LEKCE 9
Duchovní dary

Vzpomínáš si na situaci, kdy Ježíš sliboval svým učedníkům, že jim pošle
Ducha svatého, aby v nich přebýval? Řekl: "On mě oslaví, neboť vám bude
zvěstovat, co přijme ode mne" (J 16,14). Jinými slovy, Duch svatý zjeví Krista
tomuto světu.
Činí tak mnoha způsoby. Jedním z nich je zjevování světu, co je Bůh
schopen učinit. Dary Ducha svatého jsou prostředkem, který slouží k tomuto
účelu. Pamatuješ si ještě na to, když jsme v předchozí lekci mluvili o atributech Otce, Syna a Ducha svatého, jež jsou všemohoucnost, vševědoucnost
a všudypřítomnost?
všech těchto vlastnostech je řeč v 1K 12,8-10, kde
apoštol mluví o projevech Ducha. Nadpřirozené projevy Ducha svatého
svědčí o tom, že Bůh žije a že mu záleží na potřebách lidí. Dary Ducha svatého
byly dány církvi, aby budovaly tělo Kristovo.

°

Možná sis všiml, že jsme užili termínů dary a projevy záměnným způsobem. Obojí totiž vyjadřuje tutéž činnost Ducha svatého. Duch svatý rozděluje
své dary, jak sám chce, a tyto dary se projevují skrze lidi, kteří je přijali. Cílem
by vždy mělo být budování těla věřících a oslavení Krista.
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V této lekci si stručně prostudujeme dary Ducha svatého a způsoby,
jakými zjevují Kristovu moc církvi a skrze ní i světu.

osnova lekce
Biblické odkazy
Dary řeči
Dary moci
Dary zjevení

cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:
• vyjmenovat devět darů Ducha, o kterých je řeč v 1K 12 a uvést stručnou
definici každého z nich.
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• uvést, jaký účel mají dary Ducha svatého.
• vysvětlit, kdo může přijmout dary Ducha.
• uvědomit si potřebu projevů darů Ducha v dnešní církvi a zatoužit po jejich
přijetí

studijní činnost
1. Prostuduj si lekci způsobem, kterým si studoval předchozí lekce. Přečti si
všechna uvedená místa Písma a odpověz na všechny studijní otázky.
2. Přečti si 1K 12 a 14 a Ř 12. Tyto kapitoly tvoří vhodné pozadí pro tuto lekci.
3. Vypracuj si osobní test a své odpovědi si pak zkontroluj.

rozvinutí lekce
BIBLICKÉ ODKAZY
Úkoll.

Vyjmenuj a porovnej dary Ducha svatého, jak jsou uvedeny v Písmu.

Studium knihy Skutků a listů zcela jasně ukazuje, že první církev pravidelně prožívala nadpřirozené projevy Ducha svatého. Tyto projevy byly dary
Ducha, které byly církvi dány jednak jako prostředek budování církve, jednak
aby přinesly slávu Ježíši Kristu. Tyto dary byly projevením se Ducha svatého
skrze věřící, kteří se mu zcela podřizovali a dovolili mu, aby skrze ně působil.
V Písmu je několik míst, na kterých se píše o darech Ducha. Nejvíce
informací o tomto předmětu nacházíme v IK 12 a 14. Apoštol Pavel zde dává
rady církvi v Korintu, jak správně používat dary Ducha svatého. Od 4. do 11.
verše je vyjmenováno devět různých darů:
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán;
a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
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Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu
je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož
Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom
a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví,
jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení (řec: různé druhy
jazyků), jinému dar vykládat, co to znamená (řec: dar vykládat jazyky). To
všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak
sám chce.
Druhá zmínka je ve verši 28, kde je vyjmenováno osm darů. Některé
jsou biblickými učenci označovány jako dary služebností:

z nich

A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za
učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným,
řízení církve, řeč ve vytržení.
Stojí za to si povšimnout, že v prvním seznamu je důraz položen na dary a
ve druhém na lidi, kteří tyto dary dostávají.
1 Tři z darů uvedených v prvním seznamu nejsou uvedeny ve druhém. Které
to jsou?

Pavel pokračuje dále ve verších 29 a 30 a vysvětluje význam toho, co řekl
ve verši 28:
Jsou snad všichni apoštoly? Jsou snad všichni proroky? Jsou všichni
učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají
všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni
vykládat?
Chtěli bychom se zmínit ještě o dvou dalších místech, kde se mluví
o duchovních darech. Prvním je Ř 12,6-8, místo, které jsme stručně probrali
v 8. lekci, když jsme přemýšleli o křesťanské službě jako aktu uctívání.
Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo
má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby,
ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť
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povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává úpřímnč. Kdo stojí v čele, ať je horlivý.
Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
Posledním ze zde uváděných míst je Ef 4,11-13 a zahrnuje ivysvětlení, proč
jsou v církvi potřebné dary:
A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za
zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale
připravil k dílu služby - k budování Kristova tčla, až bychom všichni dosáhli
jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno
mírou Kristovy plnosti.
Jsou zde uvedeny tři účely darů:
I. Budování těla Kristova.
2. Jednota ve víře a v poznání Ježíše Krista.
1. Křesťanská zralost - podobnost Kristu.
2 Do svého poznámkového
sešitu si napiš seznam všech darů, které jsou
uvedeny v tčchto čtyřech oddílech Písma. Pro každé biblické místo použij
zvláštní sloupce. Každý dar si zaznamenej vedle jeho názvu v předchozím
text u. Post upnč přidávej i dary, které jsou uvedeny na dalších třech místech.
Uvádíme příklad:

