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Wprowadzenie

Drogi przyjacielu od dawna chciałem ci napisać mój testament.
Nazwałem go: «Testament! Mądrość głupca». Nie zostawiam ci
bowiem ani złota, ani srebra, ani diamantów. Pragnę zostawić
ci coś trwalszego, co przetrwa na wieki. Jest to mądrość głupca
przelana  z  moich  myśli  na  białe  strony  papieru,  zapisane
czarnym  tuszem.  Jest  to  «mądrość»  czarna  na  białym  albo
biała  na  czarnym.  Na  rożnych  tłach  obydwie  są  dobrze
widzialne i  łatwe do czytania.  Jest  to «mądrość» człowieka,
który powoli dobiega do kresu maratonu życia. 
Pragnę napisać ci w sposób niepodważalny, oczywisty, dobitny,
jednoznaczny, wyraźny i niezbity, abyś nie miał wątpliwości co
do mojej szczerości. W momencie, w którym się znajduję nie
miałoby sensu, abym kłamał czy ukrywał cokolwiek. Niedługo,
bowiem, będę musiał zdać sprawę z całego mojego życia przed
Życiem,  które  dało  mi  życie.  Przed  Nim nic  się  nie  ukryje  i
wszystko  jest  takie  oczywiste.  Święty  Paweł  wyjaśnia  to  w
sposób bardzo prosty i jasny: 

«Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś
[zobaczymy]  twarzą  w  twarz:  Teraz  poznaję  po  części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany» (1Kor 13,
12). 

Jest  to  nic  innego  jak  poznanie  Prawdy  w  Prawdzie.  W
konsekwencji prowadzi to do wolności. Warto postawić w tym
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miejscu pytanie: Gdzie tkwi źródło prawdziwej wolności? Na to
pytanie odpowiada Jezus: 

«Jeżeli  będziecie  trwać  w  nauce  mojej,  będziecie
prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda
was  wyzwoli...  Jeżeli  więc  Syn  was  wyzwoli,  wówczas
będziecie rzeczywiście wolni» (J 8,32.36). 

Jestem pewny, że zbliża się ta chwila, bo widzę rzeczywistość
rzeczy w coraz bardziej  jasny i  prosty  sposób. Czuje się  tak,
jakby odrywały  się  ode mnie rzeczy,  które  nie  pozwalały  mi
wcześniej widzieć Prawdy. Jest to wspaniałe i zarazem bolesne
uczucie, bo widzę dobro i zło mojego życia. 

 Wspaniałe,  bo  zbliżam  się  do  Miłości,  którą  zawsze
kochałem, chociaż często nie tak jak na to zasługiwała.
Ten wzrastający pęd w jej kierunku jest wyzwalaniem
mnie ze szponów zła, mojego egoizmu, przywiązania do
rzeczy i osób.

 Bolesne,  bo  często  ją  raniłem  moimi  grzechami.
Bolesne  jeszcze  tym bardziej,  bo  czuję,  że  ta  Miłość,
nieustannie popełnionego przeze mnie zła, mnie kocha.

Wyrywa  mi  się  z  serca  wołanie:  za  późno  cię  pokochałem
Miłości moja. Za późno odkryłem, że jedynym sensem jesteś
Ty! Ile straconych chwil na zdobywanie rzeczy bez znaczenia.
Ile  zmarnowanych  energii  na  osiągnięcie  próżnej  chwały  i
godności. 
Jakże  chciałbym  cofnąć  czas  i  powrócić,  lecz  z  obecną
mądrością,  by  przeżyć  życie  tylko  dla  Ciebie,  w  Tobie  dla
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innych. Jak bardzo wiele rzeczy bym zmienił i żył inaczej. To są
marzenia, których nie jestem w stanie zrealizować. Jedno, co
mogę, to uznać w pokorze moje życie z tym, co dobre i złe, i
złożyć je w Twoje przebite dłonie z miłości do mnie. 
Mój  przyjacielu,  wczoraj  dzwoniłeś  do  mnie,  szukając
pocieszenia.  Zaskoczyło  mnie  to,  co  powiedziałeś.  Dotknęło
mnie  to  do  głębi  serca.  Jak  możesz  mieć  zaufanie  do  mnie
mądrego  głupca?  W  jaki  sposób  możesz  czuć  pocieszenie
płynące z moich słów? Wydaje mi się to niemożliwe, że mogę
pocieszać  ja,  który  mam  potrzebę  bycia  pocieszanym.
Powiedziałeś, że jestem mądry. Ja mądry? Przeżyłem życie jak
głupiec. Ciekawe – głupiec, który pociesza  «głupca»1.  Było to
spotkanie  głupców.  Pierwszy  «głupiec» myślał,  że  drugi  jest
mądry; drugi natomiast wiedział, że jest głupcem. Przez chwilę
poczułem  uderzenie  wody  sodowej  do  głowy  –  «głupiec»
nazwał mnie mądrym! Lecz od razu wróciłem na ziemię. Ocena
«głupca» jakie  ma  znaczenie?  Nie  ma  znaczenia!  Jedyne
zdanie, które się liczy, to Tego, który wie wszystko. Niedługo
będę przed Nim i  poznam do głębi  moją głupotę,  którą On
zastąpi swoją mądrością. Z głupca stanę się mądrym na wieki.
Stanie się to jedynie dzięki Niemu, który z każdego zła jest w
stanie wyprowadzić dobro.

