ZOZNAM DUCHOVNÝCH DAROV
Rick Warren
KÁZANIE. Tento dar sa zvykne tiež nazývať proroctvo.
Je to schopnosť verejne komunikovať Božie slovo inšpirujúcim spôsobom, ktorý usvedčí neveriacich
a vyzve a poteší veriacich. Schopnosť presvedčujúco oznámiť Božiu vôľu. Ľudí s týmto darom ľahko
rozpoznáte. Je to veľmi verejný dar. 1. Korinťanom 14:3 hovorí, že proroctvo robí tri veci: Buduje,
zapaľuje/rozohňuje a podporuje. Hovorí sa tam, že je určené na vzdelanie, napomenutie a potešenie.
Ak budete sledovať moje kázne v nedeľu ráno, všimnete si, že sa tieto tri veci snažím v nich vyvážiť.
Niektoré moje kázne sa sústreďujú na vzdelávanie
– ich zámerom je budovanie. Niektoré sú zamerané na napomínanie – rozohňujú. Niektoré moje kázne
sú plné potešenia – ich úlohou je podpora. Myslím, že v kázňach by sme mali byť
vyvážení.
Keď ľudia s týmto darom hovoria, Božie požehnanie je viditeľné/zrejmé. Pomáhajú nám rozoznávať,
čo Boh robí vo svete a to skutočne dôležité je, že ich život súhlasí s ich posolstvom. Ak máte tento
dar, váš život tomu zodpovedá. Často sa títo ľudia zvyknú postaviť
aj osamote za to, čo je správne. Vôbec im neprekáža, že sa len tak postavia a povedia: „Toto je to
správne, čo potrebujeme spraviť – už či niekto s tým súhlasí alebo nie.“
Skúste sa ohodnotiť pri týchto charakteristikách. „Som si celkom istý, že mám tento dar.“
Označte tú možnosť. „Možno mám tento dar.“ Označte prislúchajúcu kolónku. Alebo –
„Nemyslím, že mám tento dar.“ Označte tú možnosť.
EVANJELIZÁCIA.
Evanjelizácia je schopnosť komunikovať dobrú správu o Ježišovi Kristovi neveriacim pozitívnym,
neohrozujúcim spôsobom. Je to schopnosť vycítiť príležitosti hovoriť o Kristovi a viesť ľudí k tomu,
aby reagovali vo viere. Ľudia, ktorí majú tento dar, sú veľmi citliví na to, ako sa cítia neveriaci.
Všímajú si veci. Všímajú si, ako sa neveriaci ľudia cítia v cirkvi, v zbore.
Zriedkakedy prehliadnu príležitosti na hovorenie o Kristu. Ak nemáte tento dar, často máte vo svojom
príležitosti, ktoré totálne premárnite. Ak máte tento dar, vždy si hovoríte: „Teraz by som mohol
hovoriť o Kristovi!“ Títo ľudia dokážu šikovne obrátiť rozhovor ku duchovným témam.
Milujú stratených ľudí a túžia ich vidieť zachránených.
Tento dar môžete použiť mnohými, mnohými, rozličnými spôsobmi. Dar evanjelizácie môžete mať aj
vtedy, keď ste introvertní. Môže vás to úplne vystrašiť. Neznamená to, že máte chodiť
od dverí k dverám alebo že máte oslovovať neznámych ľudí na letiskách. Ak máte duchovný

dar evanjelizácie, ale zároveň máte introvertnú povahu, prejaví sa to inými spôsobmi. Mnohí z vás
máte tento dar, len o tom neviete. Máte skutočné srdce pre hovorenie ľuďom o Kristovi, ale nenaučili
ste sa hovoriť o Ňom tak, aby to sedelo s vašou osobnosťou. Toľkí z vás majú tento dar a ani o tom
nevedia.
„Som si celkom istý, že mám tento dar.“ Označte tú možnosť. „Možno mám tento dar.“ Označte
prislúchajúcu kolónku. Alebo – „Nemyslím, že mám tento dar.“ Označte tú možnosť.
MISIA. Je to schopnosť prispôsobiť sa inej kultúre kvôli tomu, aby sme oslovili neveriacich a aby
sme pomohli veriacim v danej kultúre.
Pojednáva o tom 1. Korinťanom 9. Je zrejmé, že Pavel mal tento dar – dar misionárstva.
Hovorí: „Dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Židom som bol Žid, aby som
Židov získal; tým, čo sú bez zákona, (bol som) akoby bez zákona, aby som získal tých, čo sú bez
zákona; všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu.“
Je to schopnosť prispôsobiť sa kultúre, rôznym kultúram. Niektorí ľudia, ak by ste ich zobrali do
Japonska a oni by mali zjesť sushi, zapchali by si ústa. Jednoducho nemajú schopnosť
nadviazať vzťah s inou kultúrou. V Skutkoch 13 bol tento dar potvrdený u Pavla a Barnabáša.
Cirkev tam povedala: Vy máte tú schopnosť – ten dar – venovať sa iným kultúram. A vyslali ich na
misijné cesty.
Na aplikovanie tohto daru nemusíte cestovať do zahraničia. Misionárom sa človek nestáva tak, že
prejde poza more. Misionárom sa človek stáva tak, že vidí kríž. Všade okolo nás.
Títo ľudia majú silnú túžbu vidieť naplnenie Veľkého poslania. Ľudia s týmto darom majú často
zapálené srdce pre nejakú konkrétnu skupinu ľudí, ako napríklad pre Hispáncov, Vietnamcov, Číňanov
– pre nejaký konkrétny národ.
Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.
APOŠTOL. Schopnosť zakladať nové zbory a dohliadať nad ich rozvojom.
Pavel povedal, že jeho túžbou je nestavať na základoch, ktoré položil niekto iný. Dnes takýchto ľudí
obyčajne nenazývame apoštolmi. Voláme ich zakladatelia zborov. Je to schopnosť ísť
a vybudovať Telo Kristovo z ničoho. Niektorí z vás možno majú tento dar.
Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.
Je to schopnosť riskovať, ochota skúšať nové veci. Apoštolovia v Tele Kristovom sú Boží
podnikatelia. Dokážu vytvoriť niečo z ničoho.
Toto sú teda dary, ktoré komunikujú Božie slovo veriacim aj neveriacim. Teraz sa pozrime na druhý
zámer cirkvi a na dary, ktoré vzdelávajú Boží ľud.

VYUČOVANIE. Schopnosť vzdelávať Boží ľud prostredníctvom jasného vykladania a aplikovania
Biblie, ktoré vedie poslucháčov ku zmene správania. Schopnosť vystrojovať
a trénovať ďalších veriacich pre duchovnú službu.
Už vás niekedy učil niekto, kto nemal dať vyučovania. Vždy sa to dá rozpoznať. Keď ste na nejakom
vyučovaní, ktoré vedie niekto, kto nemá dar vyučovania, vaša myseľ blúdi všetkými možnými
smermi. Ten človek jednoducho nedokáže udržať vašu pozornosť.
Na druhej strane, keď sedíte na vyučovaní, ktoré vedie človek s týmto darom, ste naplno s ním.
Mnohí z vás majú tento dar, ale zatiaľ je u vás iba vo forme semienka a potrebujete ho rozvinúť.
Neuvedomujete si to, ale máte tento dar. Budete ho rozvíjať tak, že sa zapojíte do nejakej služby. Je to
dar, ktorý naozaj treba rozvíjať.
Jeden zo spôsobov, podľa ktorého spoznáte učiteľov je to, že obyčajne vyučujú systematicky.
Majú zorganizované svoje myšlienky. Rozmýšľajú v bodoch. Niektorí z vás rozmýšľate v bodoch. To
je jedným zo znakov, že máte tento dar.
Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.
POVZBUDENIE. Niektoré preklady to nazývajú napomenutie.
Schopnosť motivovať Boží ľud k aplikovaniu Božích princípov a k životu podľa nich – hlavne v tých
situáciách, keď prichádza sklamanie alebo keď prichádzajú pochybnosti o viere. Je to schopnosť,
motivovať ľudí k pozitívnemu pohľadu na svet a vyzvať ľudí k tomu, aby naplno rozvinuli svoj
potenciál.
Rozdiel medzi niekým, kto má dar povzbudzovania a niekým, kto má dar vyučovania je v tom, že
učitelia sa obyčajne zameriavajú na obsah textu, na samotný príbeh, no ľudia s darom napomínania
alebo povzbudzovania sa zameriavajú na princípy, ktoré daný text učí. Hovoria:
„Toto sú princípy, ktoré tu vidím, ktoré môžu zmeniť tvoj život.“
Pre týchto ľudí je typické, že sú veľmi pozitívni a praktickí. Ak máte tento dar, máte asi rozvinutú
schopnosť, prinášať nové nápady a návrhy. Keď sa vás niekto spýta, čo by ste vy spravili na jeho
mieste, poviete: „Ja by som na tvojom mieste spravil toto...“ a potom vymenujete, čo by ste spravili
ako prvé, ako druhé, ako tretie. Okamžite idete k veci. Takíto ľudia sú inšpirujúci, motivační,
zameraní na aktivity. Ľudia s darom povzbudzovania si často vedia predstaviť úspechy iných ľudí a
dokážu ich motivovať k výnimočným výkonom. Títo ľudia sú často výbornými poradcami.
Napomínanie môžete, podobne ako vyučovanie, využiť na verejných fórach. Možno máte rolu učiteľa,
no nemáte dar vyučovania. Možno máte dar povzbudzovania. Alebo ho môžete využiť
v individuálnych rozhovoroch alebo v roli laického kazateľa.
Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.

Existujú tri dary, ktoré podporujú učiteľov a povzbudzovačov. Učitelia a povzbudzovači budujú a
vzdelávajú Boží ľud. Tri dary, ktoré slúžia na ich podporu, sú dary Múdrosti, Rozlišovania a Poznania.
MÚDROSŤ. Je to schopnosť pochopiť Božiu perspektívu uprostred životných situácií a zdieľať
tieto vhľady jednoducho a pochopiteľne s inými. Je to schopnosť vysvetliť, čo treba spraviť
a ako to treba spraviť.
Ostatní o takýchto ľuďoch hovorievajú: „Ten človek má úžasný rozhľad!“ Títo ľudia majú často
výnimočné vhľady v oblasti vzťahov. Zvyknú povedať: „Je ti jasné, že čo je tu vo veci, že?“
A ten druhý človek odpovedá: „Nie, nemám ani tušenia, čo sa deje!“ Alebo povedia: „Je tu skrytá
agenda. Myslím, že ten človek asi prežíva toto...“
Jednou z vlastností, ktoré som objavil u ľudí s darom múdrosti, je túžba, učiť sa Písmo naspamäť.
Chcú si ukryť Božie slovo vo svojom srdci, aby ho neskôr mohli zdieľať s inými.
Radi hovoria s inými o Božom slove. Ľudia s darom múdrosti sú trpezliví a chápaví voči ľuďom.
K ostatným ľuďom sú veľmi jemní. Múdri ľudia dokážu byť trpezliví. Chápu Božie cesty. Sú dobrými
mediátormi v konfliktoch medzi ľuďmi, pretože dokážu vysvetliť, čo je koreňom problému. Kladú
dôraz na praktickú aplikáciu.
Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.
ROZLIŠOVANIE. Rozlišovanie je schopnosť rozlíšiť dobré od zlého, pravdu od klamstva a okamžite
veci zhodnotiť na základe Božieho Slova. Je to schopnosť rozlišovať, či zdrojom nejakej skúsenosti je
Satan, telo alebo Boží Duch.