IK127-11
dar uzdravování

IK 122,8-30

Ř 126-8

Ef 41

dary uzdravování

není uveden

není uveden

Stanlcy Horton uvádí, že kdybychom zkombinovali všechna tato místa, je
možné vytvořit seznam, který obsahuje 18 až 20 darů. (Horton, 1976, str. 210).
Je zřejmé, že některé se částečně překrývají; a nčkteří badatelé Bible jsou
toho názoru, že je lze rozdělit na dary služby a duchovní dary. Při našem
studiu budeme používat seznam, který je uveden v 1K 12,7-11. Rozdělíme si
je do tří skupin:
1. Dary řeči: jazyky, výklad jazyků, proroctví.
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2. Dary moci: víra, uzdravování, zázraky.
3. Dary zjevení: rozlišování duchů, slovo poznání, slovo moudrosti.
Dá se říct, že dary řeči zdůrazňují všudypřítomnost Ducha svatého, dary
moci zjevují jeho všemohoucnost a dary zjevení jsou projevem jeho vševědoucnosti. Je však velice důležité zapamatovat si, že všechny duchovní dary

MNOHO DARŮ, AVŠAK JEDEN DUCH

jsou projevy Ducha svatého, který pracuje skrze Duchem svatým naplněného
věřícího k užitku církve.
DARY ŘEČI
Úkol 2. Poznej pravdivá tvrzení týkající se darů řeči.
Přijetí daru řeči.
Pojem "řeč" se vztahuje na vše, co je vysloveno nahlas, na každé vokální
vyjádření. V této stati je tím míněno mluvení různými druhy jazyků, podle
toho, jak Duch svatý k tomu dá své uschopnění. První fyzický důkaz toho, že
člověk byl pokřtěn v Duchu svatém, můžeme označit jako přijetí řeči. Je
považováno za první fyzické znamení, že člověk přijal zaslíbeného Ducha
svatého. Ten, kdo jej přijímá,je si toho vědom, protože prožívá - kromě jiných
věcí - plnost radosti, chval, moci a svaté odvahy, když uctívá a oslavuje Boha.
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Když přišel Duch svatý při našem znovuzrození, vložil do nás vědomí synovství (Ř 8,5-16). Zmocnil nás také k tomu, abychom se dokázali vypořádat s naším starým člověkem (Ef 4,17-32). Když pak přichází později
v plnosti křtu, dává nám moc ke svědectví novým, dramatickým způsobem.
Toto obdarování přijali učedníci o Letnicích - oni již byli Kristovi, tento křest
byl tedy následující zkušeností v Duchu svatém (Sk 8,14-17; 19,1-7).
V den Letnic zástup užasl nad jevem, který je označen jako mluvení jazyky.
Zbožní Židé ze všech národů slyšeli zvuk a shromáždili se. U žasli, když slyšeli
o velikých Božích skutcích, každý ve svém vlastním jazyku - z úst Galilejců.
Jelikož tento jev byl pro ně nevysvětlitelný, Petr uvedl biblické vysvětlení.
Výsledkem byla mohutná duchovní reakce. Jazyky byly v tomto případě
nadpřirozeným znamením nevěřícím, že to, čeho jsou právě svědky, je od
Boha (lK 14,22).
3 Mluvení v jazycích je znamením, které je svědectvím jiným, že člověk přijal
dar Ducha svatého. 10. kapitola Skutků vypráví o Petrově první návštěvě u pohanů. Přečti si verše 44-46. Ve kterém okamžiku si Petr a ostatní
věřící uvědomili, že tito pohané přijali dar Ducha svatého? (Zvol si jednu
odpověď.)
a) Když byli pokřtěni vodou.
b) Když se modlili modlitbu pokání.
c) Když začali mluvit v jazycích a chválit Boha.
d) Když pozitivně reagovali na službu Slovem.
Ve většině případů posluchači nerozumí jazyku, kterým se mluví, a nikdy
mu nerozumí ten, kdo ním mluví. Nemusí zde být výklad, protože cílem jazyků
je v tomto případě vyvýšit dárce. Ikdyž neznámý jazyk je cennou zkušeností,
zdá se, že na zástupy má největší vliv dramatická proměna ve způsobu, jakým
věřící svědčí. (Sk 4,13).
Dary řeči v soukromí
Když Bible mluví o různých druzích jazyků, může to někdy působit zmatek,
pokud člověk nepochopí rozdíl mezi veřejným a soukromým projevem jazyků. Projev jazyků v 1K 12,10 je veřejným projevem, jehož cílem je prospěch
všech (v. 7). Jelikož cílem tohoto daru je budování církve, musí být vykládán,
mají-li z toho mít posluchači užitek.
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Mluvení jazyky v soukromí je však naopak pro osobní budování věřícího.
Když se při svých osobních ztišeních modlíš nebo zpíváš v Duchu svatém,
není potřebný výklad - v tomto případě již samotné mluvení v jazycích buduje
věřícího (IK 14,2.4). S pomocí Ducha svatého jsi schopen modlit se takovým
způsobem, který by byl jinak nemožný - říkáš v Duchu tajemství, která směřují
přímo k Bohu.
Jedním z největších požehnání mluvení v jazycích v soukromí je vědomí
Boží přítomnosti, když takto v Duchu sloužíš Pánu. Prožíváš naplnění Ježíšova zaslíbení: "Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám" (J 14,18).
Projev řeči v soukromí má sloužit tobě samému, když chceš velebit Boha.
Takovýto projev je vždy určen Bohu. Můžeš jej mívat tak často, jak často
dovolíš Duchu svatému, aby se skrze tebe projevoval. Pavel zřejmě sám
mluvil jazyky při svých osobních ztišeních, vždyť píše: "Děkuji Bohu, že mám
dar mluvit jazyky více, než vy všichni" (IK 14,18), a v 19. verši to dává do
protikladu s tím, jak se chová v církvi.
MLUVENí JAZYKY

