
7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

Dar mądrości (hebr. hohma, gr. sofia, łac. sapientia) pozwala dostrzegać 

Boga i widzieć wszystko w Jego świetle, Jego oczami. Mądrość Boża 

przeciwstawia się mądrości czysto ludzkiej, ograniczonej do horyzontu 

doczesnego, do ludzkich tylko kryteriów i dążeń. Dzięki temu darowi 

człowiek ma spójną wizję świata i życia, w której wszystko ma swoje miejsce 

i czas, nie gubi ostatecznego powołania i przeznaczenia w Bogu. 

Dar rozumu (hebr. bina, gr. synesis, łac. intellectus) umożliwia zrozumieć 

Boga i czło-wieka, rzeczy i wydarzenia, pojąć ich istotę i znaczenie, a nie 

tylko ślizgać się po powierzchni, zatrzymywać się na pozorach. Dzięki 

rozumowi człowiek poznaje rzeczywistość taką, jaka jest, ma wgląd w jej 

tajemnicę, rozumie jej złożone mechanizmy, powiązania przyczynowo-

skutkowe, jej dobre i złe strony. 

Dar rady (hebr. eca, gr. bule, łac. consilium) pomaga dokonywać słusznego 

wyboru w sytuacjach skomplikowanych i niejasnych, rozróżniać, co jest 

rzeczywistym dobrem, a co złem, co jest większym dobrem, a co mniejszym 

dla siebie i dla innych. Dzięki temu darowi człowiek nie gubi się w 

szczegółach, nie waha się bez końca, ale umie podejmować mądre, 

jednoznaczne decyzje w sprawach wielkich i małych, tak by sensownie 

przeżywać swoje życie i uczestniczyć coraz bardziej w wiecznym życiu 

Boga. 

Dar męstwa (hebr. gewura, gr. ischys, łac. fortitudo) daje duchową siłę do 

odważnego wyznawania swoich przekonań i zgodnego z nimi postępowania, 

nie lękając się zagrożeń i przykrych konsekwencji. Dzięki niemu człowiek 

może przezwyciężać wewnętrzne opory i zewnętrzne prześladowania aż do 

oddania życia w imię najwyższych wartości, w imię Chrystusa, tak jak On 

oddał życie za nas. Może przeciwstawiać się złu, nie uciekając się do prze-

mocy, i trwać do końca w dobrym, nie poddając się zmęczeniu i znużeniu. 

Dar umiejętności (hebr. daat, gr. gnosis, łac. scientia) to szczegółowa 

wiedza, która umożliwia wprowadzać w czyn podstawowe prawdy wiary i 

zasady moralne, posługiwać się dostępnymi środkami, by osiągać wytyczone 

sobie cele na drodze do Boga. Dzięki temu da-rowi człowiek jest praktyczny 

i skuteczny w działaniu, radzi sobie w konkretnych sprawach, umie je 

wykorzystać dla prawdziwego dobra. 

Dar pobożności (gr. eusebeia, łac. pietas) pomaga człowiekowi nawiązać 

relację z Bogiem i wyrażać ją w aktach kultu, ćwiczeniach duchownych i w 

dobrych uczynkach. Dzięki pobożności całe życie człowieka jest przeżywane 

w komunii z Bogiem i staje się pieśnią na Jego chwałę, osiągając w ten 

sposób szczyty świętości. 

Dar bojaźni Bożej (hebr. jirat Elohim, gr. fobos Theu, łac. timor Dei) nie 

oznacza niewolniczego strachu przed Bogiem, ale szacunek, respekt, 

posłuszeństwo wobec Niego, lęk, by Go nie utracić, gdyż jest najwyższą 

Wartością i Bogactwem, Osobą godną miłości ponad wszystko i tylko w 

komunii z Nim człowiek może znaleźć prawdziwy pokój i spełnienie. 

 


