
DARY DUCHA ŚWIĘTEGO  

• doprowadzają człowieka na szczyty świętości 

• trwają nawet w niebie, chociaż w sposób o wiele doskonalszy 

DAR MĄDROŚCI pozwala człowiekowi rozkoszować się sprawami Bożymi. Miłość bowiem sprawia, 

że człowiek staje się zdolny kochać Boga i może w tej miłości wzrastać w nieograniczonym stopniu, 

dlatego że doskonałość Boża nie zna granic.  

Działanie Ducha Świętego, przekazuje człowiekowi głęboką rozkosz, dzięki miłosnemu jej 

przeżywaniu. Dusza doświadcza duchowej słodyczy i przyjemności i zdaje sobie sprawę z tego, że jest pod 

działaniem Bożym, poddaje mu się całkowicie i zapomina o sobie i o wszystkich sprawach ziemskich. 

DAR ROZUMU pomaga zgłębiać prawdy objawione i do pewnego stopnia dostrzegać odblask 

wspaniałego piękna życia nadprzyrodzonego, które odsłania wiara. 

Tajemnice wewnętrznego życia Boga, takie jak Trójca Święta, pochodzenie Osób Boskich, przewyższają 

wszelką naszą zdolność pojmowania. Bez pobudzenia i oświecenia ze strony Ducha Świętego nie 

możemy głębiej w nie wniknąć, lecz niejako ślizgamy się po ich powierzchni. 

Dar więc rozumu przygotowuje możliwość tego zgłębienia prawd wiary, którego dokonuje Bóg w duszy. 

DAR RADY pomaga w konkretnych wypadkach wybierać to, co dla duszy jest z większym 

duchowym pożytkiem. Często powzięcie właściwej decyzji w życiu jest bardzo trudne, a czasem 

niezwykle skomplikowane. Można więc zagubić się lub pobłądzić z braku dostatecznego światła, albo 

też ulec naporowi namiętności. Dlatego dar rady przygotowuje duszę, by mogła przyjąć i pójść za 

głosem Boga, który przemawia w głębi serca i sugeruje najbardziej wskazane w danych okolicznościach 

rozwiązania. 

DAR MĘSTWA działanie Ducha Świętego pomaga rozwiązywać wątpliwości i wahania, znosić 

doświadczenia i konieczne oczyszczenia na drodze doskonałości oraz tłumaczy przemianę pewnych 

osób, które, podobnie jak apostołowie w dzień Zielonych Świąt, stają się mocne, odważne i pełne zapału, są 

gotowe w każdej chwili pracować i cierpieć dla Boga. 



DAR WIEDZY człowiek zna nietrwałość rzeczy ziemskich, bogactw, zaszczytów i przyjemności, które 

mimo iż chwilowo sprawiają mu zadowolenie, to jednak wie, że z chwilą śmierci będzie je musiał 

nieodwołalnie opuścić. Jedyną prawdziwą pociechę w życiu stanowi pewność, że Bóg nas miłuje i że 

możemy mieć nadzieję szczęścia wiecznego. Pomimo to nie jest łatwo wyrzec się stworzeń, które stają przed 

człowiekiem i kuszą go wielkimi obietnicami i atrakcjami. Dar wiedzy ma za zadanie oświecać od 

wewnątrz człowieka, ukazywać mu i dawać odczuć próżność rzeczy ziemskich tak, aby mógł 

zdecydowanie i wyłącznie nastawić się na szukanie i pielęgnowanie rzeczywistości duchowych. 

DAR POBOŻNOŚCI wlewa w duszę uczucie dziecięctwa. Człowiek wszystko otrzymał od Boga, 

swego Stwórcy. Dlatego jest rzeczą słuszną, aby Go czcił, okazywał Mu posłuszeństwo i Go miłował. Na 

widok jednak nieskończonej wielkości Boga może ulec uczuciu przerażenia. Chociaż dzięki wierze poznał 

Jego dobroć, to jednak czasem ogarnia go dręczący niepokój z powodu grzechów i nędzy moralnej. Dzięki 

zaś Duch Święty pociąga nas do Boga z zaufaniem i dziecięcą miłością. 

DAR BOJAŹNI BOŻEJ jest dyspozycją, dzięki której unikamy obrazy Bożej. Nie jest to uczucie 

strachu ani niewolniczej bojaźni przed karą, lecz jest to synowska obawa i zatroskanie o to, by Ojcu 

niebieskiemu nie sprawić przykrości. Działanie Ducha Świętego powiększa w duszy miłość, a tym 

samym także pragnienie i troskę o unikanie grzechów, lecz nie wywołuje w niej żadnego niepokoju czy 

stanu zalęknienia.  

Dary Ducha Świętego stają się tylko wtedy, gdy Duch Święty na nie zadziała. 

Dusza ze swej strony ma tylko z pokorą i w skupieniu przygotować się na przyjęcie działania Ducha 

Świętego, z uległością Mu się poddając i usuwając wszelki przeszkody, zwłaszcza  zaś przywiązanie do 

stworzeń i do własnego sposobu postępowania.


