
Lekce 8

Dary uzdravování, působení
mocných činů, proroctví

Poslední tři lekce našeho kurzu se zabývají devíti dary Ducha,
uvedenými v 1Kor 12,8-10. V minulé lekci jsme prostudovali první
tři z nich - slovo moudrosti, slovo poznání a víru. Viděli jsme, že
všechny tyto dary jsou projevem Boží moci a že všechny jsou nad-
přirozené, čili žádný z nich nelze získat pouze lidskými schopnost-
mI.

Kromě toho jsme objevili, že všechny dary Ducha mají stejný
účel - vzdělávání Kristova těla.

V této lekci probereme další tři dary Ducha. Budeme se je učit
ve stejném pořadí, ve kterém jsou uvedeny v Bibli. I když je někteří
učitelé seřazují jiným způsobem, není to příliš podstatné, neboť
každý z nich je z Ducha svatého. Uvidíme, že působení těchto darů
se překrývá a že někdy se projeví několik darů najednou.

Možná jsi už zaregistroval, že k tobě ohledně používání těchto
darů Duch svatý mluvil. Vyplatí se být poslušný jeho hlasu, v čemž
ti pomůže modlitba. Bude-li Duch svatý chtít s tebou jednat, pod-
dej se mu. Zpočátku to nemusí být snadné, ale pokud toužíš po
tom, aby tě Bůh používal, budeš pro jeho církev požehnáním.
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osnova lekce
Dary uzdravování

Definice daru
Vysvětlení daru a příklady
Účel daru

Působení mocných činů

Definice daru
Vysvětlení daru a příklady
Účel daru

Proroctví

Definice daru
Vysvětlení daru a příklady
Účel daru

cíle lekce

•
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

vyjmenovat další tři dary Ducha;

vysvětlit účel a funkci tří daru Ducha probíraných v této lekci;

uvést, jak bys mohl být Bohem použit pro působení jednoho
nebo více těchto daru;

•
•

• ilustrovat použití každého z těchto daru na příkladech z knihy
Skutků.
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studijní činnosti

1. Přečti si Ř 12,3-6 a 1Pt 4,10-11.
2. Pročti si rozvinutí lekce. V minulé lekci sis do sešitu vypsal

definice prvních tří darů Ducha. Teď udělej totéž se třemi dary
Ducha probíranými v této lekci.

3. Postupně odpověz na všechny otázky a na konci nezapomeň na
osobní test.

4. Zpaměti se nauč l Kor 13,11-12.

rozvinutí lekce

DARY UZDRAVOVÁNÍ

ÚkolL Vysvětli účel a funkci darů uzdravování.

Úkol 2. Uved', jak můžeš poznat, že tě Duch svatý použil
v působení dam uzdravování.

Definice daru

"Jinému Osou dány) dary uzdravování v témž Duchu" (lKor
12,9. NS).
Dar je totéž co prokázání milosti, přízně, laskavosti. Slovo "da-

ry" zde bude pro nás důležité. Je uvedené v množném čísle, jde
tedy o více než jeden dar uzdravování. Ale o tom později, Dary
uzdravování jsou projevem Boží milosti, přízně a laskavosti.

Howard Carter, americký učitel Písma, to definuje takto: "Dary
uzdravování jsou projevem Boží moci v oblasti onemocnění."

Tyto dary proudí z Ducha skrz určitého věřícího k lidem, kteří
potřebují uzdravení. Dary uzdravování jsou tu tedy pro ty, kteří
potřebují jejich působení, a působí skrze některé křesťany. Takže
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není přesné L'íci, že nékterý křesťan má dar uzdravování. Přesnější
je formulace, že se v církvi dary uzdravování projevují Duchem
svatým skrze ním naplněné věřící.

1. Napiš P před každé PRAVDIVÉ tvrzení a N před každé NE-
PRA VDlVE tvrzení.

a Dar uzdravování je jen jeden.

b Dary uzdravování přicházejí skrze některé věřící.

c Dary uzdravování slouží především těm, skrz které působí.

