
Dary Ojca  - to dary, które mamy od zawsze. Mamy zaś według udzielonej nam 

łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź 

to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd 

nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania 

- dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze 

szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni 

uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo. ( Rz 12, 6-8) 

Każdy z nas jest nimi obdarowany, to dary wrodzone, nieodwołalne, 

wpisane w naszą osobowość, charakter, temperament, Bóg ukształtował je w 

nas przy stworzeniu. Są to: 

 dar spostrzegania 

 dar usługiwania 

 dar nauczania 

 dar napominania 

 dar dawania 

 dar zarządzania 

 dar współczucia 

Dary Syna – to obdarowanie związane z powołaniem, z konkretną posługą. 

Jezus udziela ich tym, którzy sprawują jakiś urząd w Kościele, we wspólnocie, po 

to by dobrze mogli go pełnić. Każdemu zaś z nas została dana łaska według 

daru Chrystusowego (Ef 4,7) On też ustanowił jednych apostołami, innych 

prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami         i nauczycielami, aby 

przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała 

Chrystusowego. (Ef 4,11-12) 

Tak więc Jezus powołuje i wyposaża do bycia: (schemat palców dłoni) 

 Apostołem - jest wezwany do bycia świadkiem Jezusa i przemawia           o 

wierze (kciuk - nieco z boku) 

 Prorokiem - wygłasza prawdę objawioną bezpośrednio przez Boga (palec 

wskazujący - rozkazuje, gdzie apostoł ma iść) 

 Ewangelistą - przedstawia z jasnością Ewangelię niewierzącym (palec 

środkowy - pierwszy dociera do ludzi) 



 Pasterzem - prowadzi wspólnotę i troszczy się o poszczególnych jej 

członków (palec serdeczny - osoba, która wie co inni potrzebują) 

 Nauczycielem - przekazuje Prawdę i zastosowanie Pisma Św. (palec mały - 

naucza) 

Dary Ducha - dary działania lub inaczej charyzmaty. Nie są one konieczne 

do zbawienia, dlatego nie wszyscy otrzymują te same dary i w takim 

samym stopniu. Są one dla dobra każdego, ku pożytkowi wszystkich. 

Stanowią środek, który otrzymujemy przez Ducha dla ewangelizacji. Duch 

Święty może działać na nieskończenie wiele sposobów. Trudno zatem 

sformułować wyczerpującą listę charyzmatów. Jeden z ich klasycznych 

katalogów znajduje się w 1 Liście do Koryntian ( 1Kor 12,8-10) Jednemu 

dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność 

poznania według tego samego Ducha, innemu dar wiary w tymże 

Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska 

tłumaczenia języków 

 


