
Streszczenie. Katecheza IX. Ks. Wojciech Kućko. Duch Święty udoskonala 
roztropność przez dar rady. 

Dar rady (łac. consilium) ukierunkowuje człowieka na dokonanie właściwego wyboru 
w skomplikowanych sytuacjach. Dzięki tej podpowiedzi człowiek jest w stanie 
rozróżnić dobro i zło, nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Poprzez dar rady, sam 
Bóg, przez Swego Ducha oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób 
mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść. Jak zatem działa ten dar w 
nas? 

Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania 
konkretnego wyboru w komunii z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego 
Ewangelii. Istotnym warunkiem zachowania tego daru jest modlitwa. Należy 
uczynić miejsce dla Ducha, aby nam doradzał, a to czynienie miejsca dokonuje się 
poprzez modlitwę. Dobrze przyjęty dar rady pozwala człowiekowi osiągnąć pokój i 
szczęście, unikając sytuacji stresowych i niepokoju wewnętrznego. Dar rady jest 
szczególnie potrzebny chrześcijaninowi w sytuacji prześladowania i cierpienia. Jezus 
mówi: „Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo 
czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy 
powiedzieć” (Łk 12,11-12). 

Dar rady pomaga kształtować pozytywne patrzenie na świat i drugiego człowieka, 
dostrzeganie dobra oraz ukierunkowanie na piękno i miłość. Dar rady łączy się z 
realizowaniem cnoty roztropności. Roztropność „uzdalnia rozum praktyczny do 
rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków 
do jego pełnienia” (KKK 1806). Teologia moralna uczy, że w przypadku, gdy mamy 
wątpliwości, nie powinno się podejmować ważnych decyzji. Dar rady związany z 
roztropnością jest szczególnie ważny dla osób, które sprawują jakąkolwiek władzę. 
Dzięki temu darowi i ten, kto staje wobec władzy, i ten, kto ma sprawować władzę, 
może ustrzec się krótkowzroczności, ograniczonej roztropności, pobłażliwości w 
działaniu albo niemocy wniknięcia w zamiary Boga. 

Inna sferą w której dar rady przychodzi z pomocą, jest działalność charytatywna. 
Posiadanie daru rady w sposób szczególny ujawnia się w roztropnym rozdzielaniu 
pomocy ubogim. Trzeba wspomnieć, że w praktykowaniu roztropności wynikającej 
z daru rady, człowiek narażony jest na pewne błędy. Z jednej strony może się 
pojawić pewna nieroztropność, połączona z niedbalstwem. Nieroztropność taka 
może ujawnić się w postaci trzech grzechów: nierozwagi, pochopności oraz 
niestałości. Mają one źródło w rozwiązłości, która odciąga człowieka od słusznego 
celu, a przykuwa uwagę do przelotnych przyjemności.Po drugiej stronie skrajności 



będzie zbytnia zapobiegliwość. Jeszcze bardziej szkodliwa dla życia duchowego 
będzie chytrość.  

Troska o dar rady, to ciągła praca nad sobą, aby bardziej słuchać Boga niż ludzi. 
Szczególnym wzorem na tej drodze jest Matka Boża Dobrej Rady. Tytuł ten 
nawiązuje do biblijnych słów: „Słuchaj, synu, przyjmij me zasady, a rady mojej nie 
odrzucaj” (Syr 6,23). 

 

 