Vysvětlení daru a příklady

Nemoc může potkat kohokoli, dokonce i věřícího. Je tu jako
důsledek pádu do hříchu. Ale to neznamená, že je někdo nemocný
proto, že on sám zhřešil. "Jeho učedníci se ho zeptali: ,Mistře, kdo
se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho
rodiče?' Ježíš odpověděl: ,Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý,
aby se na něm zjevily skutky Boží' " O 9,2-3).

Někdo ale skutečně může onemocnět proto, že zhřešil. Ježíš
jednou řekl: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco hor-
šího" O 5,14).

Ať už je příčinou nemoci cokoli, Bůh obvykle chce, abychom
byli uzdraveni. Někdy však Duch svatý nedá uzdravení lidem, kteří
to zdánlivě potřebují. Může to být z několika důvodů.

1. Nevira. "Všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec
rychle vykřikl: ,Věřím, pomoz mé nedovéře' " (Mk 9,24).

2. Nesprávnj postoj k drkvi. " ... neboť nerozsuzuje tělo Páně.
Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a neduživí a mnozí usínají (ze-
mi:eli)" (1Kor 11,29-30). Nerozsuzovat tělo Páně znamená neuzná-
vat jiné členy církve jako údy Kristova těla.
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3. jitg mimofádrry důvod. Přečti si 2Kor 12,7-10.

2. Uzdravení někdy nepřichází proto, že

a) Bůh používá nemoc k tomu, aby v životě takového člověka něco
podnikl.
b) dotyčný potřebuje více víry.
c) dotyčný znevažuje své bratry.
rl) nevíra brání Bohu v konání.

Jistě chceme rozumět tomu, jak daty uzdravování působí. Za-
mysleme se proto nad několika otázkami.

Koho múže Dud: svarypot/fit pro to, aby pň'nesl dar uzdravování?

Jsou projevy darů uzdravování omezeny na několik jedinců?
K tomu, aby se dary uzdravování dostaly k těm, kteří je potřebují,
může Duch svatý použít samozřejmě kohokoli, ale tyto dary budou
efektivněji proudit skrze ty věřící, kteří jsou pokřtěni v Duchu.

Nicméně je pravděpodobnější, že se dary uzdravování častěji
projeví skrz církevní vedoucí. Je to proto, že celé své životy vydali
službě lidem. Častěji se také možná setkávají s lidmi, kteří mají po-
třebu být uzdraveni.

Při pohledu na tento seznam uvidíš, koho použil Duch svatý
v darech uzdravování v knize Skutků.

1. Petr aJan (apoštolové) ve Sk 3,1-11.
2. Petr (apoštol) ve Sk 5,15.
3. filip (evangelista) ve Sk 8,5-7.
4. Ananiáš (neznámý véfici) ve Sk 9,17-18.
5. Petr (apoštol) ve Sk 9,32-34.
6. Pavel (apoštol) ve Sk 14,8-10.
7. Pavel (apoštol) ve Sk 28,7-9.
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V tomto seznamu přišla většina uzdravení skrze apoštoly To je
pochopitelné, protože kniha Skutků je záznamem skutků apoštolů.

Apoštol Jakub dal instrukce jiné skupině, která může přijmout
dary uzdravování, a sice starším. "Je někdo z vás nemocen? Ať
zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve
jménu Páně" Oak 5,14). Jasně z toho plyne, že Duch svatý může dát
dary uzdravování skrze církevní vedoucí. Může také použít jakého-
koli věřícího, jako v případě Ananiáše.

jaký druh nemoci nebo slabosti má Idt uzdraven?

"Ježíš ... uzdravoval každou nemoc a každou chorobu" (Mat
9,35). Stejná věc se děla v první církvi. "Také z ostatních míst
v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a
sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni" (Sk 5,16).

Podíváme se teď na jednotlivé druhy nemocí a slabostí, které
byly uzdravovány ve Skutcích.

1. Chromé nohy (slabost) ve Sk 3,2.
2. Nemoci ve Sk 5,16.
3. Ochrnutí (obrna) ve Sk 8,7.
4. Slepota (nemoc nebo slabost) ve Sk 9,17-18.
5. Ochrnutí (obma) ve Sk 9,33.
6. Chromé nohy (slabost) ve Sk 14,8-10.
7. Horečka (nemoc) a úplavice (nemoc) ve Sk 28,8.