Jedno zdanie powiedziałem mądre, gdy zapytałeś mnie,
co masz robić. Odpowiedziałem ci: szukaj Boga! Tylko On może

1 Proszę nie obraź się, bo w tym wypadku słowo  «głupiec» nie ma znaczenia
negatywnego. Wyraża tylko prawdę o nas samych a szczególnie gdy znajdujemy
się przed Bogiem, który jest Mądrością.
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dać ci pokój. Czułem, że poruszyło cię ono i zaskoczyło. Uwierz
mi, rozwiązanie twoich i  moich problemów jest takie proste.
Jestem  świadomy,  że  nie  powiedziałem  tego  ja,  ale  Miłość,
która kocha i pragnie być kochana. Niestety kochana jest coraz
mniej, przez tych, których kocha miłością bez początku i końca.
Ten  brak  miłości  powoduje  w  nas  coraz  większe  cierpienie.
Cierpimy  z  powodu  braku  Miłości.  Zabijamy  się  z  powodu
braku Miłości. Niszczymy świat z powodu braku Miłości.
Drogi przyjacielu, moje życzenie dla ciebie: Pozwól się kochać
Miłości. Kochaj tak, jak jesteś kochany. Pozwól Miłości kochać
przez ciebie. To jest jedyny sens twojego życia. Odkryjesz to,
gdy znajdziesz się w punkcie, w którym jestem ja. Ten punkt to
«śmierć»,  nie  tylko  ta  fizyczna  ciała,  lecz  duchowa,  która
prowadzi  do  Życia.  Wiem.  Przeraziłem  cię.  Drastyczne
zakończenie do wprowadzenia – śmierć! Zrobiłem to umyślnie,
bo śmierć po zakończeniu tego życia nie jest końcem jak wielu
myśli, lecz jest początkiem, która nazywa się Wiecznością. 
Właśnie, wprowadzeniem do czego? Zostawiam na końcu tego
pytania  trzy  punkty  […]  To  miejsce  dla  ciebie.  Dla  twoich
rozważań.  Te trzy  punkty to twoja wolność wyboru.  Możesz
wypełnić je tym, czym chcesz, możesz zadecydować. Lecz za
nim zaczniesz wypełniać je, przeczytaj mój testament. Uwierz
mi. Także od głupca można się nauczyć mądrości. 

Twój Przyjaciel!
Mądry głupiec!

Miłej lektury
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Mądry albo głupi

Na  pewno  nie  wszyscy  znają  podstawową  modlitwę
hebrajczyków, nazywa się «Shemà Israel» (hebrajski ָרֵאל ַמע ִיְׂש] ְׁש]
-  ʃəma'  jisʁaɛl),  co  znaczy  Słuchaj  Izraelu.  Drogi  przyjacielu
mam nadzieję, że słyszałeś już o niej, jeżeli nie, to nie przejmuj
się,  jestem  tu  po  to,  aby  ci  pomóc  ją  poznać.  Oto  ona.
Przeczytaj ją uważnie:

«Takie są polecenia, prawa i nakazy, których nauczyć was
polecił  mi  Pan,  Bóg wasz,  abyście je pełnili  w ziemi,  do
której idziecie, by ją posiąść. Będziesz się bał Pana, Boga
swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja
rozkazuję  wypełniać,  tobie,  twym  synom  i  wnukom  po
wszystkie  dni  twego  życia,  byś  mógł  długo  żyć.  Słuchaj,
Izraelu,  i  pilnie  tego  przestrzegaj,  aby  ci  się  dobrze
powodziło  i  abyś  się  bardzo  rozmnożył,  jak  ci  przyrzekł
Pan,  Bóg  ojców  twoich,  że  ci  da  ziemię  opływającą  w
mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem -
Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z
całego  swego serca,  z  całej  duszy  swojej,  ze  wszystkich
swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które
ja  ci  dziś  nakazuję.  Wpoisz  je  twoim synom,  będziesz  o
nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc
się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako
znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je
na odrzwiach swojego domu i na bramach twoich miast»
(Pwt 6,1-9).

