Dar Svetega Duha - dar modrosti
Prvi dar je dar modrosti, kot smo tudi zapeli, daj nam prvi dar modrosti, pot naj kaže
nam kreposti. Vemo, da je modrost neizmerna dobrina, Božji dar, velik Božji dar. Ker
pravimo za človeka, da je moder človek, da rečemo ta človek ima zelo modro,
preudarno mišljenje. Ali pa rečemo za človeka, da ima res modro, razsodno pamet,
da zna modro urejati stvari. Vidite, koliko je teh asociacij, biti moder. Lahko bi našli še
za marsikoga, da bi rekli, ta človek je moder. Ali bi se vprašali drugače. Kaj pa
človeka naredi modrega? Kaj je torej potrebno za modrost? Tukaj nas uči kralj
Salamon, ki je takole prosil Boga. Ni ga prosil za dolgo življenje, za bogastvo, ampak
je rekel Gospod, daj mi modro in razumno srce, da bo znalo razločevati med dobrim
in hudim.
Biti torej moder, kako se želimo mi približati temu idealu? Vemo, da je moder tisti, ki
zna v danem trenutku spoznati sebe, spoznati bližnjega človeka. Biti moder je
krepost. Moder je tisti, ki živi po Božje, premišljuje Božje stvari, prav presoja, doume
zapletenost sveta in človeškega življenja. In iz tega spoznanja se trudi, da bi svoje
življenje srečno uredil, ga srečno in uspešno oblikoval, se podredi Božjemu redu. Uči
se dobro plavati v življenju. Torej je res potrebno, da imamo iskreno spoznanje, da je
modrost pomembna, kajti že v Svetem pismu piše, strah Gospodov je začetek
modrosti.
Torej si moramo modrost iskreno izmoliti. Pameten človek ni nujno še moder človek,
kajti lahko človek sicer pametno ravna, ampak vprašanje, če je to modro spoznanje.
Če je človek v tej modrosti spoznal, da je resnično se prav odločil. Bojmo se, da bi v
življenju ne znali dobro plavati. Salamon je bil mlad, ko je prosil za modrost, čutil se
je neizkušenega. Kdo bi se ne veselil mladosti in vedrega srca, koga ne vleče, da bi
hodil po poti svojega srca in po želji svojih oči. Toda ob koncu svojega življenja bomo
dajali odgovor Bogu Stvarniku, tudi kako smo bili modri v življenju. Že zanimivo je, da
rečemo za eno žival, torej moder kot sova. Sova simbol modrosti. Zato je tudi
upodobljena na leksikonu. Zakaj mislite, da je ta žival simbol modrosti? Verjetno zato,
ker ima zelo izostren čut, da celo v temi iz nekaj metrske višine začuti, kje je plen.
Torej ima zelo ostro oko, da ima dober vid, da celo glavo lahko obrne nazaj. Biti
moder kot sova pomeni imeti tako dober notranji vid, dobro notranje videti pomeni
spoznati bistvo krščanskega življenja.
Zato prosimo danes prvi dan, daj nam prvi dar modrosti, da bomo znali prav
razločevati v življenju, da bomo spoznali minljivost posvetnega, da bomo živeli in
umrli v Božji ljubezni in nauči nas tako ljubiti, da bodo tudi drugi po nas vzljubili tebe,
Daj nam ponižno čuteče in modro srce, daj nam takšno pamet vsak dan, ki bo znala
modro spoznavati vrednote vsakdanjega življenja.
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