S jistotou můžeme říci, že nebyla žádná nemoc ani slabost, kte-
rá by nebyla vyléčena darem uzdravování.

Nyní se opět zaměřme na slovo "dary". Dary uzdravování jsou
v 1Kor 12 zmíněny celkem třikrát (v. 9, 28 a 30), pokaždé
v množném čísle. Toto platí o jediném z devíti darů Ducha, všech-
ny ostatní jsou v jednotném čísle "dar". Ačkoli nám není známý
důvod, proč Pavel dělal rozdíl mezi tímto darem a ostatními, je nám
jasné, že dary uzdravování jsou dostatečné pro uzdravení každé
nemoci a slabosti.
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Možná je to tak, že určití věřící jsou Duchem svatým používáni
k tomu, aby uzdravovali konkrétní nemoci a slabosti. Například
Filip ve Sk 8 byl použit Duchen, svatým k tomu, aby uzdravoval
chromé a ty, kteří měli obrnu. Z nedávné doby můžeme jmenovat
Smithe Wiggleswortha, muže, který byl mocně používán
v uzdravení vnitřních nemocí a slabostí.

Zde si připomeňme, že "to všechno působí jeden a týž Duch,
který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce" (lKor 12,11).

Jak dary uzdravování působí?

Studujeme-li v Novém zákoně uzdravování, zjišťujeme, že nee-
xistuje žádný vzor, jak působí dary uzdravování. Uzdravení přišlo
skrze

1. dotek a vyřčené slovo (Mat 8,3);
2. vyřčené slovo (Mat 8,5-13); (Všimni si, že uzdravený člověk

nebyl přítomen, aby mohl vyřčené slovo slyšet.)
3. dotek (Mat 8,15);
4. dotek a vyřčené slovo (Mat 9,29);
5. příkaz (Mat 12,13);
6 pomazání slepých očí blátem a vyřčené slovo O 9,6);
7. příkaz a pozvednutí za ruku (Sk 3,6-9);
8. vyřčené slovo, příkaz (Sk 9,34).

Z předešlého lze vidět, že nejčastější způsob uzdravení byl pro-
střednictvím vyřčeného slova. Toto bychom si měli pamatovat.
Dotek ruky, pozvednutí nebo jiný prvek může napomoci víře
uzdravovaného. Nicméně zdá se, že Bůh nejčastěji jedná skrze vy-
řčené slovo. Tak to dělali vedoucí první církve. Bylo by logické,
kdyby Bůh směřoval dar uzdravení k lidem stejným způsobem.

Docházíme k závěru, že dary uzdravování se projevují skrze vě-
řící tak, jak je Duch svatý vede.
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Jak křestan pozná, že má sloužit darem uzdravovám?

Opět jako u ostatních darů věříme tomu, že člověk, skrz které-
ho se má projevit tento dar, to bude sám vnímat hluboko ve svém
duchu. Dobře to ilustruje Samsonův zážitek ve Starém zákoně.
"P;:'išel pak na něj Duch Hospodinův, a učiněni jsou provazové,
kteříž byli na rukou jeho, jako niti lněné, když v ohni hoří, i spadli
svazové s rukou jeho" (Soudců 15,14, Bible kralická). Samson nebyl
použit Duchem k uzdravování, byl však použit k činění mocných
skutku. Z jeho zkušenosti můžeme částečně pochopit, jaké to bude
pro nás, když se Duch svatý rozhodne projevit se skrze nás.

Zádný křesťan nemá dary uzdravování libovolně k dispozici.
Má je pouze tak, jak Duch chce. Někteří mohou zakoušet projevy
těchto darů častěji než jiní. Ale to se děje proto, že se naučili žít
vírou pod vedením Ducha. Toto je veliké tajemství.