Tento dar je v súčasnosti v cirkvi nesmierne potrebný. Prostredníctvom televízie sa stretávame s
toľkými klamnými predstavami o svete, s toľkými rôznymi filmami, učeniami, kultmi a podobnými
vecami, že sa niekedy zdá, ako keby celý náš svet bol nejakým kultickým cirkusom. Keď si prečítate
ktorýkoľvek časopis, nájdete v ňom toľko hlúpostí, ktorým ľudia veria.
Je to dar, ktorý chráni cirkev pred tým, aby sa dostala do extrémov. Takmer každý týždeň mi ľudia
dávajú nejaké kazety alebo knihy a prosia ma, aby som sa na ne pozrel. Pravidelne teda vstupujem do
úlohy rozlišovateľa a snažím sa rozoznávať, čo je dobré a čo zlé. Niektorí z vás máte tento dar, ale
nedokážete ho používať, pretože nemáte dostatočne naštudovanú Bibliu a preto ani neviete povedať,
čo si Boh o tých veciach myslí. Keď budete Božie slovo stále viac študovať a prostredníctvom toho ho
budete aj stále viac chápať, bude tento dar vo vašom živote prekvitať. Mnohí z vás máte tento dar, ale
ešte nie ste schopní ho rozvíjať, pretože nemáte dostatok znalosti Biblie.
Je to schopnosť rozpoznať pravdu od klamstva, správne od nesprávneho a schopnosť
povedať: „To je nesprávne!“ alebo „To je správne!“
Ohodnoťte sa pri tomto dare.

Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.
Existuje ešte jeden podporný dar v oblasti vzdelávania a tým je dar POZNANIA. Tieto dary –
vyučovanie, rozlišovanie, poznanie – sú často doprovodnými darmi pri daroch vyučovania alebo
povzbudzovania. Poznanie je schopnosť objavovať, zhromažďovať, analyzovať a organizovať
informácie, ktoré sú podstatné tak pre jednotlivých veriacich, ako aj pre celú zborovú rodinu. Je to
schopnosť zozbierať a poprepájať obrovské množstvá informácií a priniesť ich vtedy, keď sú potrebné
pre efektívny rozhodovací proces.
Príklad: Daniel 1:17. „A Boh dal týmto štyrom mladíkom učenlivosť a chápavosť pre každé písmo a
múdrosť.“ Boh im to dal. Bol to dar. Biblia veľmi jasne hovorí o robení rozhodnutí na základe
poznania. Keď čítate Príslovia, tak stále znova vidíte, že sa tam píše: Získajte čo najviac faktov! Pri
rozhodovaní v podnikaní, pri finančných rozhodnutiach, pri rozhodovaní v cirkvi máme odporúčanie –
získajte čo najviac faktov! Nespoliehajte sa iba na pocity.
Niektorí z vás, ktorí máte túto schopnosť, by ste mohli byť zapojení do služby v našej zborovej
knižnici, pri zostavovaní študijných pomôcok, v nahadzovaní dát do počítača, pri vytváraní našej
zborovej kroniky. Biblia hovorí: „Dobre poznaj stav svojho stáda“. Všetky tie veci, ktoré sú v našich
počítačoch, považujeme za dôležité údaje. Niektorí z vás majú dar v oblasti poznania.
Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.
DARY, KTORÉ SÚ PREJAVOM BOŽEJ LÁSKY
SLUŽBA – Je to schopnosť všimnúť si neuspokojené potreby v rámci zborovej rodiny a prevziať
iniciatívu pri ich praktickom, rýchlom, radostnom uspokojení – bez potreby nejakého zvláštneho
ocenenia.
Podčiarknite si slovné spojenie „prevziať iniciatívu“. Biblia nás všetkých povoláva ku službe.
Biblia nás všetkých volá k tomu, aby sme mali srdce služobníka. No jedným zo spôsobov, ktorým
môžete zistiť, či máte ten dar je ten, že ak ho máte, nikto vám nemusí povedať, čo je treba spraviť.
Keď títo ľudia vidia potrebu, okamžite sa chopia vedenia a začnú to robiť. Ak prídu do miestnosti, v
ktorej nie sú rozmiestnené stoličky, nikto k nim nemusí prísť a povedať
im: „Mohol by si nám pomôcť rozložiť stoličky?“ Oni jednoducho okamžite začnú pomáhať
s rozmiestňovaním stoličiek. Alebo zbierať odpadky alebo pomôžu niekomu pri sťahovaní alebo
prestrú na stôl alebo odpracú stoly. Môže ísť o manuálnu pomoc, fyzickú pomoc, duchovnú pomoc.
Motiváciou ľudí s darom služby je jednoducho: „Chcem byť užitočný.“ Títo ľudia nemajú žiadnu
potrebu, stáť na pódiu a dokonca to ani nechcú. Nechcú sa prezentovať na pódiu.
Nepotrebujú to a doslova to nemajú radi. Pobyt na pódiu ich znervózňuje.
Títo ľudia ako keby mali duchovnú anténu, ktorá je vždy zapnutá. Keď vidia nejakú potrebu, okamžite
začnú konať a preberajú iniciatívu. Títo ľudia majú často veľmi veľa energie a sú veľmi praktickí.
Efektívne dokážu zrealizovať manuálne úlohy. Majú pocit vnútorného naplnenia, keď pomáhajú
ľuďom, ktorí majú viditeľnejšie role. Títo ľudia sú obyčajne veľmi nesebeckí. Sú ochotní spraviť

čokoľvek, čo treba. Nemajú pocit, že nejaká úloha by bola pod ich úroveň. Uvedomujú si, že všetko to
je Božie dielo a bez ohľadu na to, čo robia, robia to pre Pána. Ľudia s darom služby sú iba zriedkakedy
arogantní. Sú veľmi praktickí. Cirkev potrebuje veľa ľudí s darom služby. Ten dar je prejavom Božej
lásky.
