Dary, talenty a charizmy
Úvodné otázky:
Vymenuj desať darov alebo talentov, ktoré môže mať človek.
Vymenuj päť veľmi viditeľných darov a päť takmer skrytých darov, ktoré ľudia môžu mať.
Vymenuj päť vecí, v ktorých nemáš až také obdarovanie.
Vymenuj päť darov, o ktorých si myslíš, že ich máš.
Keďže Boh je osobná bytosť, pristupuje ku každému z nás osobne. Nie sme pre neho iba čísla v
štatistike, ale pozná naše životy a ku každému z nás pristupuje individuálne. Keby sme chceli spočítať
všetky dary, ktoré človek môže mať, asi by sme zapísali dosť hrubú knihu.
Dary sú obdarenia dané Bohom, ktoré tvoju službu výrazne zefektívnia. Sú okamžité/krátkodobé, ale
ovocie je dlhodobé, je to ovocie charakteru.
Boh dáva každému dary, aby týmito darmi slúžil. Presne povedané, dary a talenty sú schopnosti, ktoré
nám Boh dal, aby sme ich používali aj pre seba, ale hlavne pre druhých ľudí. Staré mamy vedia napr.
dobre piecť a tak radi svojim vnúčatám alebo deťom niečo dobré napečú, aby si pochutili. Svoj dar a
talent dávajú, aby z nich mali ostatní úžitok. Niekto môže mať dar, že je technicky zručný a dokáže
manuálne opraviť veci. Iný môže byť nadaný v hraní na hudobný nástroj a keď sa ľudia stretnú, niečo
im zahrá, zaspieva a spríjemní im takto čas. S iným človekom sa dá super porozprávať a ten druhý
prežije s ním hodnotu otvorenosti a priateľstva.
Je veľmi dobré, tieto dary objaviť a používať ich pre dobro druhých. Pán Boh nám ich každému dáva
preto, aby sme si vedeli navzájom pomáhať.
Rim 12, 4-8: Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak
aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme rozličné dary podľa
milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť
pri vyučovaní, či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je
predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne.
Mt 7, 11: Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý
je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.
Mk 16, 17-18: Ježiš im povedal: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali
siete a išli za ním.
Talenty sú na to, aby sme nimi slúžili. Nemali by sme ich zakopať a nerozvíjať ich. Dary a talenty sa
rozvíjajú tak, že ich používame. Čím viac ich používame tým vieme nimi lepšie a efektívnejšie slúžiť.
Čim menej ich používame, tým menej budeme efektívne nimi slúžiť.
1 Pt 4, 10-11: Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej
Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú
uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky
vekov. Amen.
Niekto by možno namietal: „No dobre, ale aký má talent napr. človek, ktorý je telesne a duševne
postihnutý, že nie je možná s ním ani komunikácia?" Veľmi dobre to vystihol Ján Pavol II. v jednom
cirkevnom dokumente, ktorý napísal, že človek takto veľmi postihnutý prejavuje milosrdenstvo týmto
svojím postihnutím. Dáva možnosť druhým ľuďom, aby prejavili voči nemu milosrdenstvo. A to je tiež
veľké obdarovanie. Pomáha druhým byť lepšími.
Charizmy sú Bohom darované schopnosti pre duchovnú službu konanú nadprirodzeným spôsobom
(dostávajú ju len veriaci ľudia). Je to nezaslúžená priazeň, alebo milosť. Tieto dary nás však nemôžu

spasiť. Líšia sa od prirodzeného nadania. Sú tu pre druhých, teda nemáš dar uzdravovania na to, aby
si sám seba uzdravil. Máme po nich dychtiť a pýtať si ich od Boha. Nie sú odmenou za svätosť. Ich
cieľom je, aby sme do Ježišovho príchodu prejavovali moc Božieho Kráľovstva. Charizma posúva
smerom k Bohu.
1 Kor 12, 4-11, 27-31 Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten
istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva
prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého
Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný
schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný
vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.
Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po
druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar
rozličných jazykov. Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci
zázraky? Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? Ale usilujte sa o
vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.
Delíme ich:
I.

DARY SLUŽBY

Sem môžeme zaradiť dar apoštolátu, celibátu, milosrdenstva, spravovania, dávania
II.

DARY SLOVA

Patrí sem dar jazykov, dar výkladu jazykov, dar vyučovania, dar povzbudzovania
III.

DARY POZNANIA

Dar prorokovať, dar rozlišovania duchov, dar múdrosti, dar nadprirodzenej viery, dar poznania
skutočností, ktoré nemáme odkiaľ vedieť(pre neveriacich)
IV.

DARY MOCI

Dar uzdravovať, robiť zázraky, kriesiť mŕtvych, moc odolávať zlým duchom
Okrem vyššie uvedených darov, ktoré sú v Písme Svätom spomínané, poznáme aj ďalšie. Napríklad
dar tanca, spevu, dar vedenia chvál, dar organizovania, dar pohostinnosti, dar príhovornej modlitby,
dar svedectva, umelecká charizma.
Dary niekedy neprídu z okamžitého zjavenia, môže to byť dlhodobejší proces. Aktívnou fázou je keď
sa s ním naučíme pracovať, teda ho prakticky používať.
Čo máme robiť s našimi darmi alebo ako ich objaviť?




V prvom rade ich treba objaviť a pomenovať - mať istotu a vieru na základe Písma, že Boh ma
chce obdarovať, modliť sa za to, aby som ho našiel
V druhom rade ich rozvíjať a to tak, že vždy keď sa objaví príležitosť, poslúžim druhému, ktorý
potrebuje môj talent. Dary nájdeme aj tak, že sa zapájam do spoločenstva, a on sa objaví.
Alebo ak máte chuť do práce a spoločenstvo vás do toho ustanoví.
Svoj talent nikdy nepoužívaj pre zlo.

Niekedy sa môžeme dostať do druhého extrému, že na náš talent sme pyšní. Myslíme si, že pochádza
iba od nás a našich schopností ho rozvíjať. Pravda je však taká, že Boh je pôvodca talentov a preto
pýcha na seba tu nemá miesto. Za svoje talenty vzdaj chválu Bohu a používaj ich pre dobro.
Biblia 1Kor 4,7: Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš,
akoby si nebol dostal?
Úloha:
Zamysli sa nad tým, aké dary majú tvoji rodičia a poďakuj Bohu za nich. Poďakuj tiež za talenty, ktoré
Boh dal tebe a pomodli sa, aby to že ich používaš bolo vždy na oslavu Boha.
Povedz teraz tri talenty každému, kto je s tebou na stretnutí.
Tému pripravila Jana Špulerová