3. Napiš P před každé PRAVDIVÉ tvrzení a N před každé NE-
PRA VDlVE tvrzení.

· . . a Dary uzdravování se projevují pouze skrz církevní vedoucí.
· .. b Množné číslo u slova "daty" znamená, že je přesně dvanáct
darů uzdravování.
· . . c Množné číslo u slova "dary" znamená, že vybraní věřící mo-
hou být použiti Duchem několika způsoby.
· . . d Dary uzdravování obvykle působí skrze pozdvihnuti za ruku.

e Můžeme očekávat, že prostřednictvím darů uzdravování bude
uzdravena každá nemoc i slabost

Účel daru

Hlavním účelem všech darů Ducha je, jak jsme si již ukázali,
budování Kristova těla. Každý dar to dělá trochu jinou cestou. Daty
uzdravování k tomu přispívají tak, že umožňují členům církve, aby
byli v pořádku a zdraví po tělesné stránce. Daří-li se jednotlivým
údům fyzicky, je to ku pomoci celému tělu.
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Dary uzdravování se často objevují ve službě evangelisty. Přita-
hují tak lidi, aby mohli slyšet evangelium. Prvotní církev se modlila:
"A vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky" (Sk
4,30). Bůh jim tehdy odpověděl: "Mezi lidem se rukama apoštolů
dálo mnoho znamení a divů a stále přibývalo mnoho mužů i žen,
kteří uvěřili Pánu" (Sk 5,12,14).

Z toho vidíme, že účelem darů uzdravování je naplňovat těles-
né potřeby Kristova těla a pomoci přivádět lidi ke Kristu.

PŮSOBENÍ MOCNÝCH ČINŮ

Úkol 3. Vysvětli účel a funkci působení mocných činů.

Úkol 4. Vyber si z knihy Skutků jeden zázrak a vysvětli, podle
čeho poznáš, že to byl zázrak.

Definice daru

"Někomu Ge dáno) působení mocných činů" (1Kor 12,10).
Kralická Bible uvádí "divů činění".

Původní řecké slovo pro "mocné činy" je "dunamis". Z něho
pochází i slovo "dynamit" - výbušnina ohromné síly, schopná lámat
skály nebo strhávat staré budovy, která dokáže i mnoho jiného.

V češtině se pro "mocné činy" ustálil výraz "zázraky". V této
kapitole budeme raději používat slova "zázrak", vyjma biblických
citací používajících "mocné činy".

Jde o nadpřirozenou moc dělat věci, které by jinak nebyly mož-
né. Howard Carter říká: "Působení zázraků ... je nadpřirozený pro-
jev Boží moci, která mění, mší nebo jinak ovládá přírodní zákony."

4. Jaký zázrak se stal ve Sk 13? .
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Vysvětlení daru a příklady

Při prostudování popisu některých zázraků v Bibli můžeme
prohloubit naše porozumění tomuto daru.

Zá:(!aky ve Starim zákoně

3. jozue zastavil slunce Ooz 10,12-13).
4. Elijáš se modlil a z nebe sestoupil oheň (lKr 18,37-38).
5. Elíša způsobil, že sekera vyplavala z vody (2Kr 6,1-7).

Zá.zraky vJežíšově žjvotě

Následuje několik zázraků z Ježíšovy služby.
1. ježíš proměnil vodu ve víno O 2,1-11).
2. Utišil bouři na moři (Mat 8,23-26).

3. ježíš a Petr chodili po vodě (Mat 14,22-31).
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4. Ježíš nakrmil ohromný zástup jídlem, které si k obědu přinesl
jeden chlapec a 6,5-14).

5. Vzki'ísi! muže z mrtvých a 11,1-44).

Zá'{!a~ vprvní drkvi

Zázraky ve Starém zákoně se dají vysvětlit tím, že většinu z nich
provedli proroci. Ježíšovy zázraky lze objasnit faktem, že byl Boží
Syn. Zázraky ve Skutcích se musí vysvětlit jiným způsobem. Většina
zázraků v knize Skutků se udála skrz nejobyčejnější lidi - rybáře,
celníky a podobně. Jak oni působili zázraky?

Než na tuto otázku odpovíme, podívejme se na několik zázraků
popsaných v knize Skutků. Je třeba poznamenat, že není snadné
rozlišit, kdy se jedná o mocný čin a kdy jde konkrétně o dar uzdra-
vování. Ale na tom nezáleží, protože oba proudí ze stejného Du-
cha. "Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce
odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí ducho-
vé je opouštěli" (Sk 19,11-12). Zde je seznam několika takových
událostí.