V SOUKROMí

BUDUJE
MLUvícíHO

NA SHROMÁŽDĚNí

BUDUJE
CíRKEV
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4 (Vyber si jednu odpovčď.) Důležitý rozdíl mezi mluvením jazyky v soukromí a na veřejnosti spočívá v tom, že
a) mluvení na veřejnosti buduje církev a mluvení v jazycích v soukromí není
zamčřeno k budování.
b) Mluvení na veřejnosti musí být vykládáno, zatímco v soukromí výklad není
nutný.
c) každý může mít projev daru jazyků v soukromí, ale veřejné projevy jsou
dány pouze vedoucím pracovníkům církve.
Dary řeči na veřejnosti
Existují tři projevy Ducha svatého, které jsou považovány za veřejný projev
daru řeči: Jazyky, výklad jazyků a proroctví.
1. Jazyky, kterými se mluví na veřejnosti. Nejsou známy mluvícímu a obvykle

nejsou známy ani posluchačům. V tomto případč musí být vždy přítomen
ten, kdo vykládá (vysvětluje, co bylo řečeno).
2. Výklad je vypůsoben Duchem svatým a je dán vykladači v jeho vlastním
jazyce. Vykladač nezná jazyk, kterým se mluví. Vykládat může ten, kdo
mluvil v jazycích nebo někdo jiný.
3. Proroctví je Duchem svatým vypůsobený projev řeči v jazyku, který je
posluchačům znám.
Cílem jazyků a výkladu je spíše budování církve, než jen pouhé osobní
budování mluvícího. Podobně tak i proroctví má za svůj cíl budování církve
a dáváme mu přednost, když jsou na setkáních přítomni neznámí lidé nebo
když není přítomen vykladač.
5 Přečti si 1K 14,1-5. Proč má v případě, kdy nejsou vykládány jazyky, větší
význam proroctví?

Účel proroctví i mluvení v jazycích, které je vykládáno, je stejný. Skrze
projevování se tčchto darů může být církev povzbuzována, napomínána a
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inspirována Duchem svatým ohledně potřeb, které jsou často známy jen
jemu. (Ř 8,26-27; 1K 2,10-15). Církev je tedy takovým způsobem budována.
Někdy je církev vedena přímo k naplňování svého původního pověření,
kterým je záchrana ztracených (Sk 1,8 a 13,1-3). Podruhé Duch svatý dá jasně
najevo svůj záměr, když zakáže anebo omezí určitou činnost svých služebníků
(Sk 16,6-10). Další funkci proroctví můžeme vidět ve Sk 21,10-11, kde Duch
svatý ukázal Pavlovi věci, které měly přijít (J 16,13). Zjiného místa Písmaje
zřejmé, že apoštol Pavel obdržel přímý příkaz od Pána (Sk 23,11) a nepřímý
příkaz skrze anděla (Sk 27,23-24). Všechny uvedené případy ukazují na
zájem, který má náš Pán na duchovním růstu, životě a rozvoji své církve.
V Novém zákoně nemáme zaznamenány příklady jazyků anebo výkladu,
ale je v něm několik modliteb, které můžeme považovat za prorockou
řeč (L 1,47-55.68-79; 2,29-32). Avšak z toho, jaký prostor tomuto problému
věnoval apoštol Pavel v 1K 14, můžeme dospět k závěru, že dary řeči
se v korintské církvi vyskytovaly v hojnosti.
Lze tedy říci, že jak jazyky a výklad, tak i proroctví jsou určeny a dány skrze
Ducha církvi a slouží k jejímu budování. Snad jsi již zažil situaci, kdy Duchem
svatým naplněný kazatel začal najednou uprostřed kázání mluvit v prorockérn pomazání; a když byla církev takto budována, prožili jste zvláštní
požehnání.
Věřící by měli být povzbuzováni k používání těchto darů, protože ony
sebou přinášejí do shromáždění věřících přítomnost a požehnání Ducha
svatého. Je však důležité, aby se lidé jako nástroje podřídili Duchu svatému,
tak, aby pozornost nebyla soustředěna na člověka, ale na Boha.
Apoštol Pavel napsal 14.kapitolu listu ke Korintským, protože si uvědomoval, že tyto nadpřirozené dary mohou být věřícími nesprávně používány
nebo dokonce zneužívány. Jestliže jazyky s výkladem nebo proroctví jakýmkoliv způsobem odvádí pozornost věřících od působení Ducha svatého nebo
když není v souladu s Písmem, můžeme s určitostí vědět, že nejde o práci
Ducha, ale o projevy těla.
Pokud se chceš podrobněji seznámit s problematikou zneužívání duchovních darů, doporučuji ti přečíst si knihu Donalda Gee Conceming Spiritua/
Gifts (O duchovních darech).
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Pavel nás vybízí k tomu, abychom toužili po duchovních darech: "Usilujte
o vyšší dary!" (lK 12,31). "Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce
o dar prorocké řeči" (lK 14,1).
6 Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením týkajícím se
duchovních darů.
a Pojem přijetí darů řeči se týká pouze jazyků s výkladem.
b Když mluvíme jazyky v soukromí, je to vždy určeno Bohu.
c Prvním fyzickým znamením, že člověk přijal křest v Duchu svatém, je to, že
začne mluvit jemu neznámým jazykem.
d Křest v Duchu svatém přináší tomu, kdo jej přijal, požehnané vědomí
přítomnosti Ducha svatého a také velikou radost a svatou odvahu.
e Nejdůležitějším veřejným projevem darů řeči je mluvení v jazycích.
f Jazyky s výkladem jsou důležitější než proroctví.
g Proroctví je apoštolem Pavlem považováno za jeden z nejdůležitějších darů.
h Cílem projevů darů řeči na veřejnosti je budování církve.
i Když člověk mluví v jazycích, nikdy nerozumí slovům, která říká.
j Obsahem působení darů řeči je oslavit Boha a posílit věřící, proto tyto dary
musí být vždy v souladu s Písmem.
k Prorocká řeč může přinést i takové slovo od Boha pro současnou dobu, pro
které nenalezneme opodstatnění v Písmu.

