
Část 1

Co jsou
duchovní dary



Lekce 1

Bůh má pro tebe dary

Toto je první ze dvou lekcí, které ti mají poskytnout dobrý zá-
klad pro všechno, co budeš studovat v tomto kurzu. V této první
lekci se budeš učit o své důležitosti v Kristově těle.

Duchovní dary jsou darovány pouze členům Kristova těla. Mu-
síš se proto dovědět co nejvíc o tomto těle a o tom, jak funguje.
Když jsi přijal Ježíše jako svého osobního spasitele, stal ses částí
jeho těla. Každý věřící je jeho důležitou součástí. Každému členu
Bůh dává dary. Tyto dary jsou u každého člověka jiné.

Jako lidská bytost jsi součástí pozemské rodiny nebo skupiny.
Když jsi uvěřil v Ježíše, stal ses součástí ještě důležitější rodiny či
skupiny - těla Kristova. V průběhu této lekce uvidíš, jak důležitý jsi
pro Boha a pro ostatní části jeho těla. Zjistíš také, že on má pro
tebe zvláštní dar nebo dary a že je na tobě závislý.
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osnova lekce
Všichni jsme částí jeho těla

Kristus Je hlavou
Věřící jsou jeho tělo
Každý věřící je Jeho částí

Každá část je důležitá

Každý orgán je součástí jeho těla
Každý orgán má svou funkci

Neměli bychom se porovnávat s jinými

Porovnávání zarmucuje Boha
Porovnávání působí zklamání

Máme být věrní, když nám Bůh svěří dary

Dary máme rozpoznat
Dary máme používat
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cíle lekce

Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• vyjmenovat dvě hlavní součásti Kristova těla;

vysvětlit, proč je každá část Kristova těla důležitá;

vyjmenovat tři důvody, proč by se věřící neměl porovnávat
s ostatními věřícími;

•
•

• vysvětlit, co by členové měli s duchovními dary dělat.

studijní činnosti

3.

1. Pi'ečti si rozvinutí lekce a vyhledej si všechny verše v Bibli.

Začni se učit 1Kor 13 zpaměti. Do konce první lekce bys měl
být schopen citovat první dva verše.

Studuj jednotlivé úseky lekce postupně, Pravidelně vypracová-
vej předepsaná cvičení a kontroluj si své odpovědi.

Na konci lekce vypracuj osobní test. Pokud jsi na některou
otázku odpověděl nesprávně, čti si lekci znovu, dokud nebudeš
schopen dát správnou odpověď.

4.

rozvinutí lekce

VŠICHNI JSME ČÁSTí JEHO TĚLA

ÚkolL VYjmenuj dvě hlavní součásti Kristova těla,
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Kristus je hlavou

Potřebujeme pomoci s pochopením vztahu mezi Kristem a tě-
mi, kteří v něho věří. Apoštol Pavel využil pro znázornění tohoto
'ztahu lidského těla Poukazoval na to, že Kristus je hlavou těla.

Každý z nás ví, Jak důležitá je pro nás naše hlava. Nemít hlavu,
platily by o nás dvě věci. Za prvé bychom byli mrtví. Bez hlavy není
možné žít. Za druhé bychom byli nehybní a k nepoužití. Naše hlava
vede naše tělo ke smysluplné činnosti. Stejným způsobem chce nás
Kristus jako naše hlava vést k činění jeho vůle. Jiným pojmenová-
ním pro Kristovo tělo Je církev.

Jl. Přečti si Kol 1,15 - 17. Zodpověz následující otázky.

a) O kom v této pasáži Pavel mluví?

b) Které Jiné slovo označuje Kristovo tělo?

O Kristu mluví Bible celkem často jako o hlavě těla. Měl by sis
IL'ikrát pečlivě přečíst tato místa: Ef 1,22-23; 4,15-16; 5,23; Kol 2,19.

My jsme jeho tělo

Hlava bez těla je stejně nepotřebná jako tělo bez hlavy. Hlava je
důležitá, ale stejně tak tělo. Kristovo tělo je tvořeno ze všech těch,
kreri \'ěL'í v jeho jméno Jako věřící jsi součástí jeho těla. To je hlu-
boká pravda Pavel napsal: "tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno
rélo v K.ristu" (Ř 12,5).

