kierunku - w 
przeciwieństwie do mnie ... 
 

Wtedy musiałbym zajrzeć do własnego serca w duchu Ewangelii Mateusza, która 
mówi: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was 
osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę 
w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz 
mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w 
twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, 
ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. (Mt 7. 1-5) 
 

Aby gruntownie wyjaśnić, że to Bóg pisze mój plan na życie, mogę wziąć przykład z 
króla Salomona, który zasłynął ze swojej mądrości i modlił się o nią, wiedząc, że 
człowiek jest ograniczony w swej mądrości i wiedzy. Oto, jak znajdujemy w Księdze 
Mądrości: 
„dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! 
Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy, człowiek niemocny i krótkowieczny, zbyt 
słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa.... 



 

 

Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży 
albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania 
nasze zawodne, ... Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co 
mamy pod ręką - a któż wyśledzi to, co jest na niebie?”(Mdr 9,4f. 13f.16) 
 
Czy nie powinniśmy ufać, że Bóg stworzył wszystkich takimi, jakimi są, zamiast 
wybierać, w jaki sposób byliby lepsi? Jak patrzę na innych ludzi? Co myśle o innych 
porównując ich do siebie? Czy daję im prawo do życia zgodnie z ich przekonaniami, 
albo domagam się by żyli wg moich przekonań? 
 
I oto mamy program na Wielki post i  może też na dłużej! 