DARY MOCI
Bible je "akční" kniha. Zaznamenává činy Boží mezi lidmi. V předchozích
lekcích jsme viděli, že Duch svatý je zprostředkovatelem,
který vykonává vůli
Otce. Viděli jsme velikou moc Ducha svatého, když působil při stvoření. Pak
jsme jej viděli, jak zázračným způsobem pracoval v životech vyvolených lidí
Starého zákona. Víme, že to byl on, kdo pomazal Ježíše, aby konal mocné
skutky a sloužil tak lidem.
Ke konci své služby Ježíš řekl, že jeho učedníci budou činit dokonce ještě
větší věci, když jeho místo zaujme Duch svatý jako pomocník člověka
(J 14,12). Kniha Skutků je záznamem toho, jak Duch svatý působil ve své
zázračné moci - přesně tak, jak to předpověděl Ježíš.
Duch svatý ještě i dnes působí na zemi ve své divotvorné moci.
Působí v životech věřících, kteří úpřímně touží po jeho darech moci. Cílem
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těchto darů je budování církve a oslavení Boha. Jsou to dary víry, uzdravování
a činění zázraků.
Víra
Úkol 3. Nauč se rozlišoval mezi druhy víry, které člověk může míl.
Dar víry, který dává Duch svatý, je zvláštní víra, a nesmí se zaměňovat za
běžnou lidskou víru, kterou prokazuješ i tehdy, kdykoliv sedíš na židli a
předpokládáš, že tě udrží. Není to ani spasitelná víra, kterou do tebe vkládá
Bůh v okamžiku, když přijímáš Ježíše Krista jako svého Spasitele; a není to
ani ovoce víry, které vyrůstá ze živého vztahu s Duchem svatým - stálá důvěra,
že tě Bůh povede ve tvém každodenním křesťanském životě. (O ovoci Ducha
budeme mluvit podrobněji v následující lekci.)
Dar víry je spíše zvláštním propůjčením víry od Ducha svatého, víry, která
dokáže pohnout horami - neochvějná důvěra, že Bůh učiní to, co je potřebné
právě v tomto okamžiku!
Jeto víra, kterou vidíme u tří židovských mládenců, když byli vhozeni do
ohnivé pece (Da 3,16-18), víra Daniele, když byl vhozen do lví jámy
(Da 6,21-22), víra apoštola Petra, který spokojeně spal v noci před zamýšlenou popravou, kdy mu měla být sťata hlava (Sk 12,6).

"VSTAŇ A CHOĎ
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Je to víra, která umožnila Petrovi, aby řekl chromému muži: "Stříbro ani
zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského
vstaň a chod'!" (Sk 3,6). A tento muž začal chodit! Jestliže se podíváme na
následující, podobný případ, získáme hlubší pohled na charakter těchto
uzdravení. Když byl Pavel v Lystře, prožil (díky své vnímavosti na Ducha
svatého), že chromý muž má víru, aby byl uzdraven. Uplatnil tento dar víry
a zvolal: "Postav se zpříma na nohy!" (Sk 14,8-10). Stejná vnímavost na Ducha
svatého a víra dala na začátku našeho století letničnímu evangelistovi Smithu
Wigglesworthovi odvahu k tomu, aby vešel do nemocničního pokoje, pozvednul z lože umírající ženu, opřel ji o zeď a modlil se ve jménu Ježíše Krista,
aby byla uzdravena. A byla!
Ikdyžje dar víry takřka nejméně nápadný ze všech darů moci,je základem
pro dar uzdravováni i činění zázraků. Tato zvláštní víra je dána určitým
jednotlivcům, kteří jsou vyvoleni Duchem svatým podle jeho vůle -jak je tomu
ostatně u všech duchovních darů. Snad se už i u tebe projevil dar viry nebo
jsi byl svědkem jeho projevu u jiného věřícího.