2. PřečtI si 1Kor 12, 12-13; Ef 4,4; 5,29-30; Kol 1,24. Doplň násle-
dující věty.

a) Kristus je těla.

b) Jiný výraz pro Kristovo tělo je .

c) Vérici jsou částí Kristova
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Každý věřící je jeho částí

Tělo Kristovo sestává ze dvou hlavních částí: (1) hlavy a (2)
mnoha orgánú - údů. Naše tělo Je jeden celek, skládající se z mnoha
částí Naše ruce, nohy, prsty, srdce atd. - toto všechno jsou různé
části našeho těla. Stejně tak je tomu s Kristovým tělem. Každý
opravdový věřící je Jedním orgánem jeho těla. Všichni skuteční
věřící na celém světě jsou tedy jeho orgány. "Tělo není jeden úd,
nýbrž mnoho údů" (lKor 12,14). Lidé každé rasy, barvy i národ-
nosti ISOU částí téhož těla.

3. Uved' dvě hlavní části Kristova těla a označ křížkem (X) tu část,
která zahrnuje i tebe.

a)

b)

4. Zakroužh:uj správnou odpověď. Stejně jako naše fyzické tělo, tak
i tělo Kristovo má

a) Jednu část.
b) mnoho částí.

KAŽDÁ ČÁST JE DŮLEŽITÁ

Úkol 2. Vysvětli, proč je každá část Kristova těla důležitá.

Každý orgán je částí těla

Co by si počal například tvůj palec, kdyby nebyl přirostlý k tělu?
Podlehl by rozkladu a proměnil se v prach. Přesto má tvůj palec
v těle důležitou funkci a tělo by bez něj bylo neúplné. Kdyby v těle
některá část chyběla, jeho možnosti by byly omezené. Zkusme si
představit jednonohého na běžecké dráze, slepého nad touto učeb-
nicí nebo bezrukého, jak šplhá po stromě.
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Pro Ježíše je důležitá každá součást jeho těla. "Vy jste tělo
Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů" (lKor 12,27). Mohli
bvchorn říci, že každý úd Kristova těla má na tomto těle podíl. Stej-
ne jako má podíl na těle např. palec, má na Kristově těle podíl kaž-
d'; véfici.

5. Přečti si 1Kor 12,15-26 a zakroužkuj správné odpovědi.

a) Všichni věřící jsou částí Kristova těla.

b) Každý orgán Kristova těla je jiný.

c) Jednotlivé části Kristova těla se navzájem nepotřebují.

Každý orgán má svou funkci

Palec slouží jinému účelu než ucho, oči jinému účelu než nohy.
Ani v Kristově těle neslouží jeho jednotlivé části stejnému účelu, ale
každá má svou vlastní funkci. Funkce značí určitý úkol či službu.
Úkolem očí je, aby viděly. Vzpomeňme si znovu na palec. Přestože
je schovaný v botě a zřídka kdy na něj pomyslíme, i on má svůj
důležitý úkol, svou službu. Palec neslouží jen k tomu, aby bylo cho-
didlo kompletní, ale zajišťuje také rovnováhu celého těla. Ztráta
palce by byla nanejvýš citelná, neboť je ku prospěchu všem ostat-
ním částem těla. Bez palce bychom klopýtali, snad i kulhali a nebyli
bychom schopni běžet.

S orgány Kristova těla je to stejné jako s našimi vlastními. Kaž-
d)' orgán má svou funkci, a proto Je důležitý jak pro hlavu, tak i pro
os tatni čás ti těla.
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6. Přečti Sl Ř 12,6-8 a l Kor 12,18-25. Před každým pravdivým
tvrzením napiš P, před každým nepravdivým napiš N.

a) Všechny části Kristova těla mají tutéž funkci.

b) Slovo "funkce" je označení pro tělo.

c) Každá část Kristova těla je důležitá, neboť má svou vlastní
funkci.

NEMĚLI BYCHOM SE POROVNÁVAT SJINÝMI

Úkol 3 Udejte dva důvody, proč by se věřící nernél porovnávat
s JIným věřícím.

Porovnávání zarmucuje Boha

Bůh stvořil každého z nás odlišně od ostatních, stejně jako
stvořil každý z našich orgánů odlišně od ostatních. Myslíš, že by
potěšilo Boha, kdyby sis stěžoval, že tvůj palec neni na místě tvého
nosu? Samozřejmě ne. Každému je jasné, že oba dva patří do naše-
ho těla a jsou wnístěny tak, aby mohly vykonávat svou funkci.

Když porovnáváme sami sebe s ostatními křesťany v Kristově
těle a stěžujeme si, že nejsme jako oni, zarmucujeme tím našeho
Pána. Musíme všichni pochopit, že nás stvořil tím, čím jsme, a
umístil nás tam, kde jsme, pro dobro celého těla a pro svou slávu.

