Szczęśliwa Siódemka - DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Największym DAREM jest oczywiście sam Duch Święty. Podczas bierzmowania biskup
mówi: ,,Przyjmij znamię DARU (a nie darów!!)
Ducha Świętego”. Te słowa wskazują, że
otrzymujemy w tym sakramencie Kogoś, a nie coś. Duch Święty to Bóg działający w człowieku.
Jeśli pozwolimy Duchowi Bożemu, by nami kierował, jeśli poddamy nasze życie Jego mocy,
miłości i natchnieniom, to zobaczymy bardzo konkretne owoce. Pojawią się w nas talenty do
czynienia dobra. Nasze naturalne zdolności zostaną wzmocnione tak, aby były na chwałę Boga.
Te Boże talenty nazywamy ,,darami Ducha Świętego”. To nie są podarunki, które są przeliczalne
na pieniądze. Człowiek poddany Duchowi Świętemu staje się lepszym, pełniejszym,
piękniejszym. Jest bogatszy duchowo, bardziej odporny na zło, na pokusy. Po prostu
szczęśliwszy.
DAR MĄDROŚCI
Nikt nie chce być głupim, to jasne. Ale mądrości nie daje ani sama wiedza, ani książki czy
szkoła. Mądrość prawdziwą daje tylko sam Bóg. Człowiek mądry to ten, który w życiu liczy się
z Bogiem. Zanim coś zdecyduje, zapyta siebie: ,,Co zrobiłby Jezus na moim miejscu?” i mądrość
Boża daje mu właściwą odpowiedź.
DAR ROZUMU
Niby wszyscy mamy rozum. Choć, przyznajmy, czasem trudno w to uwierzyć. Przy czym nie
chodzi tu o rozum sprawdzany przez test na inteligencję. Niektórzy złoczyńcy są bardzo
inteligentni. Duch Święty ,,chrzci” naszą wrodzoną rozumność, żeby służyła ona dobrym celom.
On pomaga rozumieć rzeczy najważniejsze: miłość, dobro i zło, łaskę, Boga, śmierć. A
ostatecznie, czym jest ludzkie życie, dokąd zmierza, jaki jest jego cel.
DAR RADY
Czasem nie wiemy, jak się zachować, co powiedzieć, co zdecydować. Nie wiemy, który wybór
będzie dobry, który zły, a który najlepszy. Życie bywa bardzo skomplikowane. Dar rady
przychodzi jako pomoc w takich wątpliwościach. Pomaga odnaleźć właściwą drogę, daje pokój.
DAR MĘSTWA
To normalne, że czasem boimy się. Ze strachu człowiek jest jak sparaliżowany. Nic nie robi, gdy
trzeba działać. Albo milczy, gdy trzeba coś powiedzieć. Męstwo sprawia, że jesteśmy silniejsi od
swoich lęków. Nie przejmujemy się tak bardzo sobą, w stylu ,,co powiedzą inni, co się ze mną
stanie, czy dam radę”, ale robimy to, co powinniśmy.

DAR UMIEJĘTNOŚCI
Ten dar pozwala człowiekowi widzieć, że Pan Bóg działa w naszym życiu. Czyli patrząc na
świat, jego piękno i ład, widzę, że to Jego dzieło. Wiedzę też, że Bóg działa w historii mojego
życia. widzę Jego miłość. rozumiem, że wszystko, co dobre, prawdziwe i piękne pochodzi od
Niego.
DAR BOJAŹNI BOŻEJ
Boga nie trzeba się bać. On jest łagodny i ,,nieśmiały”. Ale czasem ludzie właśnie dlatego nie
liczą się z Nim, nie mają do Niego szacunku. Tymczasem w życiu trzeba się bać tylko jednej
rzeczy: zagubienia Boga. Dar bojaźni Bożej uczy nas odpowiedzialnego podejścia do wiary, do
modlitwy, do sakramentów. To w naszym życiu sprawy święte. Nie wolno ich traktować byle
jak.
DAR POBOŻNOŚCI
Ten talent pomaga widzieć w Bogu kochającego Ojca. Dzięki darowi pobożności nasza
modlitwa nie staje się rutyną, obowiązkiem, nudą. W kościele dostrzegamy nie tylko księdza,
ludzi, ołtarz, świece itd., ale widzimy, że za tym wszystkim jest żywy Bóg, którego serce płonie
miłością do nas. Ten dar pozwala nam wzrastać w miłości do Boga, pomaga modlić się także
wtedy, gdy nam się nie chce.

