DAR UMIEJĘTNOŚCI POZNAWANIA – WIEDZA, KTÓRA POCHODZI OD DUCHA
Uważny czytelnik Pisma Świętego natrafi z pewnością niejednokrotnie, w czasie
lektury biblijnych ksiąg, na liczne, opisane w nich przykłady tak zwanego daru wiedzy
charyzmatycznej, czy też, jak pisze św. Paweł, daru umiejętności poznawania według
Ducha (por. 1 Kor 12, 8). Podkreśla się często, że ów dar pojawia się wielokrotnie na kartach
nie tylko Nowego, ale też Starego Testamentu: udzielony został prorokowi Natanowi, w
postaci poznania prawdy o grzechu króla Dawida z Batszebą (por. 2Sm 12, 1–25), dany był
prorokowi Elizeuszowi, który dla uratowania ludu Bożego, otrzymał wizję
nieprzyjacielskiego obozu (2Krl 7, 1–20), posiadł go również Ananiasz, oglądając niejako w
swym duchu nawrócenie Szawła (Dz 9, 10–19)1. Prawdopodobnie właśnie tym darem
posługiwał się również sam Jezus, kiedy mówił uzdrowionemu nad sadzawką Betesda o jego
grzechach (por. J 5, 14), odkrył przed Samarytanką szczegóły jej dawnego życia (por. J 4, 15–
19), czy też powiedział Natanaelowi o tym, że ujrzał go pod drzewem figowym (por. J 1, 47–
50)2. Przykłady obecności daru umiejętności poznawania można znaleźć również w
biografiach wielu mistyków i świętych Kościoła – chociażby u św. Ojca Pio, czy też Jana
Marii Vianneya – św. proboszcza z Ars.
Co to za umiejętność? Wiedza charyzmatyczna to nie ogromny bagaż informacji,
który gromadzi się podczas studiowania, ani też znajomość prawd na temat Boga, którą
dostarczyć może teologia lub filozofia. W tym wypadku chodzi bowiem, jak pisze Steve
Clark, o dar funkcjonujący jako natchnione zrozumienie „Istnieje różnica pomiędzy
naturalnym zrozumieniem, zdobywanym przez uczenie się, a pomiędzy zrozumieniem
natchnionym. To drugie karmi ducha w sposób, w jaki zrozumienie naturalne nie jest w stanie
tego czynić, ponieważ objawia ono obecność Ducha w danej osobie. Dokonuje głębokiej
przemiany w ludziach oraz wzrostu ich życia duchowego” 3. Jest więc rodzajem wiedzy
objawionej, mającej na celu nadprzyrodzoną pomoc drugiemu człowiekowi. „Pod pojęciem
daru wiedzy – pisze Serafino Falvo – rozumiana jest umiejętność poznawania intelektualnego
i wewnętrznego, nie zawsze dająca wyrazić się słowami. Ta umiejętność dana jest nam nie
poprzez normalny proces uczenia się, rozumowania, wnioskowania czy percepcji, ale
bezpośrednio, przez objawienie, toteż dar wiedzy można zdefiniować jako właśnie objawienie
nadprzyrodzone, związane z sytuacją, faktem, wydarzeniami minionymi, teraźniejszymi czy
przyszłymi. Poznanie, które nie da się wyjaśnić środkami naturalnymi. Jest to odprysk,
fragment wszechwiedzy Bożej, który wchłonięty może być przez naszą inteligencję w
związku z koniecznością zajęcia stanowiska wobec jakiegoś faktu lub sytuacji”4.
Jak się to przejawia? Dar umiejętności poznawania może przyjąć postać konkretnej,
wewnętrznej wizji, która dotyczy jakiejś sytuacji lub osoby; może również przejawiać się w
postaci wewnętrznego odczucia, czy też doświadczenia, które, choć pozbawione jest
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nadprzyrodzonym sposobem kryje w sobie konkretne informacje. Osoba posługująca tym
darem wie na przykład, że w takim a nie innym miejscu znajduje się aktualnie konkretny,
nieznany jej zazwyczaj człowiek, który przeżywa określone trudności wynikające z historii
jego życia. Osoba ta potrafi precyzyjnie wymienić owe trudności, mimo że nigdy wcześniej
nie zetknęła się z tym człowiekiem. Jej wiedza nie jest bowiem pochodzenia naturalnego, lecz
jest rodzajem duchowego wglądu, udzielonego jej przez Ducha Świętego. Pewną odmianą w
ten sposób rozumianego daru umiejętności poznawania jest tak zwane słowo poznania.
Ujawnia się ono zwłaszcza przy okazji dużych spotkań modlitewnych, połączonych z
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modlitwą o uzdrowienie, w czasie których u jednej z osób animujących takie spotkanie rodzi
się konkretne poznanie tego, co w tym dokładnie czasie pragnie dokonać lub właśnie
dokonuje Bóg: że na przykład, wśród modlących się jest kobieta w wieku czterdziestu lat,
matka dwójki dzieci, która choruje na nowotwór trzustki, i którą w tej właśnie chwili Jezus
chce uzdrowić. Jednocześnie, osoba otrzymująca takie poznanie, odczuwa wewnętrzne
przynaglenie, aby ubrać je w słowa i wypowiedzieć otwarcie wobec całej wspólnoty.
Po co taki dar? Aby wzmocnić wiarę. Niejednokrotnie dzieje się tak, że Bóg
przychodząc z doświadczeniem uzdrowienia bądź wyleczenia do konkretnej osoby i
odpowiadając w ten sposób na jej modlitewne prośby, napotyka w niej jednocześnie na
rozległe obszary niewiary. To paradoks, który jest udziałem wielu chrześcijan. Z jednej strony
proszą Boga o łaskę uzdrowienia, z drugiej jednak nie do końca wierzą w to, że może się ono
w sposób cudowny dokonać. Ich wiara rozpala się jednak w chwili, gdy zostaje pobudzona
skierowanym do nich słowem poznania. W ten sposób, upadający mur niewiary nie blokuje
już dłużej Bogu przystępu do ludzkiego serca. Może on wówczas działać w nim bez
przeszkód i sprawiać te owoce, które zamierzył. Takie też jest zadanie daru umiejętności
poznawania i wywodzącego się zeń daru słowa poznania: budzić w ludzkim sercu wiarę w to,
że dla prawdziwie obecnego w swym Kościele Boga nie ma nic niemożliwego.
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