Jsme-li nespokojeni s tím, že náš dar či dary nejsou tytéž jako
našich bratří, soudíme tím Boha. Jako bychom říkali: "Bože, proč jsi
ten dar nedal mně?" Jak by ses cítil ty, kdybys dal třem svým přáte-
lům dary, které odpovídají jejich životnímu poslání, a jeden by si
stěžoval, že jsi mu nedal stejný dar jako ostatním? Asi by tě to ne-
potěšilo.
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7, Přečti Sl l Kor 12,15-18. Z těchto veršů vidíme, že bychom se
nernéli porovnávat s ostatními. Zakroužkuj správné důvody, proč
se neporovnávat s ostatními.

a) Když se porovnáváme s ostatními, zarmucujeme Boha.

b) Když se porovnáváme S ostatními, stáváme se tím součástí
Kris tova těla

c) Když se porovnáváme s ostatními, ukazujeme, že nechápeme
svou důležitost v Kristově těle.

Porovnávání působí zklamání

"Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří
doporučuji sami sebe: tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají
sami se sebou, ztrácejí soudnost" (2Kor 10,12).

Pokud porovnáváme své dary s dary jiných, mohou nastat dvě
situace. Při té první se cítíme zklamáni, neboť se naše dary nevy-
rovnají darům toho, s nímž se srovnáváme. Naše dary nám mohou
připadat méně důležité než dary toho druhého. Ve druhém případě
zpychneme, protože máme dojem, že máme lepší dary než ten dm-
h;;. To by mohlo zase deprimovat toho druhého.

Užitečné bude, když si uvědomíme, že Bůh nám dává dary, kte-
ré ISOUpro nás adekvátní. Těžko bych například mohl nosit boty
své ženy. Zkrátka by mi nesedly, a naopak, mé boty by nebyly ženě.
Její boty padnou na její nohu. Podobně dary, které má Bůh pro
tebe, jsou vhodné skutečně jen pro tebe. Dary, jež má pro ostatní
části svého těla, jsou zase vhodné pouze pro ně. Má tedy smysl
porovnávat své dary s těmi, kterými byli obdarováni jiní?

A ještě jedna věc. Pavel napsal: "Tak i my, ač je nás mnoho,
Isme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé
údy" (Ř 12,5) Jelikož patříme stejnému tělu, není důvod porovná-
vat naše dary. Každý z nás má užitek z darů ostatních, tak proč
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porovnávat nohy s ústy? I když vypadají i fungují jinak, oboje jsou
nezbytné a slouží stejnému cíli. Celé tělo těží z toho, že nás nohy
zanesou k jídlu, které ústa konzumují. Stejné je to s orgány Kristova
těla.

8. Přečti si 1Kor 12,21-27. Doplň správné slovo nebo slova do
následujících vět.

a) Když se porovnáváme s ostatními, můžeme tím zklamat

jak , " ", tak .. " , , .

b) Dary pro nás vhodné nám dává , .

c) Neměli bychom se porovnávat s ostatními, neboť jsme všichni

rd ( iásti) . 'hu y soucasti stejné o ".'., , , , ' .

MÁME BÝT VĚRNÍ, KDYŽ NÁM BŮH SVĚŘÍ DARY

Úkol 4. Vyjmenuj dva zdroje duchovních darů.

Úkol 5. Vysvětli, jak by měly být Boží dary používány.

Dary máme rozpoznat

Jako údu K.ristova těla ti byla svěřena duchovní služba. Bůh ti,
aby tě k této službě vybavil, poskytl nějaký dar, či s největší pravdě-
podobností více daru. Každý úd obdržel alespoň jeden dar. Téměř
z každé pasáže Bible, která se o darech zmiňuje, můžeme vidět, že
jsou pro každého člena Kristova těla.

Tyto dary nezískáme od rodičů ani našich učitelů (toto není
v mOCI žádného člověka). Nejedná se dokonce ani o přirozený ta-
lent. Talent je souhrn schopností, se kterými se člověk rodí, Někdo
jim říká obdarování, jenže duchovní dary jsou něco jiného. Talent
má také mnoho nevěřících. Pro příklad uveďme nevěřícího člověka
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s hudebním talentem či s nadáním veřejného projevu. To však ne-
jsou dary duchovní.

Duchovní dar pochází pouze z jediného zdroje - od Boha.
"Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje
od Otce nebeských světel. U něho neni proměny ani střídání světla
;[ stínu" Oak 1,17).