1. Únik z vězení (Sk 5,17-20).
2. Vzkříšení mrtvého (Sk 9,36-41).
3. Únik z vězení (Sk 12,5-17).
4. Boží nepřítel oslepen (Sk 13,6-11).
5. Kousnutí hadem bez následků (Sk 28,1-6).

V uskutečnění těchto zázraků je jedno tajemství. Tajemství není
v tom, že byli použiti velcí Boží muži, ani v tom, že disponovali
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mimořádnými lidskými schopnostmi či vzděláním. Je to prostě moc
Ducha svatého, ten "dynamit" Ducha, který se zjevuje proto, aby
naplnil akutní potřeby Kristova těla. Často bylo nutné odstranit
nějakou překážku v kázání evangelia.

Pojďme se nyní detailně podívat na jeden z takových zázraků
v knize Skutků, Je to vzkříšení Dorkas z mrtvých ve Sk 9. Poté co
Dorkas zemřela, byl na pomoc zavolán Petr. Věděl, že on sám ji
nernůže vzkřísit, ale věděl také, že Boží moc to dokáže. Byl si také
vědom toho, že má-li se stát zázrak, musí se modlit. Skrze modlitbu
se stal prostředníkem pro Boží moc a zázrak se mohl konat. Modlil
se a tak se také stalo. Duch svatý jednal hluboko v Petrově srdci.
Promluvil k Dorkas, její oči, už dlouho zavřené, se otevřely a ona se
posadila - živá!

V Jiné lekci jsme si řekli, že Bůh ví všechno, že je vševědoucí.
Teď můžeme dodat, že může všechno učinit, je také všemohoucí.
Prostřednictvím dam činění mocných činů zjevuje Duch svatý skrz
věřící Boží moc. Tato moc pak působí nemožné.

5. Dokonči následující věty.

a) Boží moc se zjevovala jak ve Starém, tak v Novém zákoně

působením ..

b) Ježíšovy zázraky se dají vysvětlit faktem, že byl ..

c) Jediný způsob, jak se dají vysvětlit zázraky v knize Skutků,

je .

d) Petr byl prostředníkem pro .

e) Boží moc nejlépe vystihneme, když řekneme,

že Bůh je .
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Účel daru

Na co zázraky? Některým jde o to "vidět zázrak", protože jsou
nadšeni z neobvyklých úkazů. Druzí chtějí zázraky z jiných sobec-
kých důvodů. Jednou Ježíše nepřijali v určité vesnici. Učedníky to
rozzlobilo a řekli: "Pane, máme přivolat oheň s nebe, aby je zahubil,
jako to učinil Eliáš?" (Luk 9,54). Poslechněte si Ježíšovu odpověď:
"Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale
zachránit" (Luk 9,55-56). Jinými slovy Ježíš řekl: "Nebude žádný
zázrak se sobeckým záměrem."

VŠEMOHOUCÍ --'ZÁZRAKY --. BUDOVÁNÍ KRlSTOVA TĚLA

Zázraky, jako všechny ostatní dary Ducha, mají jeden hlavní
účel, a to vzdělávání Kristova těla. Jeden ze způsobů, kterými to dar
činění mocných činů (zázraků) dělá, je ten, že odstraňuje překážky
v kázání evangelia. Tam, kde potřebují křesťané zázraky z tohoto
důvodu, jich uvidí spousty.

Ve Skutcích 5 byly překážkou v šíření evangelia vězeňské dveře.
Apoš tolové byli ve vězení za kázání evangelia. Zázrakem byla pře-
kážka odstraněna. Vězeňské dveře se otevřely a oni pokračovali
v kázání.

Ve Sk 13,6-11 usiloval Pavel o obrácení jednoho místodržitele,
když mu vyvstala překážka. Kouzelník Elymas se snažil odvrátit
místodržitele od víry. Duch svatý způsobil skrz Pavla zázrak a Ely-
mase oslepil. Překážka byla odstraněna.

6. Jakou překážku v kázání evangelia vidíme ve Sk 12,1-5?

PROROCTVÍ

Úkol 5. Vysvětli účel a funkci daru proroctví.
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Definice daru

"Dalšímu Oe dáno) zase proroctví" (lKor 12,10).