7 Uveď ze své vlastní zkušenosti několik příkladů projev daru víry.

8 Přiřaď druh víry (pravý sloupec) k jejímu popisu (levý sloupec). Zvolená
čísla vepiš do vymezeného prostoru .

. . . . a Důvěra, že tě Bůh povede v každodenním

....

životě.
b Víra, že když si sedneš na kolo a začneš točit
pedály, kolo tě udrží a zaveze, kam chceš
jet.
c Víra, že když vyznáš své hříchy a přijmeš
Ježíše Krista, on tě zachrání před věčným
zatracením.
rl Zvláštní důvěra od Ducha svatého, že učiní
vše, o cokoliv budeš prosit ve jménu Ježíše
Krista.
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Dary uzdravování
Úkol 4. Na základě uvedených míst Písma uved' příklady z knihy Skutků, které
nám odhalují, jaký účel měla uzdravení zaznamenána v této knize.
V 1K 12,9.30 je v původním textu pro slovo dary použito množné číslo?
Myslím si, že Duch svatý chce, aby si každý uvědomil, že je postačující
množství darů, aby dokázaly uzdravit jakoukoliv nemoc.
Zdá se, že hlavním místem určení těchto darů byla v první církví spíše
evangelizace než tělo Kristovo. K uzdravením docházelo proto, aby mohlo
být oslaveno jméno Ježíš (Sk 3,1-13). Pro údy církve platí, co je
uvedeno v Jk 5,14-15. Ten, kdo je nemocen, má si zavolat starší církve, aby
se s ním modlili a pomazali ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry uzdraví
nemocného a Pán jej pozvedne.
Jakub
jeden za
zahrnuje
který by
naplněny

vybízí věřící, aby vyznávali jeden druhému své hříchy a modlili se
druhého, aby mohli být uzdraveni. Je zřejmé,že uzdravení věřícího
v sobě něco více, než pouhou přítomnost obdarovaného evangelisty,
na něj vložil ruce. Existují duchovní potřeby, které by měly být
vzájemnou součinností těla věřících.

9 Přečti si Sk 3,1-13. Jaká byla zjevná reakce lidí na toto uzdravení?

10 Jaký byl podle Petra účel tohoto uzdravení?

11 Přečti si Sk 14,8-18. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM
tvrzením týkajícím se uzdravení chromého muže.
a Toto místo dokazuje,
víru k uzdravení.

že jak chromý muž, tak i apoštol

Pavel měli

b Lidé ihned poznali, že toto uzdravení je od Boha.
c Pavel a Barnabáš odmítli přijmout jakoukoliv osobní slávu za toto uzdravení.
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d Cílem tohoto uzdravení očividně bylo, aby se apoštolům naskytla příležitost

oslavit Krista a zvěstovat

evangelium.

e Potom, co to vysvětlili, lidé je přestali uctívat.
Duchem svatým naplněná církev může očekávat, že bude svědkem darů
uzdravování, ale to vůbec neznamená, že každému je dána absolutní moc
vysvobozovat od jakékoliv nemoci. Duch svatý nám dává své dary, jak sám
chce; a my máme toužit po jeho darech. Cíl však bude vždy stejný: oslavit
Krista, a ne člověka. Je velice důležité, abychom byli citliví na naléhání Ducha
svatého. Jestliže tě vede k tomu, abys používal nějaký duchovní dar, měl bys
jej bezvýhradně poslechnout.
Činění divů
Úkol 5. Řekni, které projevy patří mezi zázračné skutky a který z nich je
nejprospěšnější.
Zázrak je definován jako Bohem způsobené narušení přirozeného běhu
přírody. Tato definice uznává, že příroda funguje na základě určitého souboru pravidel, ale zároveň i to, že Bůh je tím, kdo ovládá přírodu a někdy tyto
pravidla dočasně mění, aby dosáhl svých cílů.
Činění zázraků je pravděpodobně nejviditelnějším ze všech darů Ducha
svatého. Bylo to zřejmé obzvláště ve Starém zákoně, kdy Duch svatý sestupoval na vyvolené Boží, a ti pak činili věci z lidského hlediska nernožné.
12 Najdi si uvedená místa v Písmu. Řekni, jaký zázrak se stal v každém
jednotlivém případě a koho si Bůh použil. Zapiš si odpovědi do svého sešitu.
a) Ex 14,21
d) Sd 15,14
b) Ex 17,6-7
e) lKr 18,38
c) Joz 10,12
f) 2Kr 4,35
Ježíšova pozemská služba byla plná zázraků. Začaly v okamžiku, kdy na
svatbě proměnil vodu ve víno (J 2,9), a skončily jeho nanebevstoupením
(Sk 1,9). Během své služby Ježíš chodil po vodě, nasytil pěti chleby a dvěrni
rybami pět tisíc lidí, křísil mrtvé, uzdravoval nemocné, vyháněl démony a činil
ještě mnoho jiných zázračných skutků. Evangelia jsou plna jeho zázraků.
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Ježíš zaslíbil, že když odejde k Otci a pošle Ducha svatého, učedníci
mohou očekávat, že zvěstování slova bude doprovázeno podobnými, a dokonce i většími zázraky. Zázraky nejsou chápány jako něco samoúčelného;
spíše jsou ověřením platnosti prohlášení evangelia a poukazují na suverenitu
a moc Boží.
Kniha Skutků zaznamenává mnoho zázraků, které učinili učedníci. Nový
zákon je vlastně důkazem Ježíšova tvrzení, že "ty, kdo uvěří, budou provázet
tato znamení" (Mk 16,17). I když jsou tyto zázraky a zázračná znamení
uváděna ve Skutcích často souhrnně (Sk 5,12-16 a jiné), pečlivé studium nám
ukáže, že během času dochází k zintenzivnění této aktivity. Pisatel listu
Židům mluví, že evangelium bylo na svém počátku doprovázeno znameními,
zázraky a dary Ducha svatého (U 2,4). Tyto zázraky zahrnovaly vzkříšení z mrtvých (Sk 9,40; 20,10), zázračné vysvobození z vězení (5,19;
12,6-10), zázračné přepravení na jiné místo (8,30), předpověď hladomoru
(11,28-29), utišení protivníků (12,23), soud oslepení nad protivníkem evangelia (13,9-12), uzdravení chromého (3,6-10; 14,8-10), vyhánění démonů
(16,16-18) a zlomení okovů ve vězení (16,25-28). Je úžasné vidět, že i v dnešní
době je zvěstování evangelia doprovázeno mnoha zázraky. Boží divotvorná
moc je nám i dnes k dispozici.
13 Zázraky, kterým je v Novém zákoně věnována značná pozornost, jsou
určeny (podle naší diskuse) především pro:
a) naplňování potřeb jednotlivců, kteří jsou toho hodni.
b) dokázání moci evangelistů, pastorů a učitelů, aby mohli kontrolovat životy
lidí.
c) potvrzení prohlášení evangelia, podle svrchované vůle Boží.
d) uspokojení zvědavosti těch, kteří vyhledávají nadpřirozená věci.