8



«Shemà  Israel» jest  jedną z dwóch najważniejszych modlitw
Narodu  Wybranego,  obok  «Amida»,  która  jest  modlitwą
Osiemnastu Błogosławieństw. Oto ona:

«Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Tarcza Abrahama!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który 
wskrzeszasz umarłych!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Bóg Święty!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, obdarzający wiedzą!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który pragnie skruchy!
Błogosławiony  jesteś  Ty,  Haszem,  który  obficie  obdarza
przebaczeniem!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Zbawca Izraela!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Lekarz chorych Twojego
ludu, Izraela!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który błogosławi lata!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który zbiera wygnańców
Swego ludu, Izraela!
Błogosławiony  jesteś  Ty,  Haszem,  Król  kochający
sprawiedliwość i sąd!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który rozbija wrogów i
poniża zadufanych!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, podpora i wzmocnienie
sprawiedliwych!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Budowniczy Jeruzalemy!
Błogosławiony  jesteś  Ty,  Haszem,  który  sprawia,  że
wschodzi chwała zbawienia!
Błogosławiony  jesteś  Ty,  Haszem,  który  wysłuchuje
modlitwy!
Błogosławiony  jesteś  Ty,  Haszem,  który  ustanawiasz  na
powrót Swoją Obecność na Syjonie!
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, bo Dobry to Twoje Imię,
właściwym jest Tobie składać dziękczynienie!
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Błogosławiony  jesteś  Ty,  Haszem,  który  błogosławi  Swój
lud Izraela pokojem!»

Te dwie modlitwy to nie tylko filary wiary Hebrajczyków, ale i
chrześcijan. «Shemà Israel» oznacza:

 Izraelu, słuchaj Boga.
 Izraelu, bądź Jemu posłuszny.
 Izraelu, wypełniaj Jego przykazania.
 Izraelu, wypełniaj Jego wolę.
 Izraelu, choć Jego drogami.
 Izraelu, błogosław Go.

«Shemà Israel» przetłumaczone w sposób prosty znaczy, bądź
narodem  mądrym  mądrością  Boga.  W  wypadku  znaczenia
«Shemà Israel» szczęśliwy jest język włoski, ponieważ znajduje
się w nim słowo, które w brzmieniu podobne jest do «Shemà»,
lecz w znaczeniu jest całkowicie przeciwne. Oto ono: scemo,
scema (szemo, szema), co w języku polskim oznacza:

 durny,
 głupi,
 głupiec,
 dureń,
 półgłówek,
 idiota,
 imbecyl,
 tępak,
 kretyn,
 debil,
 dupek,
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 ćwok,
 matoł,
 baran,
 ośla głowa,
 kapuściany łeb,
 ośli łeb,
 pusta głowa,
 zakuta pała,
 zakuty łeb,
 pusty łeb,
 głąb kapuściany,
 kurzy móżdżek,
 ptasi móżdżek,
 bałwan,
 bezmózgowiec,
 przygłup,
 pustak,
 pustogłów,
 półgłupek,
 półgłówek,
 wariat.

Na pewno to  wyczułeś,  że włoskie  słowo «scemo»,  mówiąc
delikatnie, nie jest pozytywne. Generalnie oznacza człowieka,
który nie jest  posłuszny Bogu i  nie chodzi  Jego drogami.  To
głupiec. Jestem pewny, drogi przyjacielu, że nie chciałbyś aby
przypisano ci te wszystkie negatywne epitety. Podsumowując:
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 «Shemà» oznacza człowieka mądrego,
 «scemo», natomiast oznacza człowieka głupiego.