MILOSRDENSTVO. Schopnosť všimnúť si bolesť a súcitiť s tými, ktorí v rámci zborovej rodiny
trpia. Je to tiež schopnosť poskytnúť súcitnú a radostnú podporu tým, ktorí zažívajú nešťastie, krízu
alebo bolesť.
Najlepším príkladom človeka s darom milosrdenstva je Dobrý Samaritán. Spomínate si na ten príbeh?
On jednoducho prišiel, zdvihol toho chlapíka, ktorý ležal vedľa cesty, vzal ho do miestneho motela,
nechal tam svoju kreditnú kartu a povedal: „Zaplaťte tým všetky náklady, ktoré budú potrebné na jeho
uzdravenie.“
Títo ľudia majú ohromnú schopnosť súcitiť s inými.
Ľudia s obdarovaním v oblasti milosrdenstva, začnú s niekým telefonovať a keď objavia, že ten človek
na druhej strane má nejakú potrebu alebo začne plakať, oni sa s ním modlia a povzbudzujú ho. Vedia,
ako plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Ak máte dar milosrdenstva, odporúčam vám túto
službu.
Podporné skupiny sú tiež výborným zameraním pre ľudí s týmto darom. Všetci ľudia v poradenskej
službe potrebujú tento konkrétny dar – dar milosrdenstva.
Ohodnoťte sa.
Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.
POHOSTINNOSŤ. Je to schopnosť srdečne privítať, pohostiť, prijať iných ľudí, hlavne cudzincov a
sprostredkovať im pocit pohody uprostred zborovej rodiny. Je to schopnosť
koordinovať faktory, ktoré propagujú spoločenstvo.
Človeka s darom pohostinnosti vždy ľahko rozoznáte. Ľudia sa v ich blízkosti okamžite cítia dobre. Je
rozdiel medzi prijímaním hostí a medzi prejavom pohostinnosti. Človek môže k sebe domov prijímať
veľa hostí. No počas celej doby, čo ste tam, sa necítite uvoľnene. No niekto so skutočným darom
pohostinnosti je charakteristický tým, že keď k nemu prídete, je jedno ako vyzerá jeho dom, cítite sa
tam príjemne. Nejako dokáže pre vás vytvoriť pohodové prostredie.
Ľudia s darom pohostinnosti sú často veľmi dobrí spoločníci. Vedia, ako u ľudí osloviť to dobré.
Vedia, ako sa ľudí pýtať na veci a nechať ich rozprávať o sebe. Ľudia s darom pohostinnosti sa veľmi
zaujímajú o pohodu toho druhého. Si v pohode? Je všetko v poriadku? Zaujíma ich to.
Často používajú svoje domácnosti ako nástroj v službe. Veľmi radi varia pre iných ľudí a slúžia im
rôznym spôsobom. Sú prví, ktorí sa prihlásia, keď organizujeme nejakú spoločenskú udalosť
a hľadáme služobníkov – nejaký piknik alebo spoločný obed. Majú jednoducho schopnosť

vytvoriť a pripraviť atmosféru, ktorú vedia všetci vychutnať.
Ak máte dar pohostinnosti, mali by ste sa okamžite zapísať do usporiadateľskej služby – do služby
vítačov. To je jedna vec, ktorú by ste mali spraviť okamžite. Vítači sú prvou obrannou líniou v tomto
zbore. Sú to ľudia, ktorí necirkevníkom poskytujú prvý dojem o tomto zbore –
ešte predtým, než vojdú do dverí. Ich prvý dojem je: „Kto sa to so mnou rozprával vonku?“
A niektorí ľudia, ktorí sú tam vonku, jednoducho majú tú schopnosť, osloviť iných jednoduchým:
„Ahoj, ako sa darí?“ Ľudia sa pri tom uvoľnia a usmejú sa. Niektorí ľudia, keď vás pozdravia a potrasú
vám rukou, vo vás vyvolajú iba nepríjemné pocity. Síce vás pozdravia, no nič
príjemné to vo vás nevyvolá.
Sú ale aj iní ľudia – sú to ľudia s darom pohostinnosti, ktorí dokážu povedať presne tie isté slová a vo
vás to vyvolá reakciu: „Páči sa mi tu! Mám z toho dobrý pocit. Vyzerá to tu také pohodové.“ Ak máte
tento dar, potrebujeme vás na tejto frontovej línii. Nepoznám žiadnu významnejšiu službu, ako službu
vítačov. Pri zanechaní prvého dojmu neexistujú druhé šance.
Ľudia ešte dlho predtým, než počujú mňa alebo hudbu, hodnotia toto miesto a hovoria si: „Čo je toto
za zbor?“ Ak sa pri tom cítia v pohode, môžeme im komunikovať evanjelium. Ale ak vstúpia napätí,
nikto sa k nimi už nedostane.
PASTORÁCIA („pastierska starostlivosť“) – Je to schopnosť postarať sa o duchovné potreby
skupiny veriacich a ich vystrojenie ku službe. Je to schopnosť starať sa o duchovný
rast malej skupiny ľudí a prevziať zodpovednosť za ich všeobecné blaho.
Slovo „pastor“ v gréčtine znamená doslova „viesť a kŕmiť“. Znamená to, starať sa o niekoho.
Pastori sú v Skutkoch 20 vyzvaní k tomu, aby chránili stádo. Majú položiť svoje životy za stádo.
Majú vystrojovať. V našom zbore sú to vedúci skupiniek. Tí z nich, ktorí dar pastorácie majú,
prežívajú prostredníctvo svojej služby ohromné naplnenie, pretože ich úlohou je starať sa o druhých a
zdieľať sa s nimi. Veľmi radi sa venujú svojim skupinkám. Radi sa starajú o ľudí.
Niektorí z vás máte ten dar iba na úrovni semienka. Mnohí z vás by ste mali byť vedúcimi skupiniek.
Je to niečo, čo by ste mali rozvíjať v procese vášho dozrievania, aby ste sa tak stali silnejšími
kresťanmi.
Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.