DARY ZJEVENÍ
Úkol 6. Piiiaď každý dar zjevení k jeho definici a příkladu.
Dary Ducha, které jsou zahrnuty v této skupině, poskytují zvláštní Boží
pohled, který je v případě potřeby umožněn věřícímu plnému Ducha. Boží
poznání je neomezené. Bůh dokonale zná každou situaci, ve které se nacházíš. Skrze dary zjevení poskytuje nadpřirozenou
pomoc tam, kde lidské
poznání je nepostačující,
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Měli bychom zdůraznit, že tyto dary nenahrazují běžné ani duchovní
vzdělání. Duchem svatým naplnění věřící potřebují vzdělání a musí věrně
studovat Boží slovo, ale jsou situace, kdy je potřebné zvláštní zjevení myšlenek Božích. Tato letmá nahlédnutí jsou umožněna prostřednictvím darů
zjevení, mezi které patří rozlišování duchů, slovo poznání a slovo moudrosti.
Rozlišování

duchů

Úkol 7. Uveď pravdivá tvrzení týkající se působení duchů a jejich rozlišování.
Slovo rozlišování je překladem řeckého slova, jehož původní význam je
"posuzování". V Bibli je překládáno jako "schopnost rozlišování duchů"
(IK 12,10).
Většina z nás si neuvědomuje, jak velká duchovní aktivita je v každém
okamžiku kolem nás vyvíjena. Dar rozlišování neboli rozeznávání duchů
umožňuje letmý pohled do tohoto neviditelného prostoru a dává moc Duchem svatým naplněnému věřícímu posuzovat, který duch působí. Existují tři
oblasti duchovní aktivity, které potřebujeme identifikovat:
1. Duch Boží. Bůh je Duch a potřebujeme rozeznat, kdy působí, abychom s
ním mohli spolupracovat. Působí skrze mu poddané a Duchem svatým
naplněné věřící; a někdy používá své dobré duchy - anděly, aby vykonali
jeho příkazy.
2.

Démonšti
duchové.
Kniha Zjevení
mluví o démonech,
kteří
budou v posledních dnech konat zázraky (Zj 16,14). V dnešní době je
hodně satanské aktivity, obzvláště v oblasti okultismu a uctívání démonů.
Duchem svatým naplněný křesťan musí být schopen rozeznat působení
dérnonských
duchů, jinak by mohl být oklamán.

