
Lekce 7

Slovo moudrosti,
slovo poznání, víra

V posledních čtyřech lekcích jsme se zabývali prvními dvěma
skupinami duchovních darů: (1) dary služebnosti a (2) dalšími dary
služebnosti. Dověděli jsme se, že první skupina byla dána pro ve-
dení Boží církve. Proto je počet věřících s těmito dary poněkud
omezený. Druhá skupina darů je odlišná. Téměř každý věřící může
mít minimálně jeden takový dar.

Touto lekcí zahájíme studium poslední skupiny - dary Ducha.
Mimořádnou pozornost budeme věnovat faktu, že každý takový
dar je dán Duchem svatým. Uvidíme také, že žádného z nich neni
možné docílit pouze pomocí lidských schopností a nadání.

Brzy také objevíme ještě jednu věc. Ze totiž moc, kterou jsme
obdrželi skrze křest v Duchu, se projevuje prostřednictvím darů
Ducha. Bůh touží po tom, aby jeho moc proudila skrz každé jeho
dítě. Svou moc chce ukázat i skrz tebe. V průběhu studia těchto
darů si budeš stále více uvědomovat, že tě Duch svatý může použít
při jejich působení.
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Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

umět vyjmenovat tři dary ducha;

vysvětlit účel a funkci třech probraných darů;

porozumět tomu, jak tě Duch svatý může použít v jednom
nebo více těchto darech.
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studijní činnosti

1. PL-ečti si 1Kor 12.

2. Přečti si rozvinutí lekce. Do sešitu napiš krátkou definici kaž-
dého ze tří darů v této lekci.

3. Vypracuj osobní test stejně jako v předchozích lekcích.

4. Pokračuj v memorování 1Kor 13. Do sešitu napiš zpaměti
prvních devět veršů. Po skončení této lekce bys měl být scho-
pen ocitovat prvních deset veršů.

rozvinutí lekce

SLOVO MOUDROSTI

Úkol 1. Vysvětli výraz "slovo moudrosti" a uveď účel a funkci
tohoto daru.

Nyní jsme připraveni na studium darů Ducha. Na začátek se
podívejme na to, jak téma darů Ducha uvedl v lKor 12 Pavel: "Po-
kud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat
v nevědomosti."

Když Jsme začínali tento kurz psát, uvědomovali jsme si obrov-
skou hodnotu znalostí duchovních darů. Zdá se, že tuto důležitost
chápal i Pavel. Jeho silnou touhou bylo pomoci véricirn překonat
nevědomost. To ve svých epištolách zmiňuje při různých příleži-
tostech celkem pětkrát (viz Ř 1,13; 1Kor 10,1; 12,1; 2Kor 1,8; lTes
4,13).

Pavel věděl, že pravdivé znalosti jsou nezbytné v každé oblasti.
Věděl, že to dá darům Ducha větší smysl a moc, jak to Bůh zamýš-
lel. Věřící mohou mít dary, aniž by, stejně jako Korintští, k tomu
měli potřebné znalosti: " ... že nejste pozadu v žádném daru milosti
..." (lKor 1,7). Jestli však mají být dary užitečné, musí být založeny
na pravdivých znalostech.
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Pro studium těchto darů budeme o každém z nich hledat jed-
noznačné biblické pravdy a také se je budeme snažit pochopit. Ne-
stačí nám pouze o takových darech vědět, chceme je vidět v praxi.
Musíme se modlit, aby Duch svatý otevřel naši mysl pro jejich větší
pochopení.

Definice daru

"Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti ..." (lKor
12,8).

Moudrost je správné rozsouzení na základě poznání. Slovo
moudrosti je tedy slovo správného rozsouzení na základě poznání.
Ale u dam moudrosti jde o víc.