DÁVANIE. Schopnosť štedro prispievať materiálnymi zdrojmi a/alebo peniazmi ponad hranicu 10%
desiatkov a tak zabezpečovať rast a posilnenie tela. Schopnosť zarobiť a spravovať
peniaze, ktoré potom môžu byť darované na podporu služieb iných.
Títo ľudia milujú dávanie. Už ste niekedy boli v prítomnosti človeka s darom dávania? Nikdy im

nemusíte hovoriť, že dávanie je súčasťou kresťanského života. Je to pre nich niečím automatickým.
Vždy posúvajú veci ďalej. Obaja moji rodičia majú dar dávania. Môj otec, keď
ešte žil na dedine, vždy pestoval ovocie a zeleninu v záhrade päťnásobnej veľkosti toho, koľko sme
potrebovali na zabezpečenie vlastnej rodiny – robil to preto, aby sme mohli tie plody dávať
ďalej. Moja mama mala dar dávania a dar pohostinnosti. Vždy, prakticky každý večer, sme mali
niekoho u nás doma na večeru a veľa ľudí u nás aj prespávalo. Počas môjho dospievania som nikdy
nevedel, kto všetko bude so mnou jesť raňajky nasledujúce ráno. Moji rodičia boli a stále sú veľmi
štedro dávajúcimi ľuďmi. Spomínam si, ako som raz svoju mamu poprosil, aby to všetko zrátala a
napočítala, že počas jedného roka pripravila vo svojej domácnosti jedlo pre 2000 ľudí.
Ľudia s darom dávania sú obyčajne tými najšťastnejšími ľuďmi vo vašom okolí. Veľmi rád som v ich
blízkosti. Sú šťastní, radostní, usmievaví. Často sú to veľmi úspešní podnikatelia. Niektorí ľudia majú
tú schopnosť, že čohokoľvek sa dotknú, sa zmení na zlato. A potom ho jednoducho rozdajú. Zarábajú
veľa peňazí a dávajú veľa peňazí. Boh im dal schopnosť zarábať obrovské sumy peňazí na to, aby ich
dávali do cirkvi a aby financovali Jeho kráľovstvo.
Myslím, že dobrým príkladom by mohol byť R.G.Laturno, ten muž, čo vyrobil tie úžasné
poľnohospodárske stroje s názvom John Deere a podobne. On ich všetky vymyslel a vyrobil.
Keď s tým začal, dával 10% svojho príjmu a žil z deväťdesiatich percent. Postupne ho Boh žehnal a
tak dával 20% a žil z 80%. Nikto mu nepovedal, aby to tak robil. Jednoducho mal dar dávania. Na
sklonku svojho života, krátko pred svojou smrťou, dával 90% všetkého, čo zarobil a žil z 10% a
pritom bol stále multimilionárom. Povedal: Boha nikdy nemôžete prekonať
v dávaní. Mal dar dávania a postupne dával stále viac a viac.
Niektorí z vás máte tento dar. No možno sa ešte nenachádzate v takej finančnej situácii, aby ste ho
začali používať. Ale vo svojom srdci viete, že by ste radi dávali obrovské sumy peňazí na Božie dielo.
Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.
DARY, KTORÉ OSLAVUJÚ BOŽIU PRÍTOMNOSŤ
Toto sú bohoslužobné dary alebo dary, ktoré súvisia s modlitbou HUDBA. Z Písma je veľmi jasné, že
hudba je duchovný dar. Hovorí sa o nej v rámci bohoslužieb v chráme. Boh obdaril určitých
hudobníkov hrou na nástroje a určitých hudobníkov obdaril spevom. Je to schopnosť oslavovať Božiu
prítomnosť prostredníctvom hudby, už či vokálnej alebo inštrumentálnej a viesť zborovú rodinu pri
uctievaní Boha. Ak ten dar máte, je to zrejmé.
Ohodnoťte sa pri tomto dare.
UMENIE A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI. Vedeli ste o tom, že toto je tiež duchovný dar? V 2.
Mojžišovej 31:3-11 je napísané: „...aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu, na
brúsenie osadzovaných drahokamov, na vyrezávanie dreva a vôbec na vykonanie všetkých prác ...
každému schopnému dal som do srdca múdrosť, aby urobili všetko, čo som ti prikázal.“ Niektorí ľudia
sú obdarovaní k tomu, aby vyrábali veci svojimi rukami. Iní sú obdarovaní Bohom k tomu, aby iných

učili, ako to majú robiť. Je to schopnosť budovať, udržiavať alebo skrášľovať bohoslužobné miesto
pre Božiu slávu. Je to schopnosť vyjadrovať
svoje uctievanie prostredníctvom rôznych umeleckých foriem.
Povedal by som, že aj dramatické umenie patrí do tejto kategórie. Niektorí ľudia sú naozaj dobrí pri
dramatickom stvárnení reality. Niektorí ľudia sú dobrí maliari. Boh vám nedal ten dar preto, aby ste
ho používali iba ako svoj koníček. On ho chce použiť na to, aby ste skrášlili Jeho kráľovstvo a miesta,
kde je On uctievaný. Biblia hovorí, že keď Boh prikázal izraelcom, aby Mu postavili chrám, obdaril
určitých ľudí rozličnými, konkrétnymi schopnosťami. Toto je dar, ktorý
budeme v našom zbore potrebovať počas nasledujúcich osemnástich mesiacov. Na modrej kartičke
som dostal odkaz: „Zbor dnes vyzeral krásne. Chce to veľa talentu a darov, aby obyčajná telocvičňa
vyzerala pekne.“ To je pravda! Počas bohoslužieb, ktoré sme zamerali na obnovenie manželských
sľubov alebo počas Veľkonočných sviatkov sa tá telocvičňa úplne zmenila – ľudia, ktorí to majú na
svedomí, sú v tom skutočne obdarovaní. Sú obdarovaní Bohom v umení a praktických zručnostiach.