3. Lidský duch. Někdy se může stát, že věřící nejsou vedeni Duchem Božím,
ale svým vlastním duchem. Duch svatý umožňuje rozlišovat mezi duchy,
abychom dokázali poznat, pochází-li daný projev od něj nebo z dérnonského ducha anebo je projevem těla.
V Novém zákoně je několik příkladů rozeznávání mezi duchy. Ježíš věděl
již předem, že Jidáš jej zradí (J 13,21.26). Rozpoznal Satanovu lest během
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svého pokušení (L 4,1-12) a věděl, kdy byl příčinou nemoci Satan (L 4,33-35;
J 5,14). Petr poznal, že Šimon byl ovládán zlým duchem (Sk 8,18-23).
Dar rozlišování nám pomůže, abychom se nestali bezmocnými oběťmi
duchovních podvodů. Tento dar může působit jen skrze a v Duchem sval ým
naplněném věřícím (lK 2,12-15). Neměl by se zamčňovat s duchem kritiky,
který je z těla, a ne z Ducha.
Z první epištoly Janovy se můžeme hodně dovědět o nežádoucím pronikání falešných věcí do první církve. Jan říká, že mnozí antikristově vyšli z nich
samých (2,18-19). Popírají jak Otce, tak i jeho Syna (v. 22). Tito bezbožní
lidé, kteří sebou přinášejí mnoho problémů, přicházejí k jednotlivým obecenstvím a pokoušejí se věřící svést, přičemž přesvědčivě předstírají, že nesou
věřícím prorockou zvěst od Boha (v. 26, srov. Zj 2,14-16. 20-23; 3,9). Jan
vyzývá věřící, aby zkoušeli duchy (4,1), aby rozeznali Ducha pravdy od ducha
lži (4,6). Uvádí i některá kritéria pro toto posuzování: 1) Žijí tito lidé
spravedlivě, dodržují zákony a snaží se vědomě nehřešit? (3,4-10). 2) Milují
své bratry? (3,10). 3) Zapírají Kristovo vtělení? (2,22; 4,2). 4) Udržují si
zdravou doktrínu, kázanou apoštoly? (2,18-19).5) Sdílejí se se svými bratry
v jejich potřebách? (3,16-20). 6) Naslouchají poselství apoštolů? (4,6). 7)
Následují v poslušnosti přikázání Pána? (5,1-3). Pán církve nám dal určitá
kritéria, podle kterých můžeme posuzovat duchovní projevy a vyučování. Je
na nás, abychom byli citliví na Ducha svatého, když se snažíme rozlišovat
mezi tím, co je dobré a užitečné a tím, co je falešné.
14 Která z uvedených tvrzení, týkajících se aktivity a rozeznávání duchů, jsou
PRAVDIVÁ?
a Duchovní aktivita může být způsobena pouze Duchem svatým.
b Zlí duchové jsou někdy schopni oklamat lidi a odvést je od pravdy.
c Dar rozlišování duchů umožňuje věřícímu naplněnému Duchem svatým
rozlišovat mezi Duchem pravdy a duchem lži.
d Duch tělesného člověka dokáže někdy napodobovat projevy Ducha svatého.
e Duchem svatým naplněný věřící musí být citlivý na Ducha svatého a znát
kritéria pro rozlišování duchů, aby nebyl oklamán.
f Každý dokáže rozeznat, jaký duch působí.
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Slovo poznání
Úkol H. Najdi v Písmu příklady slova poznání a slova moudrosti.

Dovčdčli jsme se již, 7.eDueh svatý zná mysl Boží. Pokaždé, když to bude
potřebné, muže ti zjevit část tohoto Božího poznání. Muže to být předpověď
budoucnosti nebo něco, co se dčje právě nyní na jiném místč a co potřebuješ
vědět, nebo to také muže být něco z minulosti, co si potřebuješ připomenout.
Ncbudc ti dán dar poznání, abys věděl všechno, ale pouze slovo poznání - v okamžiku, kdy to bude potřebné.
Stalo se ti již někdy, že jsi cítil, že musíš na chvíli přerušit svou práci a
modlit se za nějakého člověka, který byl v té době daleko? Á dověděl jsi se
později, že právě v okamžiku, kdy ses modlil, procházel ten člověk nějakou
krizí a potřeboval tvé modlitby? Je to příklad slova poznání, které dává Duch
svatý věřícímu, jenž je otevřen na jeho vedení.
Příklad slova poznání můžeme najít ve Starém zákoně, v 2Kr 6,9-10.
Prorok Elizeus, který byl často nazýván "mužem Božím", varoval izraelského
krále, aby netáhl přes jisté místo, protože věděl, že je tam nepřítel. 10. verš
říká: "a stalo se tak ne jednou ani dvakrát."
Slovo moudrosti
Duch svatý dává slovo moudrosti, abys mohl poznat, co dělat ve chvílích
krizc. Nejde zde jen o pouhou lidskou moudrost, která je založena na
předchozí zkušenosti, ale o zvláštní moudrost, která je dána kvůli tomu,
abychom si dokázali poradit s konkrétní situací. Muže, ale také nemusí
obsahovat slovo poznání.
Zde jde opět o slovo moudrosti. Znamená to, že dostáváš moudrost od
Ducha svatého pro danou situaci. Slovo moudrosti je často potřebné těm,
kdo stojí v čele církve. Slovo od Ducha svatého muže přinést jednotu na
setkání rady či na setkání církve, a to i tehdy, mají- li spíše obchodní nebo
praktický charakter. Jestliže jsi pozván před světský soud kvůli své víře
v Ježíše Krista, je povzbuzující vědět, že Duch svatý bude s tebou, a když to
bude potřebné, dá ti i svou moudrost.
15. kapitola Skutku líčí jednání v Jeruzalémě, kde se sešli apoštolové a
starší, aby posoudili otázku, zda musí věřící z pohanu podstoupit obřízku
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podle židovského zákona. V listu, který poslali vedoucí církve pohanům,
nacházíme slovo moudrosti: "Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše:
Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto
nutné ... " (Sk 15,28).
15 Napiš 1) před každé tvrzení, které charakterizuje
před ta tvrzení, které charakterizují slovo moudrosti.

slovo poznání a 2)