Klíčem ke správnému pochopení je výraz "slovo". V originále
je použito řeckého termínu "logos", což znamená "vyřčené, vyjád-
ření; myšlenka; téma hovoru; úvaha; výraz; podstata". Jelikož se
dary Ducha vztahují výhradně na Ducha Božího, je slovo moud-
rosti vyjádřením Božím. Nejde jen o vyjádření jakékoli moudrosti,
ale řeč je zde o moudrosti samotného Boha. Vyplývá z toho, že
skrze dar slova moudrosti dostává věřící část Boží moudrosti.

Výraz "slovo moudrosti" napovídá, že jde o malou část. Mohli
bychom tedy říci, že slovo moudrosti je aplikace malé části Boží
moudrosti na určitou situaci v určitý čas.

1. Slovo moudrosti je
a) část Boží moudrosti vyslovená v pravý čas.
b) dar, díky kterému se stane člověk moudrým jednou pro vždy.
c) přirozená moudrost vnuknutá Duchem svatým.

Vysvětlení daru a příklady

Musíme pochopit to, že slovo moudrosti je naprosto nadpřiro-
zená záležitost. Pavel říká: "Jednomu je skrze Ducha dáno slovo
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moudrosti ..." (lKor 12,8). Tento dar se tedy nedá získat ve škole
ani dík)' tomu, že má někdo přirozenou lidskou moudrost, jedině
tedy skrze Ducha svatého.

Pro lepší pochopení daru slova moudrosti si položíme několik
otázek.

1. Komu je dáno slovo moudrosti? " ... Duch, který uděluje každému
zvláštní dar, jak sám chce." (lKor 12,11).

Určitým způsobem má každý věřící příležitost k tomu, aby ho
Pán použil pro každý dar. Dovol mi to vysvětlit. Všechny tyto dary
JSou v Duchu svatém. Je-li Duch v křesťanovi, jsou v něm i jeho
dary. Je jen na Duchu svatém, jaký dar nebo dary se rozhodne pou-
žít skrze určitého člověka.

Jako příklad působení daru slova moudrosti si přečti Sk 15,5-27.
V první církvi se tehdy objevil vážný problém, který se týkal nově
obrácených pohanů. Kvůli vyřešení toho problému se sešli vedoucí
církve s ostatními věřícími. Diskutovali a diskutovali, jeden nápad
stíhal druhý. Nakonec promluvil Jakub, jeden z vedoucích. Když
skončil, "tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli"
(v. 22).

Všimni si těchto kroků při řešení zmíněného problému.

1. Vážný problém (v. 5).
2. Sešlo se společenství věřících (v. 6).
3. Celá skupina se bouřlivě dohadovala o vyřešení problému
(v. 7-12).
4. Duch svatý dal prostřednictvím Jakuba odpověď slovem
moudrosti (v. 13-21).
5. Slovo moudrosti sjednotilo celou skupinu na jednom řešení
(v. 22).

Z těchto veršů můžeme vidět, že slovo moudrosti dal Duch
svatý. Bylo zapotřebí, aby se nějak dostalo k lidem. Stalo se to tak,
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že Duch svatý byl v Jah.'1lbovi a slovo moudrosti zjevil skrze něj
církvi. Jejich církev tedy přijala dar slova moudrosti.

2. Napiš P před každé PRAVDIVÉ tvrzení a N před každé NE-
PRAVDIVE tvrzení.

a Slovo moudrosti je částečně nadpřirozené.

b Není správné říci, že určitý křesťan má dar slova moudrosti.

c Slovo moudrosti je dar církvi.

cl Slovo moudrosti se projevuje skrze nevěřící.

3. Přečti si Sk 6,1-7. Který verš poc:lle tebe mluví o slovy moudros-
ti?

2. Jak se slovo moudrosti projevuje? Vyžaduje to usilovné přemýšle-
ní? Jak se věřící, skrze kterého dává Duch svatý slovo moudrosti,
dozví, co má ;:'íci?

