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1 Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. 2 Wiecie, że gdyście byli 

poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. 3 Otóż zapewniam was, że nikt, 

pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie 

przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»
1
. 

4 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 5 różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; 

6 różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 

7 Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. 8 Jednemu dany jest przez Ducha 

dar mądrości
2
 słowa, drugiemu umiejętność poznawania

2
 według tego samego Ducha, 

9 innemu jeszcze dar wiary
3
 w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, 

10 innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo
4
, innemu rozpoznawanie duchów

4
, 

innemu dar języków
4
 i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków

4
. 11 Wszystko zaś 

sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. 

1 Kor 12, 3 - Tzn. jak niemożliwością jest, by ktoś był wspierany przez Ducha Świętego, gdy 

bluźni Jezusowi, tak również nikt nie może wyznać swej wiary, jeżeli nie otrzyma specjalnej 

pomocy z góry.  

1 Kor 12, 8 - "Mądrość" - niezbędna do wykładania najbardziej wzniosłych prawd wiary; 

"umiejętność poznawania" - być może najbardziej elementarnych prawd Ewangelii.  

1 Kor 12, 9 - Chodzi prawdopodobnie o wiarę wyjątkowo silną, wiarę działającą cuda (por. 1 

Kor 13,2).  

1 Kor 12, 10 - "Proroctwo" - por. 1 Kor 11,4; "rozpoznawanie duchów" - pozwalało odróżnić 

fałszywe natchnienia od prawdziwych charyzmatów Ducha Świętego; "dar języków" - zwany 

inaczej glosolalią, przejawia się w wychwalaniu Boga słowami niezrozumiałymi dla 

zwykłych ludzi (por. 1 Kor 14,5.18.23.39); "łaska tłumaczenia języków" - czyli rozumienia i 

przekazywania innym tego, co mówili ludzie, korzystający z daru glosolalii.  
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