
Lekce 2

Bůh chce, abys o jeho darech
věděl

V první lekci ses dověděl, že Bůh má duchovní dary pro všech-
ny véříci. Zjistil jsi také, že Bůh očekává od každého věřícího věr-
nost při používání jeho darů a že věřící musí mít lásku, aby dary
byly smysluplné. Teď je na čase, aby ses naučil něco o darech sa-
motných.

K pochopení darů ti pomůže tato lekce. Uvidíš, jak je pro věří-
cího důležitá znalost darů, seznámíš se s několika duchovními dary
a s tím, jak se dotýkají církve a věřících.

Na této lekci také pravděpodobně oceníš to, že ti může pomoci
rozeznat některý z duchovních darů, který má Bůh pro tebe. Když
se ti podaří rozpoznat svůj duchovní dar, budeš jej moci začít dále
rozvíjet a uplatňovat.

osnova lekce
Důležité je vědět

Když víš, věi.-íš
Znalost usměrňuje víru
Znalost je podmínkou manifestace

.....Lfi ..
Kategorie darů

Dary služebnosti
Další dary služebnosti
Dary Ducha
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cíle lekce

Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• vysvětlit důležitost znalostí ve vztahu k duchovním darům;

rozdělit duchovní dary do skupin .•

studijní činnosti

1. Přečti si tuto lekci a podtrhni si slova a části vět, které vidíš jako
zvláště důležité.

2. Pokračuj v memorování 1Kor 13. První dva verše si zopakuj.
nahlas. Pak se nauč zpaměti verše 3 a 4.

3 Do zvláštního sešitu si vypiš tři různé kategorie duchovních
darů a ke každé doplň dary tak, jak je uvedeno v rozvinutí lekce.

4. Kontroluj si úspěšnost studia tím, že po každé části lekce vy-
pracuješ zadaný úkol.

5. Po skončení lekce vypracuj osobní test a pak si zkontroluj od-
povědi. Na nesprávně zodpovězené otázky si v lekci znovu vy-
hledej správné odpovědi.

rozvinutí lekce

DŮLEŽITÉ JE VĚDĚT

ÚkolL V několika větách napiš, proč je pro věřícího důležité
vědět o duchovních darech.
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Když víš, věříš

Víra je základem pro duchovní dary a jejich použití. Samotný
fakt, že jsou duchovní - tzn. z ducha - ukazuje, že víra je zde zapo-
tiebi. Věřící Jsme skrze vím. A skrze víru můžeme být jako věřící
prospěšní, totiž s použitím těchto darů.

I ZNALOST BIBLE -. VÍRA -. DUCHOVNÍ DARY I

Jak přijít k víře? Odpověď je prostá a jasná. Víra přichází skrze
znalost Bible a ožívá znalostí duchovních darů. Pavel to vyjádřil
jasně, když napsal: "Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili?"
Ol 10,14). Skrze slyšení poselství evangelia vzešla znalost. A tam,
kde je znalost, je možná víra.

Zamyslete se nad učedníky z Efezu. Při prvním setkání se jich
Pavel zeptal: "Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" Oni mu
odpověděli: "Ne, vždyť jsme ani neslyšeli, že je Duch svatý" (Sk
19,2, S). Neslyšeli o tom, proto nevěděli. A protože nevěděli,
nernohli věřit.

Pak je Pavel začal učit. Díky jeho vyučování měli znalosti, a tak
se mohla v jejich srdci zrodit víra. Víme tedy, že znalost duchov-
ních darů je prvním krokem k víře v obdržení a rozpoznání darů a
také pro jejich efektivní používání. Dokud se o duchovních darech
nedozvíme, těžko budou mít v našem životě i službě takové uplat-
nění, jaké pro ně zamýšlí Bůh.
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1. Přečti si 1Kor 12,1; 1Kor 14,36; Sk 19,1-7; Ř 12,6. Doplň správ-
né slovo nebo slova do následujících vět.

a) Základem všech duchovních darů je ..

b) Víra přichází skrze .

c) Nejdůležitější věcí, kterou očekáváme od tohoto kurzu, je zna-
lost

Znalost Bible usměrňuje víru

Znalost Bible víru nejen produkuje, ale také ji usmernuje.
Usmérnováním myslíme udávání směru a stanovení hranic. Je proto
důležité, aby znalosti byly co nejúplnější a nejpravdivější. Jinými
slovy neúplné a nepravdivé znalosti jsou pro víru neúplným a ne-
pravdivým základem. Základ má držet celou stavbu. Víra bez pev-
ných základů daných znalostí Bible, je jako dům postavený na špat-
ných základech.