Na tyto otázky by nejlépe odpověděl někdo, kdo již něco po-
dobného prožil. David Gee, jeden úspěšný anglický letniční učitel,
řekl toto: "V projevu slova moudrosti je něco zářivého. Tušíte cosi
Božího, uvědomujete si poselství přesahující všechny lidské zkuše-
nosti. Ve svém nitru víte, že byla řečena ta správná věc."

Slovo moudrosti může Duch svatý přinést přímo do srdce člo-
věka. V tomto případě Jej později dotyčný řekne celé církvi. (Viz Ef
1,17-19.) Pavel promlouval slovo moudrosti ke Korintským. Ale
dřiv, než jim toto slovo oznámil, uložil jej Duch svatý hluboko do
Pavlova srdce. (přečti si 1Kor 2,5-15.)
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3. Ktjy se slovo moudrostiprojevuje?

Nelze vypsat všechny situace, ve kterých by se mohlo projevit.
Je to často závislé na okolnostech. Mimo to Duch svatý může pů-
sobit tímto darem jen tehdy, je-li věřící duchovně připraven a
ochoten se nechat použít. "Máme rozdílné dary podle milosti, která
nám byla dána" (Ř 12,6). Pro pochopení tohoto daru nám pomůže,
když si všimneme, jak se projevoval v prvotní církvi.

a) Když některý služebník kázal; náznaky toho lze vidět
v Petrovu poselství ve Sk 2,16-36 a také ve Štěpánově kázání ve Sk
7. (přečti si též Sk 6,10.)

b) Když v církvi vyvstal problém. (Znovu si přečti Sk 15.)

c) Když přišlo pronásledování (Sk 5,26-33). Zvlášť si všimni
verše 29: "Boha je třeba poslouchat, ne lidi." Nádherný příklad
mocného slova moudrosti. (Viz také Luk 12,12 a 21,15.)

d) Když měli lidé osobní problémy (Sk 5,1-11).

Jistě mi dáš za pravdu, že slovo moudrosti je nanejvýš hodnot-
ný a užitečný dar, snad jeden z největších. Kdo by si jej nepřál mít a
být tak v církvi prospěšný! Dá-li Duch svatý, aby se tento dar pro-
jevoval skrze nás, nernéli bychom si myslet: "Tak, a teď to mám!"
Raději bychom si měli uvědomit, že nás Bůh používá jako pro-
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střednika, skrz kterého přichází tento dar do církve, pokorně mu
vzdát chválu.

4. Věřící předávají slovo moudrosti

a) tím, že opakuji, co si přečetli.
b) tak, že se snaží vymyslet něco, co jim chce Bůh říci.
c) tehdy, když jim Duch svatý dá slovo, které mají promluvit.

5. Napiš P před každé PRAVDIVÉ tvrzení a N před každé NE-
PRA VDIVE tvrzení.

a Slovo moudrosti se objevuje, kdykoli je ho třeba.

b Slovo moudrosti se využívá jen pro kázání evangelia.

c Slovo moudrosti nikdy nesmí být řečeno konkrétnímu
člověh.ll.

. .. d Když je s někým špatně zacházeno, může přijmout slovo
moudrosti.

Účel daru

Zabýváme-li se účelem daru Ducha, je třeba si zapamatovat
jedno prosté pravidlo: "Všechno ať slouží společnému růstu"
(lKor 14,26). Nový překlad Bible (Nová smlouva) uvádí: "Všechno
ať je k budování." Můžeme proto říci, že účelem slova moudrosti je
budování těla Kristova. To se může dít, ať již je slovo moudrosti
řečeno jednotlivci, malé skupince nebo davu.

Duch svatý nedá tento dar nikdy proto, aby se někdo mohl cítit
lépe nebo duchovněji než ostatní věřící. Být použit Duchem svatým
je velké privilegium.

6. Když se problémy v církvi řeší skrze slovo moudrosti, můžeme
říci, že se církev
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SLOVO POZNÁNÍ

Úkol 2. Popiš účel a funkci slova poznání.

