Božie dary

Ježiš je dar
Ján 4:10 Ježiš odpovedal a riekol jej: Keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa
mi napiť! ty by si bola jeho prosila, a bol by ti dal živej vody.
Duch Svätý je dar
Skutky 2:38 A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša
Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha.
Božia moc a schopnosť činiť divy / udeľovať Svätého Ducha je darom
Skutky 8:19 a povedal: Dajte i mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, dostal Svätého
Ducha. 20 A Peter mu povedal: Tvoje peniaze nech sú i s tebou na zatratenie, pretože si sa
domnieval, že dar Boží možno nadobudnúť si za peniaze.
Duchovné dary – charizmy
Rímskym 1:11 Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar milosti, aby ste
boli upevnení, 12 to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skrze v nás obapolne sa
nachodiacu, vašu i moju vieru.
Dar milosti – ospravedlnenie (vierou)
Rímskym 5:16 Ani nie ako skrze jedného zhrešivšieho je rečený dar. Lebo odsudzujúci výrok z
jedného prehrešenia na odsúdenie, ale dar milosti z mnohých prehrešení na ospravedlňujúci výrok.
17 Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie,
že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravedlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného,
Ježiša Krista. 18 A tak tedy jako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak
i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života
Večný život je dar
Rímskym 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu
Ježišovi, v našom Pánovi.
Efezským 2:8 Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9 nie zo skutkov,
aby sa niekto nechválil.

Vernosť v daroch, ktoré sme prijali; nevyhnutnosť rastu
1 Timoteovi 4:14 Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so
vzkladaním rúk starších zboru. 15 Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo
všetkom. 16 Maj pozor na seba i na učenie, zotrvávaj v tom. Lebo keď to budeš robiť, zachrániš aj
seba aj tých, ktorí ťa počúvajú.
2 Timoteovi 1:6 A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti
vložením mojich rúk. 7 Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.