· ... a J 4,7-17 - Ježíš mluvil s touto ženou o jejím minulém životě.
· ... b Sk 5,27-29 - Petr našel řešení vzniklého problému.
· ... c Sk 5,3 - Petr poznal, že Ananiáš a Satira lhali ohledně svého majetku
.... d Sk 10,19 - Duch svatý poskytl Petrovi některé informace, které nemohl
získat jiným způsobem .
. . . . e Sk 28,26 - Duch svatý dal již lzajášovi poznat, jak budou Židé reagovat
na evangelium.
16 Uveď, jaký dar je popsán v každém z uvedených příkladů.
a Zvláštní slovo, které ti pomůže poznat, co dělat v období krize.

b Dar, skrze který dokážeš poznat, je-li duchovní projev z Ducha svatého, ze
zlého ducha nebo z ducha člověka.

c Zjevení Ducha svatého, skrze které se dozvíš to, co v daném okamžiku
potřebuješ vědět.

d Dar, který umožnil Pavlovi poznat, že ve služebné byl zlý duch (Sk 16,1618).
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Kdy-i se chceš o duchovních darech a jejich použití v církvi dovědět něco
více, doporučuji ti prostudovat si další kurs lel z této série od Roberta L.
Brandta, který má název Duchovní dary. Pamatuj si, že cílem všech darů
Ducha je budování těla Kristova - církve. Duch svatý rozdává své dary, jak
sám chce, aby církev mohla duchovně dozrávat a být silná.
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osobní test
1 PŘIŘAĎOV ÁNÍ. Přiřaď devět darů z l K 12,7-11 (pravý sloupec) k jejich
definicím (levý sloupec). Zvolená čísla vepiš do vyhrazeného prostoru.
a Dar, který zjevuje, jestli je duchovní projev od Ducha svatého
nebo z jiného ducha.
· ...

b Dar zvláštní důvěry, že Bůh učiní
vše, oč prosíš.
c Dar, který ti poskytuje zvláštní
porozumění nějaké momentální
potřebě anebo ti pomůže, pokud
to potřebuješ, připomenout si něco z minulosti.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Jazyky
Výklad jazyků
Proroctví
Víra
U zdravení
Zázraky
Rozlišování duchů
Slovo poznání
Slovo moudrosti

d Dar mluvení v jazyku, kterému
ses neučil.
· ...

e Dar, který naruší přírodní zákony

· ... r

Dar, který poskytuje vysvětlení
toho, co bylo řečeno v jazycích.

· ...

g Dar, který přináší uzdravení nemoci.

· ...

h Dar, který přináší posluchačům
poselství od Boha v jim známém
jazyku.
i Dar, který zjevuje v krizových
situacích, co máme dělat.

KRÁ TKÉ ODPOVĚDI.

CO nejstručněji

zodpověz následující otázky.

2 Vyjmenuj tři skupiny darů, do kterých jsme je rozdělili v této lekci.
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3 Uveď dva důležité cíle pro dary Ducha svatého.

4 Kdo může přijmout dary Dueha svatého?
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odpovědi na studijní otázky
9 Zřejmě byli přesvědčeni, že Petr a Jan jsou schopni uzdravovat svou vlastní
mocí anebo díky své zbožnosti,
1 Apoštolové,

učitelé, správci (možná islužba potřebným),

10 Oslavit Ježíše.

2
lK 12.7-11
moudrost
poznání

1K 1228-30

Ř 126-8

Ef 411

nejsou uvedeny

nejsou uvedeny

prorokování

proroci

víra
dary
uzdravování
moc činit divy

dary
uzdravování
působení
zázračných činů

proroctví

proroci

rozlišování
duchů
mluvení
v iazvcích

mluvení
v iazvcích

výklad jazyků

výklad jazyků
apoštolové

apoštolové
vyučování

učitelé
správci

služba
Ipovzbuzování
vůdci

učitelé

pastýři

dávání
Ipotřebným
prokazování
milosrdenství
evangelisté
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II a Pravdivé

b Nepravdivé
c Pravdivé
rl Pravdivé
e Nepravdivé
3 c) když začali mluvit v jazycích a chválit Boha.
12 a) Rozdělení moře - Mojžíš.
b) Voda ze skály - Mojžíš.
c) Zastavení slunce i měsíce - Jozue.
d) Zabití tisíce Pelištejců - Samson.
e) Oběť strávená ohněm - Eliáš.
f) Vzkříšení dítěte - Elizeus
4 b) mluvení na veřejnosti musí být vykládáno, zatímco v soukromí výklad
není nutný.
13 c) potvrzení prohlášení evangelia, podle svrchované vůle Boží.
5 Jazyky samy o sobě nebudují nikoho kromě toho, kdo nimi mluví. Proroctví
a jazyky s výkladem budují celou církev. (Pro plnější pochopení si přečti
celou 14. kapitolu.)
14 a Nepravdivé
b Pravdivé
c Pravdivé
rl Pravdivé
e Pravdivé
f Nepravdivé
6 a Nepravdivé
b Pravdivé
c Pravdivé
rl Pravdivé
e Nepravdivé
f Nepravdivé
g Pravdivé

h Pravdivé
i Pravdivé
j Pravdivé
k Nepravdivé
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15 a 1) Slovo
b 2) Slovo
c 1) Slovo
d 1) Slovo
e 2) Slovo

poznání.
moudrosti.
poznání.
poznání.
moudrosti.

7 Tvoje odpověď.
16 a Slovo moudrosti.
b Rozlišování duchů.
c Slovo poznání.
d Rozlišování duchů.
8 a 3) Ovoce víry.
b 4) Běžná víra.
c 1) Spasitelná víra.
d 2) Dar víry.
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