9. Pí'ečti si Ř 12,6; 1Kor 12,7, 11; 1P 4,10. Z následujících odpově-
dí zakroužkuj každou SPRÁVNOU.

a) Duchovní dary má pouze několik Božích dětí.

h) Duchovní daty nám dává Bůh.

c] Duchovní dary a lidský talent jsou totéž.

rl) Duchovní daty nám mohou předat naši učitelé.

Dary máme používat

V Bibli najdeme jednoduché pravidlo, které platí o všech Bo-
zích darech. "Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte" (Mat 10,8b).
I(dyž toto vztáhneme na duchovní dary, znamená to, že dary svě-
řené údům těla se mají používat za účelem, pro který byly dány.

Někdy věřící nepoužívají své dary vůbec, jindy je používají so-
becky a bez lásky. V obou případech svůj účel nesplňují. Věřící má
proto povinnost (1) používat dary pro správný účel a (2) nechat při
jejich používání dominovat lásku. "Každý ať slouží tím darem mi-
losu, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její
rozmanitosti" (IP 4,10). Když Bible mluví o službě každého z nás,
používá slovo "správcovství". Znamená to starost o věci druhého.
Jako věřící máme správcovství nad duchovními daty. Našim úko-
lem je tedy spravovat nám svěřené dary a používat je k vyvyšování
Božího království. Nacházíme tu také jeden zřetelný požadavek na
správce. "Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shle-
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dán věrným" (1Kor 4,2). Věrné používání duchovních darů přináší
slávu Dárci a požehnání pro tělo.

Klíčem k efektivnímu používání duchovních darů je láska. Bez
ní totiž neplní duchovní dary svůj účel. "Rozhodující je víra, která
se uplatňuje láskou" (Gal 5,6).

10. Zakroužkuj každou SPRÁVNOU odpověď.

a) Duchovní dary se mají používat pro dobro ostatních.

b) Správcovství znamená mít starost jen o své vlastní věci.

c) Boha uctíme tím, že věrně používáme duchovní dary, které nám
dal.

rl) Duchovní dary jsou důležitější než láska.

ll. Klíčem k efektivnímu používání duchovních darů, které nám
Bůh dal, je

a) dát ostatním vědět, že máme duchovní dar.

b) porovnat svůj dar s darem svého bratra či sestry.

c) nechat lásku dominovat při jejich používání.

rl) čekat, až se něco stane.

Do této chvíle bys měl zpaměti znát první dva verše 1Kor 13.
V průbéhu studia tohoto kurzu si dál čti a uč se zpaměti tuto kapi-
tolu o duchovních darech, kterým dominuje láska.
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osobní test

Poté, co sis znovu prošel celou lekci, vypracuj tento osobní test.
Svoje odpovědi si porovnej s těmi, které jsou uvedeny na konci této
učebnice. Znovu si projdi všechny otázky, které jsi nezodpověděl
správně.

PRA VDA - NEPRAVDA. Napiš P před každé PRAVDIVÉ tvrze-
ní a N před každé NEPRAVDIVÉ tvrzení.

1 Hlava a ruce jsou dvěma hlavními částmi těla Kristova.

2 Kristovo tělo má mnoho údů.

3 Některé části těla nejsou důležité, protože nejsou vidět.

4 Různé části Kristova těla mají různou funkci.

5 Ježíš se raduje, když se porovnáváme s druhými.

6 Porovnáváme-li se s ostatními údy těla Kristova, můžeme je
deprimovat.

7 Lidský talent není totéž, co duchovní dary.

8 S duchovními dary se rodíme.

9 Bůh nám duchovní dary nedává pouze pro naše potěšení .

. 10 Správcovství zahrnuje věrné používání duchovních daru .

. 11 Všechny duchovní dary nejlépe slouží svému účelu skrze
lásku.
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Odpovědi na studijní otázky

1. a) o Kristu
b) věřící nebo církev

7. a)
c)

2. a) hlava
b) církev
c) tělo

8. a) sebe, druhé
b) Bůh
c) tělo

3. a) hlava
b) údy X

9. a) NEPRAVDA
b) PRAVDA
c) NEPRAVDA
d) NEPRAVDA

4. b) mnoho částí

10. a) PRAVDA
b) NEPRAVDA
c) PRAVDA
d) NEPRAVDA

5. a) P
b) P
c) A

11. c) nechat při používání darů dominovat lásku.
6. a) N

b) N
c) P
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PRO TVOJE POZNÁMKY