Úkol 3. Definuj, jak bys poznal, že jsi přijal slovo poznání.

Definice daru

"Druhému Gedáno) slovo poznání podle téhož Ducha" (lKor
12,8).

Jak jsme již viděli při studiu slova moudrosti, výraz "slovo" je
překladem řeckého termínu "logos", což znamená "vyřčené, vyjád-
ření; myšlenka; téma hovoru; úvaha; výraz; podstata". Slovo pozná-
ní tedy znamená "vyřčení poznání". Ale čí je to poznání?

Připomeňme si znovu následující: o všech darech Ducha bylo
řečeno, že jsou bud' z Ducha, nebo skrze Ducha. Slovo poznání je
dáno stejným Duchem jako slovo moudrosti, totiž Duchem Božím.

Duch svatý, protože je třetí osobou v Boží trojici, má přístup ke
všem těm nezměrným pokladům Boží moudrosti. Když mluvíme
o Bohu jako o vševědoucím, označuje to přesně, že Bůh ví skutečně
všechno.

Skrze slovo poznání umožňuje Duch svatý určitému věřícímu
promlouvat něco z Boží neomezené moudrosti. Jinými slovy Bůh
mu dá promluvit něco, co by se svými přirozenými schopnostmi
v žádném případě vědět nemohl. Slova, která mu dá Duch svatý,
jsou pro něho a pro církev slovem poznání. Pro církev je to dar,
neboť je to v zájmu celého Kristova těla, a to i tehdy, kdy je toto
slovo adresováno nevěřícímu.
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7. Slovo poznání je

a) stejný dar jako slovo moudrosti.
b) soubor znalostí získaných studiem.
c) část Boží moudrosti daná clovéku.
d) poznání, které musel dotyčný mít už dříve.

Vysvětlení daru a příklady

Křest v Duchu svatém přináší do života věřícího větší Boží
moc. "Ale přqmete moc Ducha svatého, který na vás přijde" (Sk
18a). Tato moc se projevuje skrze dary Ducha, což je totéž, jako
kdybychom řeklt, že dary Ducha dokazují Boží moc. Na den letnic
pi'ijala první církev Boží moc. V celé knize skutků pak můžeme
vidér tuto moc v akci. Nás teď bude zajímat, jak se tato moc proJe-
vovala v daru slova poznání.

t..fap!něllf Duchem a slovo po'{!zání

Slovo poznání se objevuje v celé knize skutků. Uvidíš, že každý
věřící, který promlouval slovo poznání, řekl něco, co nemohl vědět
jinak, než skrze Ducha svatého.

1 Precti SI Sk 5:1-10. Petr věděl, že Ananiáš a Safira lhali Du-
chu svatému. Věděl i to, že se na té lži tajně dohodli.

') Podívej se do Sk 8:23. Petr věděl, že Šin10n je pln hořké zá-
visti a v zajetí nepravosti.

3. Přečti si Sk 9:1-18. Ananiáš (ne ten ze Sk 5) věděl skrze Du-
cha několik věcí o Saulovi:
Věděl, kde Saula najít (v. 11).
\"ěděl, že se modlí (v. 11).
Věděl, že měl Saul vidění (v. 12).
Věděl, že je Saul Božím vyvoleným nástrojem (v. 15).
Věděl, že Saul bude trpět pro Pána (v. 16) .

.:j. Podívej se na Sk 10:19. Petr věděl, že k němu má Kornélius
poslat tl-j muže.
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5. Přečti si Sk 27,13-44. Pavel (tedy Saul) věděl, že lodníci na
bouří zmítané lodi nemohou přežít, pokud na ní nezůstanou.

8. Přečti si J 4,7-19. Ve kterém verši mluvil Ježíš slovo poznání?

Bezbozní a slovop0f?!lání

Bezbožní lidé někdy mají, stejně jako šamani, schopnost dově-
dět se různé věci velmi podivným způsobem. Ale jak?

