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Charakter a …

Židům 1:1 Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v 

prorocích; 2 na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož 

ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. 3 On je září 

jeho slávy a otiskem (charakter) jeho podstaty (hypostase), 

všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal 

očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na 

výsostech. 



Charakter a …
Vnímal jsem slovo pro každého, kdo je pod tlakem a má pocit, že už více 

neunese. Neboj se! Ten tlak je tak akorát, abys byl srozumitelnou zprávou 

pro okolí. Když tiskařský válec tlačí na formu moc, obraz se slije. A když 

tlačí moc málo, tak se obraz nedotiskne. V obou případech je obraz 

(noviny, kniha apod.) nečitelný. Hospodin nedopustí víc, než uneseš (viz 

1Kor 10:13), Daniel Gawlik, celosbor 2016



… a ovoce

Galatským 5:22 Ovocem Ducha je však láska, radost, 

pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23 mírnost, 

sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. 



Dary - duchovní projevy

1 Kor 12:7 Každému je dáván projev Ducha ke společnému 

prospěchu.

1 Kor 14:1 Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech

(pneumatika), nejvíce však, abyste prorokovali. 2 … 12 Tak i vy, 

poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy (pneumaton), snažte 

se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve.



Dary - duchovní projevy - přehled

1 Kor 12:7 Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu:

- slovo moudrosti (logos sofias),

- slovo poznání (logos gnóseós),

- víra (pistis), 

- dary uzdravování (charismata iamatón),

- působení mocných činů (energémata dynameón),

- proroctví (proféteia), 

- rozlišování duchů (diakriseis pneumatón), 

- druhy jazyků (gené, laleó glóssón), 

- výklad jazyků (herméneia glóssón).

Ř 12:6 Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: 

- má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou;

- má-li službu (diakonein), ať slouží;

- je-li vyučující, ať učí (didaskalia);

- má-li dar povzbuzování (parakalein), ať povzbuzuje;

- kdo rozdává (metadidein), ať rozdává upřímně;

- kdo stojí v čele (proistanai), ať je horlivý;

- kdo prokazuje milosrdenství (eleein), ať to činí radostně.



Jazyky a výklad jazyků v Písmu 1

Gen 11:1 Celá země byla jedné řeči a jedněch slov. 2 … 6 Hospodin řekl: 

Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč, a toto je začátek jejich činnosti. 

Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. 7 Nuže, sestupme a 

zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. 8 Tak je 

odtamtud Hospodin rozptýlil po celém povrchu země, a přestali stavět to město. 

9 Proto nazvali jeho jméno Bábel, neboť tam Hospodin zmátl řeč celé země a 

odtamtud je Hospodin rozptýlil po celém povrchu země.

Da 5:25 A tímto nápisem je zapsáno: MeNé, MeNé, TeKéL, uFaRSín. 26 Toto 

je výklad toho slova: MeNé -- sečetl Bůh tvé kralování a ukončil je. 27 TeKéL -

- byl jsi zvážen na vahách a shledán jsi byl nedostatečným. 28 PeRéS --

rozpůleno bylo tvé království a bylo dáno Médům a Peršanům.

Iz 28:11 Ano, žvatlavou řečí a cizím jazykem bude mluvit k tomuto lidu.

Marek 16:17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou 

vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, 18 budou brát hady, a 

kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na 

nemocné a ti se uzdraví.“



Jazyky a výklad jazyků v Písmu 2

Sk 2:1 Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. 2 Náhle se z nebe ozval hukot, jako by 

se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. 3 Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, 

které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. 4 Všichni byli naplněni Duchem 

svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. 5 …. 

7 Úžasem bez sebe říkali: „… - slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích 

věcech!“

1 Kor 14:1 Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste 

prorokovali. 2 Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen 

Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. 3 Ten, kdo 

prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. 4 Kdo mluví v 

jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. 5 Chtěl bych, 

abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je 

totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení 

církve. 6 Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, 

pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení? … 9 Stejné je to s 

vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak má kdo poznat, co se říká? 

Vždyť budete mluvit do větru! 10 … 11 Mluví-li však někdo řečí, které 

nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem. 12 Stejné je to s vámi. Když jste 

tedy tak horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve. 



Jazyky a výklad jazyků v Písmu 3

1 Kor 14:13 Kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl vykládat. 

14 Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí. 

15 Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu 

zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí. 16 Kdybys totiž dobrořečil jen duchem a 

byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne "Amen" ke tvému díkůčinění, když 

neví, co říkáš? 17 Děkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá. 18 Děkuji Bohu, 

že mluvím v jazycích více než vy všichni; 19 v církvi bych ale pro poučení 

druhých raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce slov v jazycích. 20 … 

21 V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvím, ani tak 

mě však neposlechnou," praví Hospodin. 22 … 23 Co kdyby na společném 

shromáždění církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení 

nebo nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte? 24 Když ale budou všichni prorokovat a 

přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a usvědčován. 

25 Až vyjde najevo, co skrývá v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná: 

"Opravdu, Bůh je mezi vámi!“ 26 Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco 

přináší - někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo 

výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení. 27 Chce-li někdo mluvit v 

jazycích, ať mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo ať vykládá;

28 když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ať ve shromáždění mlčí a 

mluví jen pro sebe a pro Boha. 29 Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to 

rozsuzují. 30 … 39 Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v 

jazycích. 40 Ve všem ať panuje slušnost a pořádek.



Buď charakter (ovoce), anebo dary?

Obrácený člověk bez charakteru (ovoce) i bez darů

Obrácený člověk s charakterem, ale bez duchovních 

projevů (darů)

Charismatik bez charakteru

Obrácený člověk s charakterem i charismaty

Buďme otiskem Boží slávy (jeho charakterem), který 

nese skvělé ovoce a používá dary s nadprůměrnou 

chutí, a tak se sami můžeme stát darem pro druhé.


