
Duchovní dary 
(další dary služebnosti, 

dary Ducha)



1 Korintským 12,7 Každému je dáván projev Ducha

ke společnému prospěchu.



1 Korintským 12,11 Avšak to všechno působí jeden a týž

Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce.

12Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a

všechny údy jednoho těla, ačkoli je jich mnoho, jsou

jedno tělo, tak i Kristus.



Římanům 12,4 Jako máme v jednom těle mnoho údů a

všechny ty údy nemají stejný úkol, 5tak i my, i když je nás

mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden

druhého. 6Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla

dána: Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou.

7Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. 8Má-li dar

povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává

upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje

milosrdenství, ať to činí radostně. 9Láska ať je bez přetvářky.

Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.



1 Korintským 12,28 A v církvi Bůh ustanovil … projevy

pomoci…



1 Korintským 12,8 Neboť jednomu je skrze Ducha

dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha

slovo poznání; 9dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary

uzdravování v témž Duchu; 10jinému působenímocných

činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů,

dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků.



Římanům 8,26 A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá

naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme

modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy,

které nelze vyjádřit slovy.



Galatským 5,22 Ovocem Ducha je

však láska, radost, pokoj, trpělivost,

laskavost, dobrota, věrnost, 23

mírnost, sebeovládání.



Matouš 7, 21 „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do

království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v

nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což

jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli

démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? ‘ 23A

tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne,

činitelé nepravosti. ‘“



1 Korintským 12, 29Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad

všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni

projevy moci? 30Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví

snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají? 31Vy však

usilujte o větší dary milosti. A ukazuji vám ještě mnohem

vzácnější cestu.



1 Korintským 13,1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, a lásku bych

neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. 2A kdybych měl proroctví a

znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou

víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 3A

kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek a kdybych vydal

své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. 4Láska je

trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

5Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo.

6Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. 7Všechno snáší,

všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. 8Láska nikdy nezanikne. Proroctví

— ta pominou; jazyky — ty utichnou; poznání — to pomine. 9Neboť jen

částečně poznáváme a částečně prorokujeme. 10Když však přijde to, co je

dokonalé, pomine to, co je částečné.