Musíme si uvědomit, že jako je tu Duch svatý, existují také ne-
svatí duchové. Duch svatý je Duchem Božím, kdežto tito nesvatí
duchové pocházejí od zlého, od Satana. Satan ví některé věci, které
bezbožní jen ze svých schopností vědět nemohou. Přesto není
Satan jako Bůh a neví všechno.

Tak například v gerasenské krajině byl muž s mnoha démony
(nečistými duchy). Když se k němu přiblížil Ježíš, muž vykřikl: "Co
je ti po mně, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mne
netrápil" (Luk 8,28). Jak mohl vědět, kdo je Ježíš? A jak mohl vědět
o tom, že Ježíš má moc ho trápit? Věděl to od démonů (nečistých
duchů), kteří byli v něm, nikoli od Boha.

Jak tedy můžeme vědět my, je-li slovo poznání, které mluvíme,
od Ducha svatého? Měli bychom se obávat, zda nemluvíme skrze
nějakého nečistého ducha? Ne, žádný věřící z toho nemusí mít
strach. Kdo je naplněn Duchem svatým, nezbývá v něm už pro
žádného nečistého ducha místo. Z nás už jim nepatří vůbec nic:
"Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě (rozuměj ve
světě bezbožných)" (lJ 4,4).
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9. Napiš P před každé PRAVDIVÉ tvrzení a N před každé NE-
PKA VDIVE tvrzení.

a Šamani (čarodějníci) mohou mít dar Ducha slovo poznání.

b Satan je vševědoucí.

c Věřící by si měli dát velice dobrý pozor, aby nemluvili
z nějakého nečistého ducha.

d Nečistí duchové jsou mocnější než Duch svatý.

e Boží Duch nedává nečistým duchům žádný prostor.

Lidský duch a slovopo~ání

Slovo poznání znamená více než jen lidské myšlenky. Lidé ně-
kdy ten rozdíl nechápou. Ve své mysli si vytvoří určitou představu a
véří, že to je slovo poznání. Naše mysl nás však může klamat.

Vzpomínám si na jednu událost, která může tento fakt dobře
ilustrovat. Jednou večer na modlitební skupině potřebovali křesťa-
né nějaký hudební nástroj jako doprovod ke zpěvu. Shodou okol-
ností byl v tom domě právě takový nástroj, po kterém se sháněli.
Jistý muž z té skupinky, který věřil, že má od Pána dar slova pozná-
ní, řekl paní domu, aby jim ten nástroj dala. Když žena tu žádost
slyšela, moc jí nerozuměla. Řekla tomu muži, že nástroj není její, ale
že je vypůjčený. Dotyčný muž tedy mluvil ze své vlastní mysli, a ne
skrz slovo poznání.

Jak si můžeme být jisti, že máme slovo poznání? Zde je několik
prostých testů, které můžeš použít při jakékoli situaci.

1. Vedou mě k tomu, abych promluvil, mé vlastní sobecké tou-
hy?

2. Mohu si být jistý, že toto slovo poznání mám z Ducha svaté-
ho?

3. Mám ve svém srdci Boží pokoj?
4. Jsem na někoho rozzlobený nebo s někým rozhádaný nebo

jsem v nějaké zoufalé situaci?
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Pokud si odpovědí na některou otázku nejsi jistý, dříve než
promluvíš, měl by ses obrátit na Pána. Směle promluvit slovo po-
znání bys měl pouze tehdy, jsi-li spokojený s odpověďmi na výše
uvedené otázky. Měl bys také vědět, že věřící, který má skutečné
slovo poznání, má silný vnitřní prožitek ohledně toho, co má být
řečeno. Praxí se naučíš rozlišovat, co opravdu působí Duch svatý.

