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Temat: Mądrość Starego Testamentu 
 

Przypominam 

Przez cały Adwent będą odprawiane na tygodniu 
Msze roratnie  o godz.17:00. Zapraszam na te 

Msze także dzieci i młodzież. Dzieci przynoszą 
serduszka ze swoim imieniem i nazwiskiem, 

wkładają je do koszyka przy bocznym ołtarzu i 
pod koniec rorat będzie losowanie do kogo 

pójdzie figurka MB w gościnę i wróci na następne roraty. 

 

 
 

Wprowadzenie 

Często zdarza się w życiu 

tak, że ludzie gubią się w 

rozróżnianiu rzeczy ważnych od 

mniej ważnych. Niejednokrotnie stawiają na pierwszym miejscu dobra 

materialne: nowoczesny samochód, modnie urządzony dom, dobry 

telefon, zapominając o tym, co w życiu naprawdę cenne i wartościowe: 

o wartościach duchowych, o jakości relacji w rodzinie, o życzliwości 

wśród sąsiadów, o przyjaznej atmosferze w miejscu pracy. Jeden z 

wielkich świętych mówił: „Jeśli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu 

wszystko inne będzie w życiu na właściwym miejscu”. Niestety, dziś coraz mniej ludzi zdaje się pamiętać o 

tym, by zaprosić Pana Boga do swojego życia na pierwsze miejsce, boją się, że mogą wtedy coś stracić, boją się 

wymagań, które Pan Bóg im postawi. Gdzie szukać zatem pomocy i jak rozwiązać tę trudną sytuację? 

 

Biblijne księgi mądrościowe 

Księgi dydaktyczne, czyli mądrościowe, obejmują siedem pism o charakterze poetyckim. 

Dwie z nich (Mdr, Syr) należą do ksiąg wtórnokanonicznych (deuterokanonicznych), czyli przekazanych przez 

tradycję jedynie w języku greckim. Z tej racji nie znajdują się ona np. w Biblii hebrajskiej. 

Mądrość to zdolność wrodzona 

lub nabyta, która pozwala 

człowiekowi dobrze kierować 

swoim życiem i pomaga mu 

zapewnić sobie pomyślność, 

powodzenie, a nawet szczęście. 
 

A.Świderkówna, O Biblii, s.133. 



Zainteresowania doktrynalne tych ksiąg koncentrują się przede wszystkim 

wokół zagadnień człowieka i jego życia. Nie reprezentują one jednakże 

czystego humanizmu o charakterze doczesnym. Człowiek rozważany jest 

nie tylko jako stworzenie Boże, ale na różne sposoby od Boga zależny, jest 

Jego dłużnikiem, potrzebuje Jego opieki. 

Zastosuj 

Z pewnością każdy z was nie raz marzył w swoim życiu o jakiejś 

rzeczy, którą bardzo chciał posiadać, albo próbował wymusić na rodzicach 

bądź opiekunach zgodę w jakiejś „ważnej dla was sprawie”, co do której 

dorośli mieli inne zdanie. Trudne są na ogół takie rodzinne negocjacje. 

Dzieje się tak najczęściej dlatego, że każda ze stron chce mieć rację i pragnie, by do niej należało ostatnie 

słowo. Czasem zdarza się też, że i Panu Bogu chcielibyśmy wyjaśniać co dla nas w życiu najlepsze i dyktować 

warunki. Tymczasem Jego spojrzenie sięga znacznie dalej niż nasza ludzka logika. Przekonali się o tym nie 

tylko Hiob i Kohelet, ale wielu współczesnych nam ludzi, którzy zostali dotknięci chorobą, cierpieniem, utratą 

kogoś bliskiego lub innymi problemami, wydającymi się być po ludzku „nie do zniesienia”. Kiedy z nimi 

rozmawiamy często 

mówią o tym, że te 

„życiowe trudności” 

pomogły im odnaleźć 

Boga i właściwą 

drogę, pozwoliły 

odnaleźć to, co jest w 

życiu autentyczną 

wartością. Może 

zatem warto zawsze wtedy, gdy życie wydaje 

się być „zbyt trudne” i zanim zaczniemy mieć 

do Pana Boga i do otaczających nas ludzi 

pretensje o wszystko, co wydarzyło się „nie po naszej myśli”, zadać sobie pytanie: „czego może mnie nauczyć 

Zapamiętaj! 

Wśród ksiąg Starego Testamentu znajdujemy całą 

grupę ksiąg mądrościowych (zwanych inaczej 

dydaktycznymi). W jej skład wchodzą następujące księgi: 

Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta, Pieśni nad 

Pieśniami, Mądrości i Mądrości Syracha. Księgi te uczą, 

że prawdziwa mądrość polega na wierze i zaufaniu do 

Boga. 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps.
org/view3577167 
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ta konkretna trudna sytuacja”, „jakie konkretne dobro może z niej wyniknąć? 

 

 

 

 

Modlitwa 

W swojej przemożnej mądrości Bóg nie tylko powołał do istnienia świat i wszystkie istoty żywe, ale także 

czuwa nad nimi, troszczy się o nie: 

– Czy pamiętasz o Bożej obecności w Twoim życiu? 

– Czy ufasz Bogu? 

– Jak reagujesz, kiedy spotykają Cię w życiu jakiekolwiek trudności, cierpienia? 

– Czy prosisz wtedy o Boże wsparcie? 

Dobrego Boga, Tego, który jest samą Mądrością prośmy o łaskę zaufania, zwłaszcza w chwilach po ludzku 

trudnych, w sytuacjach po ludzku „bez wyjścia”: 

 

Źródła grafik:  

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/09/11/21/10/villa-balbianello-3670650_960_720.jpg 

https://slideplayer.pl/slide/416900/1/images/2/Ksi%C4%99gi+m%C4%85dro%C5%9Bciowe+Starego+Testamentu%3A.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/09/05/17/02/jesus-risen-4454562_960_720.jpg 