Mnoho věřících například slýchalo, že dar jazyků se v naší době
už nevyskytuje. Jelikož přijali toto nepravdivé učení, nedostává se
jim víry v přijetí tohoto daru.

Véiit mohou pouze tomu, co vědí, a to dokonce i tehdy, když
jsou jejich znalosti nebiblické. Jejich víra nernůže přesáhnout jejich
znalosti. Pokud v jejich znalostech nedojde k nápravě, projdou
životem v domnění, že dar jazyků neni pro ně. Je tudíž důležité mít
úplné a pravdivé znalosti o duchovních darech.

2. Pl'ečti si J 8,30-32 Zakroužkuj každou SPRÁVNOU odpověd'.

a) Znalost usměrňuje víru.
b) Nezáleží na správných znalostech.
c) Naše víra přesáhne naše znalosti.
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Znalost je podmínkou manifestace

Poněvadž znalost produkuje viru, měla by samozřejmě vést
k projevení duchovních darů, neboli k jejich manifestaci. Musíme
mít na paměti určité pořadí: 1) znalost, 2) víra, 3) manifestace. Do-
kud o duchovních darech nevíme, nemůžeme v ně věřit. A dokud
neuvěříme v duchovní dary, těžko se budou v našem životě mani-
festovat, jak Bůh zamýšlí.

I ZNALOST --. VÍRA --. MANIFESTACE I

Podívej se znovu na Pavlovy zážitky v Efezu ve Skutcích 19.
Jak jsme se již zmínili, protože Efezští nevěděli o Duchu svatém,
nernohli v něj věřit. Nyní je třeba dodat, že jelikož nevěděli, a tudíž
neměli viru, Boží Duch se v jejich životech nernanifestoval, přesto-
že to byl pro ně Boží plán. Poté, co Pavel zjistil, že nevědí o Duchu
svatém, začal Je vyučovat. Poskytl jim znalosti a oni mohli uvěřit
tomu, čemu dříve nernohli. A když jejich víra jednala podle jejich
nových znalostí, prožili naprosto novou Boží manifestaci. Jejich
nový zážitek začal právě po obdržení nových znalostí z Pavlova
učení.
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Toto nám pomůže lépe vidět, jak důležité jsou duchovní dary.
Dokud nemáme znalost, náš duchovní život bude omezený.

Přemýšlejme dál. Když Pavel psal Korintským, konstatoval, že
oni dary Ducha mají. "On vás obohatil ve všem, v každém slovu i
v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi po-
tvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti" (1Kor 1,5-7a).
Zdá se, že Korintští věděli O duchovních darech a mnozí je měli.
_lenže nestačilo o nich vědět a mít je, bylo zapotřebí vědět, jak je
používat. "Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás
nechat v nevědomosti" (lKor 12,1).

Co se používání duchovních darů týká, chceme-li žít skutečně
plodný duchovní život, Je nám třeba znát pravdu a dovědět se co
nejvíc o těchto darech.

3. Doplň správné slovo nebo slova do následujících vět.

a) Správné pořadí pro obdržení duchovních daru Je znalost,

.............................. a .

b) .. .. .. . .. . .. produkuje a usměrňuje víru.

c) Když poznáme pravdu o duchovních darech, povede nás to k

plodnějšímu.

KATEGORIE DARŮ

(JkoI2. Vyjmenuj duchovní dary v každé kategorii.

IJkol 3. Vysvětli rozdíl mezi dary služebnosti, dalšími dary služeb-
I\OS tl a dary Ducha.
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Dary služebnosti

V Bibli nenajdeme kompletní seznam duchovních darů na
místech, která nějaký výpis uvádějí. Někdy se zdá, že všechny sou-
pisy dohromady tvoří jeden ucelený seznam. Všechny duchovní
dary se také jaksi vzájemně prolínají. Ze studijních důvodů však
bude výhodné, rozdělíme-Ii si dary do tří skupin, přičemž každá
kategorie bude ostře ohraničená. Někdy se bude zdát, že se dary
uvnitř jedné skupiny překrývaji nebo že dar z jedné skupiny je iden-
tický s darem ve skupině jiné. To nás však nemusí znepokojovat,
neboť všechny dary pocházejí od Boha a mají shodný účel - budo-
vání těla Kristova a oslavení Boha.