Podle jednoho vykladače Bible je proroctví "předpovídání".
Podle jiného je to "veřejné oznamování, prohlašování". Nejlépe
proroctví pochopíme, když uvidíme, že zahrnuje jak předpovídání,
tak prohlašování.

PŘEDPOVÍDÁNÍ BUDOVÁNÍ
PROROCTVÍ~ ~

PROHLAŠOVÁNÍ ~ KRISTOVA TĚLA

Bylo by chybné si myslet, že prorokování je běžné kázání. Jako
všechny ostatní dary Ducha je i ono nadpřirozené.

Ralph M. Riggs, jeden americký učitel Písma, říká, že proroctví
je "mluvení vlastním jazykem v Boží moci nebo nadpřirozená
schopnost prohlašovat (oznamovat) i předpovídat."

Vysvětlení daru a příklady

Ve třetí lekci tohoto kurzu jsme se zabývali dary služebnosti.
Řekli jsme si, že jeden z těchto darů je prorok. "Jedny povolal ... za
proroky" (Ef 4,11). Kristus, hlava církve, je zde uveden jako dárce
téchto darů. Nyní se učíme o darech Ducha. V této lekci se doví-
dáme, že dárcem daru proroctví je Duch svatý. "Jednomu je skrze
Ducha dáno ... proroctví" (lKor 12,8,10).

Jaký je rozdíl mezi prorokem a prorokováním? Dar proroka je
služebnost ve vederu církve na plný úvazek. Dar proroctví je pro-
hlašování toho, co vnukne Duch svatý. Dar proroka je pro relativně
malý počet véřicích, kdežto dar proroctví může být realitou pro
všechny křesťany. "Jeden po druhém můžete všichni prorocky
promluvit" (1Kor 14,31).
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Rozdíl mezi úřadem proroka a darem proroctví je tento: každý,
kdo má úřad proroka, bude pro rokovat, ale ne každý, kdo proro-
kuje, má úřad proroka.

Proroctví je kvůli své podstatě asi největší dar uvedený v 1Kor
12,8-11. Pavel píše: "Usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar pro-
rocké řeči" (l Kor 14,lb).

Jak vidíme, proroctví je velmi důležitý dar. Musíme ho správně
pochopit, zvláště s ohledem na to, že je největší ze všech devíti darů
určených pro vzdělávání Kristova těla. Je to dar, který velmi speci-
fickým způsobem oživuje církev. Prostřednictvím něj jsou věřící
budováni a hříšníci přiblíženi k Bohu. "Budou-li všichni mluvit
prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším,
co slyší, souzen a usvědčován" (l Kor 14,24).

7. Zakroužkuj písmeno před každým PRA VDrVÝM tvrzením.

a "Prohlašováním" máme na mysli předpovídání budoucnosti.
b Dar proroka je totéž co dar proroctví.
c Všichni věřící mohou mít dar služebnosti proroka.
d Proroctví je velmi důležitý dar, protože může pomoci jak věří-
cím, tak hříšníh."Ům.

Účel daru

1. Prohlašování. Obrovská hodnota prohlašování se zřetelně
ukázala na den letnic. Duch svatý byl vylit a téměř okamžitě se
projevil dar proroctví v Petrově kázání. Nebyla to ledajaká řeč,
vždyť ještě den před tím by ji Petr kázat nemohl. Podstatou jeho
kázání byla moc a inspirace Ducha svatého. Petr nepředkládal své
vlastní myšlenky, ale myšlenky z Ducha svatého.

Proroctví je přirozený důsledek naplnění Duchem svatým. Petr
byl naplněn a prorokoval. Když byli Efezští učedníci ve Sk 19 napl-
něni Duchem svatým, mluvili jazyky a prorokovali (Sk 19,6, NS).
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Skutečné prorokování se děje v Božím uschopnění a moci. Né-
kteří křesťané mohou být nadaní v řeči a mohou kázat mocná ká-
zání. Ale nikdo nernůže opravdu pro rokovat jinak, než z Ducha
svatého. (Viz též 1Pt 4,11.)

"Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem" (lKor 14,3).
Otázkou zůstává, co mluví k lidem, co prohlašuje. Mluví a prohla-
šuje Boží slovo. Ale to přece dělají všichni kazatelé a učitelé, nebo
ne? Ale ano, jenže proroctví nezáleží tak moc na tom, kdo nebo co
mluví, ale jak. Běžné kázání nebo vyučování může být jako když
dáváme studené jídlo do hrnce, pod kterým není oheň. Proroctví je
totiž oheň pod tím hrncem.

Prostřednictvím proroctví může také Duch svatý vložit do
mysli to, na co by dotyčný sám nernohl přijít. Toto jistě platí
o Petrově mocné řeči ve Skutcích 2.

8, Když věřící oznamuje Boží slovo v moci a inspiraci Ducha,

takové proroctví se nazývá """'" , , . , , , , , . , , , , , , , . , .

2. Předpovídání. "Předpovídat" znamená říci něco dříve, než
se to stane. Už jsme se dověděli, že Bůh ví všechno. Neboli zná
minulost, přítomnost i budoucnost. Člověk se svými schopnostmi
budoucnost zjistit nemůže. Pouze z Ducha svatého se můžeme
dovědět něco z toho, co přijde. Prostřednictvím daru proroctví
může věřící mluvit o něčem z budoucnosti, jak mu to Duch svatý
odhalí.

Budoucí události často předpovídali starozákonní proroci. To
také tvořilo velkou část jejich služby. Účelem toho obvykle bylo
povzbudit národ pro větší hledání Boha. Jedním z těch, kteří před-
povídali budoucnost, byl Jonáš. Prorokoval: "Ještě čtyřicet dní a
Ninive bude vyvráceno" (Ion 3,4).

Předpovidat budoucnost někdy dokáží i bezbožní. Říká se jim
věštci. Pavel se jednou s takovou osobou setkal. "Když jsme šli
jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla
věšteckého ducha" (Sk 16,16). Pro Boha není takové předpovídání
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přijatelné. Pochází totiž od Satana. Jako věřící nesmíme mít
s takovými věcmi nic společného. "Ať se u tebe nevyskytuje ...
věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani
zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec
ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má
Hospodin v ohavnosti" (Deut 18,10-12).

Satan dokáže jen ničit. Chce zničit víru i věřící. Chce zničit ce-
lou církev. Když inspiruje předpovídání budoucnosti, je to jen
proto, aby ničil. "Zloděj (Satan) přichází jen aby kradl, zabíjel a
ničil" O 10,10).

Božím záměrem je vždy zachraňovat a vysvobozovat. Někdy
Duch svatý skrz proroctví vysvobodí církev z utrpení. (přečti si Sk
11,27-30.) Jindy Bůh prostřednictvím proroctví církev na budoucí
utrpení připravuje. (přečti si Sk 20,23; 21,10-13.) Někdy mohou být
věřící v pokušení použít daru proroctví k tomu, aby jim pomohl, co
mají dělat. Ale o tom se více dovíme v kapitole o jazycích.

9. Napiš P před každé PRAVDIVÉ tvrzení a N před každé NE-
PRAVDlVE tvrzení.

a Předpovídat znamená říci, že se něco stalo.

b Starozákonní proroci často předpovídali.

c Věštci mohou církvi velmi pomoci.

cl Satan vždycky ničí, kdežto Bůh vždycky zachraňuje a vysvo-
bozuje.

Jak používat darproroctví
1Kor 14,29-40

1. Proroctví musí být v souhlase s naší vírou. (Viz Ř 12,6.)
Duch svatý může skrze věřícího jednat pouze v souladu s vírou
v jeho srdci. Prorokovat bez víry znamená mluvit ze svého vlastní-
ho srdce. Z toho důvodu je pro věřícího důležitý intenzívní modli-
tební život, znalost Božího slova a naplnění Duchem svatým.
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2. Proroctví musí být v mezích řádu a rozsuzováno. (Viz lKor
14,29.) Bůh vyžaduje, aby ve službě byl řád. Jako by tu Pavel říkal:
"Ať to není jen prorokování a prorokování. Nechte čas těm, kdo
jsou přítomni, aby rozsuzovali." "Rozsuzovat" znamená "posuzo-
vat vzhledem k pravdě".