Dary, potrebné pri stavbe alebo pri obnovovaní vecí, treba využiť aj na bohoslužobných miestach.
Hovoríme tu o schopnosti vyjadrovať uctievanie Boha rôznymi umeleckými formami.
Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.
Keď začneme stavať našu zborovú budovu a niekto sa spýta: „Prečo potrebujeme zborovú budovu?“,
chcem im na to povedať: „Práve si sa zapísal do prípravy bohoslužieb na najbližších šesť mesiacov
(príprava stoličiek, techniky a pod.).“ Ktokoľvek povie, že nepotrebujeme budovu, nikdy nepomáhal
pri príprave bohoslužieb a pri upratovaní po bohoslužbách. Dnes ráno sa oba výťahy pokazili a tak
sme každú jednu z týchto stoličiek museli niesť dole schodmi v rukách a tak ich vyniesť von - niekto
to jednoducho musel spraviť. Cirkev nie je budova – to je pravda. Ale každá rodina potrebuje mať
miesto na bývanie. Cirkev nie je budova, ale je to rodina a rodina potrebuje dom. Cirkev je tela a
každé telo potrebuje šaty a budova je takými šatami pre nás. Boh obdaril ľudí darmi umenia a
praktickými zručnosťami.
ŠTYRI DARY, KTORÚ SÚVISIA S MODLITBOU
PRÍHOVÁRANIE SA – je to schopnosť modliť sa za potreby iných v rámci zborovej rodiny počas
dlhšieho časového obdobia a pravidelne. Je to schopnosť vytrvávať v modlitbe a nenechať sa odradiť
dovtedy, pokým nepríde odpoveď.
Nejde tu iba o modlitbu. Ide tu o ľudí, ktorí sa modlia a modlia až pokým sa neukáže odpoveď
na ich modlitbu. Niekedy sa modlia aj dlhé hodiny. Pavel mal dar prihovárania sa. Opakovane hovorí:
„Neustále sa modlím za vás, dňom aj nocou.“
Ak máte tento dar prihovárania sa za druhých, okamžite príďte za mnou a zapojím vás do svojho
modlitebného tímu, ktorý sa za mňa modlí počas bohoslužieb. Počas každých bohoslužieb budete
vidieť, že niekam odchádzam. Na začiatku som tam, ohlásim oznamy a všetkých pozdravím a potom
počas hudby odchádzam preč. Počujem všetko, čo sa deje v sále, pretože sa vtedy nachádzam v
neďalekej miestnosti, ktorá má otvorené dvere, aby som všetko počul. Mám tam stoličku, na ktorú si

obyčajne sadnem a pripravujem sa na kázeň tak, že sa celý čas modlím. Modlím sa za tie bohoslužby.
Modlím sa za hudobníkov, modlím sa za spevákov, modlím sa počas celej doby, čo bežia bohoslužby.
Mám tiež modlitebných bojovníkov, ktorí tam sedia so mnou a modlia sa potreba jednotlivých ľudí v
zbore, za bohoslužby a ktorí ostávajú počas celých bohoslužieb v modlitebnom postoji. Ak máte tento
dar, iste sa do toho tiež zapojte.
UZDRAVOVANIE. Je to schopnosť modliť sa vo viere konkrétne za ľudí, ktorí potrebujú fyzické,
emocionálne alebo duchovné uzdravenie a ktorí potrebujú vidieť Božiu odpoveď. Je to schopnosť
vnímať, kedy vás Boh nabáda k tomu, aby ste sa modlili tento druh modlitby.
Takýchto ľudí potrebujeme v našej modlitebnej službe. Keď som chorý, chcem, aby sa niekto s
takýmto darom modlil za to, aby som sa uzdravil. Keď som chorý, chcem niekoho, kto má horúcu
linku k Bohu a kto sa nebude modliť iba slovami: „Pane, nech sa stane Tvoja vôľa!“
Chcem, aby to bola Božia vôľa!
Nie všetci sú uzdravení vždy, keď sa modlíme. To preto, lebo Boh je suverénny. Biblia hovorí, že sa
máme modliť za túžby nášho srdca. Títo ľudia majú schopnosť modliť sa za ľudí zámerne a bez toho,
aby ich to odradilo alebo sklamalo. Ak máte túto schopnosť, potrebujeme, aby ste sa zapojili do
modlitebnej služby.
DIVY A ZÁZRAKY sú tiež darom, ktorý súvisí s modlitbou. Je to schopnosť modliť sa vo viere za
Boží konkrétny, nadprirodzený zásah do situácie, ktorá sa zdá byť nemožnou a potom očakávať a
vidieť Božiu odpoveď. Je to schopnosť vnímať, kedy vás Boh nabáda k tomu, aby ste sa modlili tento
druh modlitby.
Súčasťou dejín zboru Saddleback je niekoľko vzrušujúcich príkladov úžasných zázrakov. Boli sme
svedkami 30 alebo 40 obrovských zázrakov iba v oblasti pozemkov – ako sme ich získali a ako to
všetko bolo načasované. Je to schopnosť prosiť Boha o to, aby konal nadprirodzeným spôsobom, aby
zabezpečil financie, zázraky a čokoľvek iné. Niektorí z vás máte schopnosť, robiť také veci. Možno
iba vo forme semienka zatiaľ. Potrebujete to rozvíjať.
Toto sú dary, ktoré súvisia s modlitbou alebo sa prejavujú prostredníctvom modlitby.
MODLITBA V MOJOM DUCHU. Niekedy sa to tiež nazýva hovorenie v jazykoch a výklad jazykov.
1. Korinťanom 14:13-15 hovorí o modlení sa v duchu. Je to schopnosť modliť sa v jazyku, ktorému
rozumie iba Boh alebo človek, ktorý práve vtedy dostane ich výklad.