Teraz jest właściwy moment, by zadać sobie pytanie: co to jest
mądrość? Wielu z nas jest przekonanych, że być mądrym to
wiedzieć dużo rzeczy. Wiedzieć jednak nie musi oznaczać być
mądrym. Człowiek  o wielkiej  wiedzy może być  jednocześnie
głupcem albo może też być i mądrym. I na odwrót, człowiek o
małej wiedzy może być mądrym, ale też może być i głupcem.
Mądrość jest czymś innym od wiedzieć czy nie wiedzieć. 
Wyjaśnia nam to św. Paweł  w «Hymnie o miłości».  Jeżeli  w
miejsce  miłość  wstawimy  słowa  «Bóg»  albo  «mądrość»  to
odkryjemy,  co  oznacza  być  mądrym.  Proponuję  ci  nie  tylko
przeczytać  ten  hymn  uważnie,  ale  przemedytować  go  i
przetrawić dogłębnie jak pokarm. Na pewno odkryjesz w nim
wiele wspaniałych rzeczy.

«Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a Boga bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a Boga bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz Boga bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
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Mądrość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Mądrość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Mądrość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość (Bóg) - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość (Bóg)» (1Kor 13).
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Jestem pewny, że zrozumiałeś, że to Bóg jest Mądrością i kto
Go posiada i kogo On posiada, jest Mądrym. 

 Posiadać  Boga  i  być  posiadanym  przez  Niego,  oto
prawdziwa Mądrość.

 Żyć w Jego obecności  w każdym momencie i  sytuacji
życia, oto prawdziwa Mądrość.

 Kochać  Go  ponad  wszystko  i  we  wszystkim,  oto
prawdziwa mądrość. 

 Kochać  bliźniego  jak  siebie  samego,  oto  prawdziwa
Mądrość.

 Uwielbiać Boga w każdym momencie i we wszystkim co
mówisz, myślisz i robisz, oto prawdziwa Mądrość.

 Błogosławić Go w każdej sytuacji życia, oto prawdziwa
Mądrość.

 Widzieć  Jego  miłość  w  każdej  sytuacji  życia,  oto
prawdziwa Mądrość.

 Żyć  w Jego  obecności  dwadzieścia  cztery  godziny  na
dobę, oto prawdziwa Mądrość.

Oczywiście mógłbym ci napisać wspaniały traktat filozoficzno –
teologiczny  o  Mądrości  i  czytając  go,  mógłbyś  pomyśleć  a
nawet powiedzieć, jaki ty jesteś mądry! Zamiast tego traktatu
napiszę ci tak: upadnij przed Bogiem w pokorze na kolana, nic
nie mów, trwaj w Jego obecności. Otwórz twoje serce i pozwól
Mu wejść do środka i żyć w tobie i przez ciebie. Oto prawdziwa
Mądrość.

14



Spis treści

Wprowadzenie                                                                                           4

Mądry albo głupi                                                                                       8

Gdzie nauczyć się prawdziwej mądrości?                                          15

Objęcie śmierci                                                                                        21

Narodzony dla umierania                                                                      27

Wizja śmierci                                                                                            31

Pragnienie śmierci                                                                                  34

Umrzeć aby żyć                                                                                        36

Nieustannie śmierci                                                                                39

Życie – szkołą umierania                                                                        42

Boża sprawiedliwość                                                                              52

Głupota ludzka                                                                                         57

Ohyda grzechu                                                                                         61

Uczmy się od wszechświata                                                                  68

Prawdziwy sens życia                                                                             72

Emmanuel – Bóg jest z nami                                                                78

Szczęście czy nieszczęście – czas pokaże                                            83

Zmienny punkt widzenia                                                                       86

15



Skąd się biorą podziały?                                                                        93

Białe i czarne                                                                                          105

Anioł stróż                                                                                              111

Upadek z drzewa                                                                                  113

Upadek z rusztowania                                                                         115

Wszystko ma swoją cenę                                                                    117

Iluzoryczne pragnienie                                                                        119

Złamana ręka                                                                                        123

Byłem narkomanem                                                                            125

Spotkanie z Chrystusem                                                                      130

Niebezpieczeństwo medytacji wschodniej                                     137

Wirus śmierci                                                                                         141

Przekleństwo                                                                                         144

Ja nie jestem sobą                                                                                148

Wprowadzenie w życie                                                                        151

Jeżeli ci się podoba «Testament głupca», to całą książkę możesz
nabyć https://www.andrzejbudzinski.com/ miłej lektury

16

https://www.andrzejbudzinski.com/

	Wprowadzenie
	Mądry albo głupi
	Spis treści

