Streszczenie. Katecheza VII. Ks. Wojciech Kućko. Duch Święty udoskonala
nadzieję przez dar umiejętności.

„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał
obietnicę” (Hbr 10,23)
Umiejętność kojarzy się ze zdolnością człowieka do coraz lepszego poznawania
rzeczywistości, która go otacza i do odkrywania praw, które rządzą przyrodą i
wszechświatem. Umiejętność, która pochodzi od Ducha Świętego jest to specjalny
dar, pozwalający nam pojąć, na podstawie świata stworzonego, wielkość i miłość
Boga oraz Jego głęboką relację z każdym stworzeniem.
Dar umiejętności pomaga nam wystrzegać się pewnych błędnych postaw.
Pierwszym jest uznanie się za panów świata stworzonego. Drugim jest uleganie
pokusie, by ograniczyć się do stworzeń, tak jakby one mogły dać odpowiedź na
wszystkie nasze oczekiwania. Dar umiejętności, czyli wiedzy, na kartach Biblii w
języku hebrajskim to daat; oznacza zdolność odkrycia nieskończonej miłości Boga
do człowieka. Umiejętność to zdolność patrzenia na całą rzeczywistość oczami
wiary. Dzięki temu darowi możemy doświadczyć żywej obecności Stwórcy w
stworzeniach, jak również działania Jezusa wśród ludzi. Umiejętność ma dwojakie
znaczenie w życiu: po pierwsze, ma pomagać w uświadamianiu najwyższego dobra i
celu życia, którym jest Bóg; po drugie zaś, wspomaga właściwe rozeznanie co do
osób, wydarzeń, rzeczy, aby nie przysłoniły one tego ostatecznego celu i nie czyniły
serca człowieka ociężałym na dobro ostateczne.
Umiejętność to zdolność konstruowania, niczym architekt, swojego życia na
właściwym fundamencie. Człowiek umiejętny to nie ten, co szybko buduje, ale
ktoś, kto umie rozważnie dobrać materiał pamiętając o celu tego budowania. Ten
obraz architekta i budowniczego będzie pełniejszy, jeśli doda się do niego, że to
budowanie jest właśnie odczytywaniem odwiecznych praw moralnych, których
należy przestrzegać w konstruowaniu życia.
Dar umiejętności to także zdolność głębszego rozumienia prawd biblijnych.
Pochylając się nad tekstami natchnionymi człowiek może nie tylko modlić się nimi,
ale też zrozumieć, w jaki sposób wcielić je w życie.
Papież Franciszek mówi: „Dzięki darowi umiejętności osiągamy głęboką harmonię ze
Stwórcą i możemy mieć udział w jasności Jego spojrzenia i Jego osądu”.

Dar umiejętności jest nierozerwalnie związany z cnotami wiary i nadziei, które
ukierunkowują istnienie na świat królestwa Bożego. Rozeznając i realizując dar
umiejętności, człowiek coraz bardziej otwiera się na świat przyszły. Owocami daru
umiejętności są podziw, zachwyt nad dziełem stwórczym Boga i refleksja nad
życiem i sensem istnienia. W ten sposób człowiek poznaje prawdę o sobie, a tym
samym prowadzi do zachwytu nad wielkością i pięknością stworzenia. Z drugiej
strony człowiek może poznać swoją słabość, grzeszność, a dzięki temu zależność
od wszechmocnego Stwórcy.
Papież Benedykt XVI w Encyklice Spe salvi, 31 uczy: „Potrzebujemy małych i większych
nadziei, które dzień po dniu podtrzymują nas w drodze. Jednak bez wielkiej nadziei, która musi
przewyższać pozostałe, są one niewystarczające. Tą wielką nadzieją może być jedynie Bóg, który
ogarnia wszechświat i który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć.
Właśnie otrzymanie daru należy do nadziei”.

