DAR MĄDROŚCI SŁOWA – PRAKTYCZNE RADY BOGA
W Pierwszym liście św. Pawła Apostoła do Koryntian, wśród wymienionych przez
niego charyzmatów Ducha Świętego, znajduje się również – tuż obok daru umiejętności
poznawania – udzielany przez Ducha dar mądrości słowa (por. 1 Kor 12, 8). O darze tym
wspomina także św. Paweł w innym fragmencie swego listu, kiedy pisze o objawiającej się
u niektórych członków chrześcijańskiej wspólnoty, w czasie wspólnych zgromadzeń, łasce
nauczania (por. 1 Kor 12, 26).
Na czym polega? Dar mądrości słowa często jest łączony z darem umiejętności
poznawania, między innymi dlatego, że nierzadko występują one wspólnie. O ile jednak ten
drugi stanowi rodzaj charyzmatycznej wiedzy – formę wewnętrznego doświadczenia
poznawczego, w którym odsłania się konkretna informacja na temat minionych zdarzeń,
faktów lub osób, o tyle ów pierwszy ma charakter bardziej praktyczny. Próbując określić, na
czym polega dar mądrości słowa, Steve Clark zauważa, że osoba, która go otrzymuje, „może
udzielić lekcji (pouczenia lub wyjaśnienia) na zgromadzeniu chrześcijan […], bądź może
udzielić specyficznej rady czy pouczenia konkretnej osobie”1. Nie dokonuje się to jednak
dzięki jej naturalnym predyspozycjom (choć mogą one być pomocne), pilnie zdobywanej,
rozległej wiedzy, czy też wyjątkowej przenikliwości umysłu lub zdolności wnioskowania.
Dar mądrości słowa, jako charyzmat, należy też „odróżnić od ogólnego daru mądrości. Ten
bowiem pozwala nam osądzić świat wokół nas, widzieć w każdej rzeczy najgłębszą jej
przyczynę. Pozwala w tym osądzaniu rzeczy Bożych tak zbliżyć się do Niego, żeby aż
rozsmakować się w tym, co Bóg uważa za dobre”2. Tymczasem, jak podkreśla Serafino
Falvo, dar mądrości słowa „dany jest […] do stawienia czoła pewnej konkretnej sytuacji. Jest
pomocą w próbach uczciwego rozwiązywania trudnych problemów życia. Jest objawieniem
sposobu praktycznej realizacji Bożego planu, który wcześniej został poznany poprzez dar
wiedzy”3, czyli umiejętności poznawania.
O co w tym wszystkim chodzi? Ostatecznie chodzi o praktyczny wymiar życia.
S. Falvo zwraca uwagę na fakt, że „o ile poprzez dar wiedzy zostaje przekazany jak gdyby
obraz sytuacji, to dar mądrości [słowa – A.R.B.] objawia nam optymalny z punktu widzenia
Bożej strategii sposób zachowania w tej właśnie sytuacji. Występuje między nimi różnica na
płaszczyźnie głównie zastosowania praktycznego. Dar wiedzy jest czystą informacją
otrzymaną w sposób ponadnaturalny, podczas gdy dar mądrości podpowiada sposób reakcji
na tę informację, która go poprzedza. Poprzez dar wiedzy Duch Święty coś nam pokazuje,
poprzez dar mądrości popycha do działania. Wiedza daje jak gdyby materiał surowy, mądrość
pozwala go obrobić i użyć do konstrukcji”4. W efekcie osoba obdarzona darem mądrości
słowa potrafi nie tylko bardzo prosto, zrozumiale i głęboko wyjaśnić jakąś prawdę
teologiczną lub otrzymaną przez dar umiejętności poznawania, ukazując jej praktyczne
zastosowanie w danej sytuacji, ale także trafnie doradzić określonej osobie sposób
rozwiązania nękających ją trudności.
Do czego to służy? Pisząc o darze mądrości słowa, S. Clark zauważa, że dotyczy on
„najlepszego sposobu życia. Jest to wyraz Bożego prowadzenia w tym, jak żyć po
chrześcijańsku. Kiedy Chrystus rozmawiał z bogatym młodzieńcem i radził mu sprzedać
wszystko, co posiada i pójść za Nim (Mk 10, 20), udzielał mu słowa mądrości. Kiedy Piotr
przemawiał na Soborze Jerozolimskim i powiedział, że poganie nie powinni być przymuszani
do pełnego przyjmowania Prawa Mojżeszowego, przejawiał dar mądrości słowa dany mu
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przez Boga. Bardzo wiele z tego, co powiedział Paweł w Pierwszym liście do Koryntian
byłoby przykładem daru mądrości słowa – jest to praktyczne nauczanie dotyczące życia
duchowego”5. Jako takie służy więc pomocą w odsłanianiu konkretnych przejawów Bożego
działania w ludzkiej codzienności. W końcu, daje też światło, przydatne do dobrego
rozeznania tego, jakie wybory, decyzje oraz działania powinien podjąć człowiek, aby
najlepiej realizować w swym życiu Boży zamysł miłości.
Aleksander R. Bańka
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