První soupis zahrnuje ty dary, které souvisejí s našimi nejzod-
povědnějšími úkoly v Kristově těle. "Každému z nás byla dána
milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno: ,Vystoupil
vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem' ... A toto jsou jeho dary:
jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele
evangelia, jiné za pastýře a učitele" (Ef 4,7-8,11).

Z toho tedy vyplývá náš soupis, jenž by měl být uveden jako
dary služebnosti:

1. apoštolové
2. prorocI
3. evangelis té
4. pastoři
5. učitelé

Někteří vykladači tvrdí, že pastoři a učitelé jsou v podstatě je-
den jediný dar služebnosti - pastoři, kteří vyučují. Tomu se budeme
více věnovat v další lekci. Mimo to se v další lekci dovíme více
o tom, jak jednotlivé dary služebnosti používat. Nicméně neuškodí
letmá zmínka o obecném používání všech darů služebnosti, jak
o tom píše Pavel v listě Efezským 4,12: "Aby své vyvolené doko-
nale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla."
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4. Přečti si 1Kor 12,27-30_ Zakroužkuj každou SPRÁVNOU od-
povéď.

a) Bible podává kompletní soupis pro každou skupinu duchovních
darů.
b) Všechny duchovní dary se nějak vzájemně prolínají.
c) Dar v jedné skupině se může podobat dam ve skupině jiné.
d) Ne každý duchovní dar pochází od Boha.
e) Dary služebnosti jsou mluvení v jazycích, víra a působení moc-
ných Č11lů.
f) Pastorům a učitelům se také může říkat pastoři, kteří vyučují.

Další dary služebnosti

Následujicí skupinou duchovních darů jsou další dary služeb-
nosti Než pokročíme k tomu, které dary spadají do této kategorie,
piipornenme si všechny tři skupiny:

1. dary služebnosti
2 další dary služebnosti
3. dary Ducha

Všechny další daty služebnosti jsou uvedeny bud' v Ř 12 nebo
1Kor 12. Nedají se rozpoznat tak lehce jako dary služebnosti nebo
néxteré z darů Ducha. To však neubírá na jejich důležitosti. Plní
totiž v těle zvláštní úkol. Vezměme si například své srdce. Ač je
celkem malé, skryté a neumí mluvit, znamená to snad, že není důle-
žité? Samozřejmě ne. Bez něj by naše ruce, nohy, Wava či jakákoli
jiná část těla nefungovala.

I ten nejmenší orgán má svou důležitou funkci. Přispívá
k dobru celého těla. Nezáleží na tom, zda je nebo není vidět. Pod-
statné je, že splňuje účel, pro který byl do těla dán. Bez něj by tělo
stěží mohlo být úplně zdravé a plnit svou funkci. To platí i o dalších
darech služebnosti ve vztahu ke 1<J1stOVlltělu - církvi.
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Kategorii, kterou nazýváme další dary služebností, tvoří:

1. služba 5. vedení
2. učení 6. prokazování milosrdenství
3. povzbuzování 7. pomoc
4. dávání

5. Přečti si Ř 12,6-13; 1Kor 12,28; 1Kor 12,22-25. Doplň následu-
jící věty.

a) Tři skupiny daru jsou tyto: .

b) Důvod, proč je dar důležitý, je ten, že dar plní

.................................... , pro který byl dán.

e) Tři z dalších darů služebnosti jsou: ..

6. Další dary služebnosti jsou důležité proto, že

a) jdou lépe pochopit.
b) slouží účelu, pro který jsou potřebné.
e) je snadno rozpoznáme.

Dary Dueha

Všechny duchovní dary pocházejí od Boha. Existuje skupina
darů zvaná další dary Ducha. Tyto dary jsou obzvlášť nadpřirozené,
což znamená, že se nepodřizují přirozenému běhu v přírodě. Nad-
přirozené znamená týkající se duchovního světa či Boha samého.
Když tedy i'íkán1e, že jsou duchovní dary nadpřirozené, myslíme
tím, že jejich zdrojem je Bůh a že jejich moc pochází od Boha.

Fakt, že dary Ducha jsou nadpřirozené, také znamená, že nepři-
cházejí z moci člověka. Nemůže je vyprodukovat žádná lidská
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schopnost. Ve skutečnosti neexistuje nic takového jako lidský ta-
lent, neboť všechen um pochází od Boha. Duchovní dary jsou však
mimořádná obdarování nad rámec běžného talentu.