Je to jeden z darov, ktorý je zneužívaný alebo nesprávne používaný. Samozrejme, že v cirkvi má svoje
legitímne miesto. Je to schopnosť modliť sa v jazyku, ktorému rozumie iba Boh alebo človek, ktorý
práve vtedy dostane ich výklad. Pavel videl problémy, ktoré súviseli s používaním tohto daru a preto v
1. Korinťanom 14 uvádza tento návod na jeho použitie: 1. Ten dar je na osobné vzdelávanie, nie pre
celú cirkev. 1. Korinťanom 14:4 – „Kto jazykom hovorí, seba buduje, ale kto prorokuje, cirkev
buduje.“ Tento dar sa líši od všetkých ostatných darov. Povedali sme, že zámerom všetkých ostatných
darov je vzdelávanie, budovanie cirkvi.
No Pavel na tomto mieste hovorí, že ten, kto hovorí inou rečou, buduje seba. Ten, kto káže, buduje
cirkev. Ide tu o to, že keďže tento dar dostávame na osobné budovanie, verím, že Písmo učí, aby sme

ho používali počas nášho osobného času s Pánom. Ak chcete hovoriť
v jazykoch počas vášho stíšenia a Boh vám dal ten dar, nech vám Boh žehná. No nie je to dar, ktorý je
pre celú cirkev. Ak niekto v zbore začne hovoriť jazykmi, koho to vzdeláva? Nikoho. Iba to priťahuje
pozornosť k tomu človeku. To je zmyslom toho, čo Pavel hovorí v 1. Korinťanom 14:4.
2. Máme sa zameriavať na budovanie ostatných a nie seba. Pavel hovorí: „Tak aj vy, ak nevydáte
jazykom zrozumiteľné slovo, kto bude vedieť, čo hovoríte? Budete hovoriť len do vetra. Tak aj vy,
keďže horlíte za duchovné dary, hľaďte, aby ste sa rozhojňovali v nich na budovanie cirkvi.“ Je to
určené na osobné vzdelávanie a nie na vzdelávanie cirkvi a preto sa na to nemáme sústrediť na
verejnosti, počas spoločných bohoslužieb.
3. Je to mätúce pre neveriacich, ktorí sa zúčastňujú bohoslužieb. Je to na nich príliš veľa.
Všimnite si, čo Pavel hovorí: „Keby sa tak celý cirkevný zbor zišiel na tom istom mieste a všetci by
hovorili jazykmi, a prišli by tam prostí alebo neveriaci, či nepovedia, že blazniete?“ Nielen že to
mätie neveriacich, no dokáže to vystrašiť aj kopu veriacich, ktorí s tým darom nemajú žiadne
skúsenosti. Hovorí tam, že to je mätúce pre neveriacich a preto by sa to nemalo používať na miestach,
kde sú prítomní neveriaci.
4. V ideálnom prípade by sa tento dar nemal používať počas bohoslužieb. V 1. Korinťanom 14:19-20
je napísané: „V cirkvi [toto si podčiarknite] radšej chcem prehovoriť päť slov zrozumiteľných, aby som
aj iných poučil, než desaťtisíc slov nezrozumiteľným jazykom. Bratia, nebuïte pri usudzovaní ako
deti.“ Hovorí tu, že by na bohoslužbách radšej povedal päť slov, ktorým je rozumieť, ako napríklad:
„Ježiš vás miluje. Chvála Bohu!“ Je to omnoho dôležitejšie, ako desaťtisíc slov v cudzom jazyku. To
je ten správny pomer – hovorí Pavel. Hovorí, že by sa tento dar nemal používať na bohoslužbách,
pretože nepomáha nikomu inému, iba tomu človeku, ktorý hovorí v jazykoch.
VODCOVSTVO – je to schopnosť vyjasniť a komunikovať zámer, smer a víziu celej služby tak, že to
pritiahne druhých a pomôže im to zapojiť sa do procesu jej budovania. Je to schopnosť, osobným
príkladom motivovať iných ku spoločnej práci na dosiahnutí cieľov v službe.
Ako som už predtým povedal, skúška vodcovstva prebieha veľmi jednoducho: Nasleduje ťa niekto?
Ak totiž máte tento dar, ľudia k vám budú prirodzene gravitovať. Ľudia s darom vodcovstva sú
obyčajne zameraní na ciele. Sú to dlhodobí ľudia. Nie sú iba krátkodobí –
nezameriavajú sa iba na dnešné krízy. Manažment pracuje krátkodobo. Vodcovstvo pracuje dlhodobo.
Manažment sa venuje riadeniu. Vodcovstvo sa venuje zmene. Vodcovstvo sa dá zhrnúť do jedného
slova. Vodcovstvo je vplyv. Je to schopnosť ovplyvňovať, vyjasňovať
a komunikovať zámery cirkvi. Niektorí z vás máte dar vodcovstva, ale zatiaľ je iba vo forme
semienka. Keď budete rásť a rozvíjať sa v tomto zbore, prirodzene sa stanete rešpektovaným a cteným
vedúcim tohto zboru, pretože ľudia budú reagovať na vaše usmernenia a na vaše chápanie smerovania
celého zboru.
Som si celkom istý, že mám tento dar – Možno mám tento dar – Nemyslím, že mám tento dar.
SPRÁVCOVSTVO – Tento dar sa nazýva tiež dar organizovania. Je to schopnosť všimnúť si dary

iných ľudí a zapojiť ich do služby. Je to schopnosť organizovať a viesť ľudí, zdroje a čas v záujme
efektívnej služby. Je to schopnosť koordinovať veľa detailov a uvádzať do praxe vodcovské plány.
Grécke slovo pre „správcovstvo“ je doslova slovo, ktoré znamená „kormidlovať loď“. Znamená tiež
viesť alebo šoférovať. Správcovstvo znamená manažovať, zatiaľ čo vodcovstvo znamená
ovplyvňovať.