10. Víme, že slovo poznání je z Ducha svatého, když
a) jsme dobří učitelé.
b) si uvědomujeme Boží pokoj ve svém srdci.
c) jsme na někoho naštvaní.
d) nemáme žádnou sobeckou touhu ve vztahu k té věci.

Účel daru

Účelem daru jak slova moudrosti tak slova poznání je totéž -
budování Kristova těla.

Tyto dva dary velice často působí společně, ale slovo poznání
může předcházet slovu moudrosti. Slovem poznání Ježíš řekl Sama-
řance o její minulosti, slovem moudrosti dal řešení jejího problému.

11. Znovu si přečti účel dam slova moudrosti. Které slovo v Bibli
popisuje účel všech duchovních darů?

VíRA

Úkol 4. Vysvětli účel a funkci daru víry.

Úkol 5. Uveď, jak můžeš poznat, že máš dar víry.

Definice daru

"Někomu Gedána) zase víra v témž Duchu ...ce (lKor 12,9).
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Obecně řečeno, víra je schopnost věřit. Ale dar víry je cosi nad
rámec prosté víry, kterou mají věřící. Jde o zvláštní druh víry, který
dává Duch svatý pro naplnění určité potřeby. Mohli bychom říci, že
je to malá dávka té Boží dokonalé víry, kterou dá Duch svatý urči-
tému človéku.

BŮH BŮH, ,
VIRA ~ DAR VIRY Pro urči1 záměr

Věřícího
Dar víry není vlastnictvím křesťana, skrz kterého Duch svatý

tento dar dává. Do srdce člověka je vložen v určitou chvíli pro
určrrý záměr. Když je potřeba naplněna, je tím uskutečněn i záměr,
pro který byl dar dán.

12. Napiš P před každé PRAVDIVÉ tvrzení a N před každé NE-
PRAVDIVÉ tvrzení.

a Dar víry může přijmout každý věřící.
b Skrze dar viry přijímá křesťan zvláštní druh víry.
c Dar víry je možné přijmout proto, že je daný věřící naplněn

Duchem svatým.

Vysvětlení daru a příklady

Víra je vždy založena na znalosti. To vysvětluje, proč naše víra
může být malá. Pokud je malá naše znalost, je tím menší i naše víra.

Bůh může udělit dar viry, neboť jeho víra je dokonalá. To
proto, že ví všechno, že má dokonalou znalost. Skrze dar víry při-
chází malá dávka Boží dokonalé víry pro splnění určitého záměru.
Tam, kde se projeví dar víry, jsou obvykle přítomny tři okolnosti:

1. Situace nebo podmínky jsou nemožné.
2. Je dán dar víry.
3 Objeví se řešení.
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Příběh Petra a Jana, kteří šli do chrámu k modlitbě, nám pomů-
že lépe pochopit, jak dar víry působí. Přečti si Sk 3,1-11 a zkus si
všimnout, že se v této události objevily všechny tři body, které jsme
před chvílí uvedli.

1. Beznadějně chromý muž seděl u chrámové brány, které se ří-
ká Krásná. Byl chromý od narození - tedy asi čtyřicet let. Jediné
živobytí, kterého byl schopen, bylo žebrat. Žádný člověk ho nemo-
hl uzdravit.

2. Najednou objevil Petr ve svém srdci zvláštní víru. Díky této
víře, která byla vskutku vírou Boží, mohl tomu člověku říci: "Ve
jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" (Sk 3,6).

3. Podle toho, co se dělo s tím mrzákem, můžeme vidět, že Petr
měl skutečně dar víry: "A vtom se chromému zpevnily klouby,
vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit" (Sk 3,7b-8a). Jeho
problém byl vyřešen.
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Duch svatý touží po tom, aby působil stejně i dnes. Touží dát
věřícím zvláštní druh Boží víry pro naplnění mimořádných potřeb a
vyřešení obtížných problémů. Duch svatý potřebuje věřící jako
Petr, kteří se odváží jednat, když on vloží do jejich srdcí víru. Křes-
ťané se často bojí konat a jejich víra tak zůstává bez užitku.