Do této kategorie darů Ducha patří:

1. slovo moudrosti 6. proroctví
2. slovo poznání 7. rozlišování duchů
3. víra 8. dar jazyků
4. dary uzdravování 9. výklad jazyků
5. působení mocných činů (zázraků)

7. Podle 1Kor 12 všechny duchovní dary jsou dávány:
a) vencirru.
b) Bůhern.
c) učiteli.
cl) apoštoly.

8. Výraz "nadpřirozené", jak jsme si ukázali, znamená
a) lidský talent.
b) to, co se naučíme, co získáme.
c) jev, který se vymyká přirozenému běhu přírody.

9. Mluvení v neznámé nebeské řeči pochází
a) od Boha jako dar pro určitý účel.
b) z našich lidských schopností.
c) z pochopení určitého přírodního zákona.

10. Zakroužkuj každou SPRÁVNOU odpověd'.
a) Dary služebnosti a další dary služebnosti se nějak liší od daru
Ducha.
b) Další dary služebnosti nejsou příliš důležité.
c) Všechny duchovní dary JSoupro nás důležité, neboť slouží věří-
cím k nějakému účelu.
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11. V následujícím seznamu duchovních darů napiš před každý
výraz S, pokud se jedná o dar služebnosti, DS, pokud jde o další dar
služebnosti a D, je-li to dar Ducha.

a) proroctví

b) pastor

c) jazyky

cl) dávání

f) pomoc

g) apoštolové

e) víra

h) dary uzdravování

i) učitelé

j) povzbuzování
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Osobní test

KRÁTKÉ ODPOVĚDI. Doplň v následujících úkolech na vy-
značených linkách správné odpovědi.

1. Které tři principy uvedené v této lekci bys měl vzít v úvahu v
souvislosti s duchovními dary?

a)

b) .

c) ..

2. Které tři atributy působí znalost ve vztahu k duchovním darům?

a) .

b) .

c) .

3. Za pomoci Bible uveď pět darů služebnosti a napiš odkazy míst
v Písmu, kde jsou vyjmenovány.

a) ..

b) .

c)

cl) .

e) ..

Odkaz .

4. Vyjmenuj čtyři z dalších darů služebnosti.

a) .

b) .

c) ..

cl) .
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5. Bez pomoci Bible vyjmenuj všech devět darů Ducha.

t) .

g) .

h) .

i) .

a).......... . .

b) . .

e) .

d) .

e) .

6. Zpaměti napiš na následující řádky lKor 13,1-2.

VÝBĚR Z MOZNOSTÍ. Na každou otázku existuje pouze jedna
správná odpověď. Zakroužkuj písmeno před správnou odpovědí.

7. Správná znalost duchovních darů je důležitá, protože

a) díky ní můžeme odpovídat na otázky ohledně duchovních darů.
b) poskytuje dobrý základ pro víru.
e) díky ní můžeme vyjmenovat všechny dary.

8. Víru vytváří

a) láska.
b) znalosti.
e) talent.

9. Efezští nebyli pokřtěni v Duchu svatém, protože

a) nechtěli.
b) křest nebyl pro ně.
e) o tom nevěděli.

Než přikročíš ke studiu lekce 3, nezapomeň vypsat svou studij-
ní zprávu za lekci 1 a odeslat odpovědi svému instruktorovi rCI.
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odpovědi na studijní otázky

1. a) víra.
b) znalost Bible.
c) duchovních darů.

6 b) slouží účelu, pro který jsou potřebné.
2. a) Pravda.

b) Nepravda.
c) Nepravda.

7. b) Bůh .

.3. a) víra, manifestace
b) znalost.
c) duchovnímu životu.

8. c) jev, který se vymyká přirozenému běhu přírody.
4. a) Nepravda.

b) Pravda.
c) Pravda.
d) Nepravda.
e) Nepravda.
f) Pravda.

9. a) od Boha jako dar pro určitý účel.
I). a) dary služebnosti, další dary služebnosti a dary Ducha.

b) účel.
c) povzbuzování, vedení, dávání, prokazování milosrdenství,

milování, pomoc (kterékoli tři z těchto jsou správně).
10. a) Pravda.

b) Nepravda.
c) Pravda.

ll. a) D
c) D
e) D
g)S
i) S

b) S
d) DS
f) DS
h) D
j) DS



42 DUCHOVNÍ DARY

PRO TVOJE POZNÁMKY



Část 2

Porozumění
darům služebnosti