Ako viete, či máte tento dar? Jedným zo spôsobov je ten, že máte schopnosť zabezpečiť
niekoľko úloh zároveň. Niektorí ľudia dokážu pracovať iba na jednej veci v jeden čas. Ak vy ale máte
tento dar, dokážete pracovať súčasne na niekoľkých veciach. Ľudia si to všimnú. Vždy hľadáte čo
najefektívnejšie spôsoby robenia vecí. Ako môžeme toto spraviť lepšie? Ako to môžeme spraviť
efektívnejšie? Ľudia s týmto darom obyčajne dokážu dobre delegovať. Vedia, ako môžu zapojiť do
práce iných ľudí. Nesnažia sa všetko robiť sami. Radi zapájajú do služby iných ľudí. Ľudia s týmto
darom dokážu pracovať na detailoch nejakej úlohy a pritom nestratiť
zmysel pre veľký obraz. Ak nemáte tento dar, tak keď sa pustíte do nejakej detailnej práce, stratíte
nadhľad. Títo ľudia ho ale nestrácajú. Jednoducho majú schopnosť organizovať.
Ohodnoťte sa pri tomto dare.
VIERA – Dar viery je schopnosť dôverovať Bohu v tom, čo nie je vidieť a konať podľa Božích sľubov
bez ohľadu na to, čo hovoria okolnosti. Je to ochota riskovať zlyhanie v záujme dosiahnutia vízie,
ktorá prichádza od Boha a očakávať od Boha, že sa postará o všetky prekážky a problémy.
Ako viete, či máte dar viery? Veľmi radi riskujete. Háklivé, riskantné situácie nepovažujete za
ohrozujúce. Ja mám nesmierne rád riskantné situácie. Mám dar viery. Mám ho veľmi silný.
Nikdy sa nebojte vstúpiť do riskantných situácií, pretože tam nájdete ovocie.
Ďalšia vec, ktorá sa týka daru viery, je to, že ľudia s týmto darom majú schopnosť vytrvať.
Proste sa nevedia vzdať. Pokračujú v pokračovaní. Dub je malý oriešok, ktorý sa nevzdal, keď
padol do zeme. Ľudia s darom viery sa jednoducho nedokážu vzdávať. Nevedia sa vzdávať.
Jednoducho pokračujú v tom, čo začali. Sú pozitívni aj napriek problémom. Dôverujú Bohu, že spraví
nemožné veci. Majú obrovské sny. Sú ochotní veľmi riskovať, majú obrovskú víziu. Majú schopnosť
veriť Bohu vo veciach, pri ktorých ostatných váhajú.
Boh nás všetkých povoláva k tomu, aby sme mali vieru, ale niektorí ľudia majú vyslovene dar viery.
Všetci máme mať vieru, ale niektorí ľudia majú dar viery – veria Bohu omnoho viac, ako ostatní.
Nevadí im to, keď napríklad vstupujú do deväťmiliónového stavebného projektu –
nestáva sa im, že by kvôli tomu nemohli spávať! Pre mňa to napríklad znamená len niekoľko núl
naviac!
Veľmi rýchlo sme prešli týmito darmi a možno si niektorí z vás hovoria: „Stále ešte neviem, aký

mám dar!“ To našťastie teraz vôbec nie je našim zámerom. Našim zámerom je iba identifikovať, aké
dary existujú. O rok budete omnoho lepšie ako teraz chápať, aký dar máte. Pretože sa prostredníctvom
pokusu a omylu v praxi naučíte, čo to je a ostatní ľudia to u vás potvrdia.
Chcel by som, aby ste sa ešte raz pozreli na zoznam tých darov. Porozprávajte sa aspoň
s dvoma ľuďmi, ak môžete a popýtajte sa ich: „Ktoré z týchto vidíš v mojom živote – možno zatiaľ
iba vo forme semienka?“ Možno tie dary ešte nie sú úplne rozvinuté.
Keď už budete mať všeobecný názor, ktoré to sú – ešte si nie ste úplne istí, ale máte dojem, že máte
týchto niekoľko darov – spravte si zoznam tých duchovných darov v takom poradí, ktoré bude
odrážať, do akej miery ste si istý, že máte ten konkrétny dar. „Najsilnejší pocit mám pri tomto...“ A
potom si ho zapíšte ako prvý do vášho zoznamu.
Pri hodnotení majte od začiatku na mysli tieto veci:
1. Zabávajte sa! Tieto hodnotenia nie sú žiadne písomky. Neexistujú pri nich správne a nesprávne
odpovede. Nemusíte byť pri tom vôbec napätí. Ich zámerom je iba ukázať, akí ste jedineční!
2. Každý hodnotí sám seba. Nikto vás nebude za to nijako známkovať. Nikto vás nebude súdiť.
Zaujímajú nás vaše pocity a nie pocity iných. Je však treba povedať, že získanie dodatočných
informácií od vám blízkych ľudí, môže byť pre vás užitočné – to sa však deje až potom, keď si sami
vyplníte svoje odpovede na týchto päť oblastí.
3. Hodnotu všetkých týchto nástrojov budete vnímať rozdielne v závislosti od vášho veku, od toho,
ako dlho ste už kresťanmi, od vášho pozadia, vašej úprimnosti a od toho, koľko času a seriózneho
rozmýšľania ste ochotní tomu venovať. Tento seminár trvá iba štyri hodiny, no ja dúfam, že
rozmýšľaním nad týmito materiálmi strávite omnoho viac času - že pôjdete domov a niekoľko hodín
tento týždeň (potrebujete si na to vyhradiť čas) strávite tým, že si vypracujete tieto zadania, ktoré
dostanete za domácu úlohu. Čas, ktorý tomu budete venovať, vám pomôže objasniť tieto záležitosti a
pripraví vás na ten rozhovor.
4. Keď si vypracujete jednotlivé úlohy, prenesiete si svoje výsledky do formulára s názvom „Môj
profil služby“ alebo „Môj osobný profil“. Tento profil si potrebujete zobrať so sebou, keď pôjdete na
rozhovor so sprievodcom pre službu.