Jak zjistím, že mám dar víry? To mohu poznat ve svém vnitř-
ním člověku - v duchu. Slovo "víra" v určitém ohledu znamená
"přesvědčení". Dá-li nám Duch svatý malou dávku Boží dokonalé
viry, zahnízdi se v nás hluboké přesvědčení, že Bůh uskuteční urči-
tou věc. Věřící, který toto přijme, pouze nedoufá, že se to stane, on
prostě ví, že Bůh bude jednat.

13. Doplň následující věty.

a) Základem pro víru je .

b) Dokonalá znalost je nezbytná pro dokonalou .

c) Každý křesťan může dělat totéž co Petr u Krásné brány,

pokud má .....

d) Skrze dar víry víme, že Bůh bude .

('čel daru

Pro dar slova moudrosti i slova poznání vidíme podobný účel -
aby Kristovo tělo bylo budováno. Dověděli jsme se, jak tyto dva
daty mohou spolupůsobit při vzdělávání církve. Stejný účel má i dar
viry.

Pavel, před tím než vyjmenoval právě probírané dary, označil
jejich účel podobným způsobem: "Každému je dán zvláštní projev
Ducha ke společnému prospěchu" (lKor 12,7).

Dar viry je pro církev významnou pomocí a prostřednictvím
něho se církev buduje. I kdyby z projevu daru víry měl prospěch jen
jediný člověk v církvi, přece je to k užitku i ostatním. "Trpí-li jeden
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úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny
se radují spolu s ním" (lKor 12,26).

14. Účel daru víry je

a) podobný účelu slova moudrosti.
b) jiný než účel slova moudrosti.
c) naprosto stejný jako účel slova moudrosti.

osobní test

PRAVDA-NEPRAVDA. Napiš P před každé PRAVDIVÉ tvrzení
a N před každé NEPRAVDIVÉ tvrzení.

1 Dary Ducha jsou přítomny ve věřících.

2 Ve Sk 8,23 působilo slovo poznání.

3 Když mluvíme o Bohu jako o vševědoucím, máme tím na
mysli, že Je přítomen na každém místě.

4 Jednotlivý věřící je prostředníkem, skrz kterého Bůh dává
dary církvi.

5 Dary, které jsme studovali v této lekci, jsou určeny spíše ve-
doucím, než všem ostatním věřícím.

6 Slovo moudrosti znamená vyslovení malé části lidské moud-
rosti ve správný čas.

7 Účelem darů slova moudrosti, slova poznání a víry je budovat
církev.

8 Když věřící mluví slovo poznání, říká něco, co nemůže vědět
jinak, než skrze Ducha svatého.

9 Účel daru víry je stejný jako u ostatních darů, jen jeho funkce
se liší.



SLOVO MOUDROSTI 129

odpovědi na studijní otázky

1. a) část Boží moudrosti vyslovená v pravý čas.

~. Verše 17 a 18. "Nato jí řekl Ježíš: ,Správně jsi odpověděla, že
nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů, a ten kterého máš nyní, není
tvůj muž. To jsi řekla pravdu.' "
') a) A

c) P
9. a) N

c) N
e) P

3. Verš 3. "Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů,
o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto
službou."

b) P
d) N
b) N
d) N

10. b) si uvědomujeme Boží pokoj ve svém srdci.
d) nemáme žádnou sobeckou touhu ve vztahu k té věci.

4. c) tehdy, když jim Duch svatý dá slovo, které mají promluvit.
11. vzdělávání, budování
5. a) P

c) N
12. a) P

c) P
6. buduje, vzdělává
13. a) znalost.

b) vím.
c) dar víry.
d) jednat.

7. c) část Boží moudrosti daná člověku.
d) poznání, které musel dotyčný mít už dříve.

14. c) naprosto stejný jako účel slova moudrosti.

b) N
d) P
b) P