Ostatní věřící mají pečlivě rozsuzovat a přemýšlet o tom, co je
v proroctví řečeno. Proč? Protože ti, kteří prorokují, jsou lidé. Mo-
hou mluvit Duchem svatým, ale také mluvit ze svého vlastního
ducha, a dokonce i z nečistého ducha. Posluchači mají s pomocí
Božího slova posuzovat, jestli je vyřčené proroctví v souladu
s Biblí. Nesouhlasi-li, mají jej zamítnout. Jako extrémní příklad si
představ proroctví, ve kterém by bylo řečeno, že máme zlořečit
jrné nu Ježíš. Takové proroctví musí být zamítnuto.

3. Prorokovat mohou všichni. (Viz 1Kor 14,31 a 14,5,24.)
Znamená to, že každý věřící může být použit Duchem svatým, aby
prorokoval. Tento dar není určen jen církevním vedoucím, ale
všem, Duchem naplněným, křesťanům.

4. Kdo má proroctví, neni povinen ho vyslovit. Člověk, který
proroku je, se může rozhodnout, kdy proroctví vyřkne a kdy ne.
Není v žádném zakletí, které by ho zbavovalo jeho vlastní vůle.
Př čti si 1Kor 14,32-33.

5. Ti, které Duch svatý v daru prorokování použije, musí být
ochotní přijmout poučení a nápravu. (Viz 1Kor 14,37.)

10. Zakroužkuj písmeno před každou správnou odpovědí.

a Když už jednou někdo prorokoval, nemusí už připravovat své
srdce na další proroctví.
b Ten, kdo slyšel proroctví, by neměl pochybovat o tom, jestli
přišlo od Ducha svatého.
c Dar proroctví je jen pro církevní vedoucí.
rl Věřící, který prorokuje, nemá právo rozhodovat o tom, kdy bude
prorokovat,
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Účel dam

Dary Ducha jsou dány pro budování Kristova těla. Každý dar
to dělá trochu jiným způsobem. Pavel nám říká, jak k tomu přispívá
proroctví: "Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich
duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení" (1Kor 14,3). Kdo pro-
rokuje, mluví povzbuzení i napomenutí. Jsou-Ii ostatní povzbuzo-
váni a napomínáni, duchovně tím rostou a budují se. A protože
jsou budováni jednotlivci, vzdělává se tak celé tělo.

11. Když říkáme, že kdo prorokuje, buduje Kristovo tělo, znamená

to, že se církev .

osobní test

OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNĚ ODPOVĚDI. U každé
otázky vyber správnou odpověď nebo odpovědi. Zakroužkuj pís-
meno nebo písmena u správných odpovědí.

1. Dary uzdravování mají naplňovat především lidské
a) duchovní potřeby.
b) tělesné potřeby.
c) materiální potřeby.
2. Chce-li tě Duch svatý použít v daru uzdravování, poznáš to
podle toho, že
a) vidíš někoho, kdo takovou pomoc potřebuje.
b) ti o tvém daru uzdravování někdo řekne.
c) hluboko ve svém srdci rozpoznáš působení Ducha svatého,
který tě povede ke službě ve fyzické oblasti člověka v nouzi.
3. Působení mocných činů (zázraků)
a) se děje pouze nadpřirozenou mocí.
b) je nemožné bez Ducha svatého.
c) se můžeš naučit jen v biblické škole.
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4. Proroctví je
a) jakékoli kázání.
b) mluvení v moci Ducha svatého.
c) prohlašování a věštění.

5. Dar proroctví je důležitý, protože

a) se může projevovat skrz každého věřícího.
b) jím se předpovídá budoucnost.
c) je to dar prohlašování (oznamování) Božích poselství.

6. Prohlašovat znamená

a) říci něco dřív, než se to stane.
b) oznamovat Boží poselství.
c) totéž jako předpovídání.

KRÁTKÉ ODPOVĚDI. Doplň v následujících úkolech na vyzna-
čených linkách správné odpovědi.

7. Tři dary, které jsme studovali v této lekci, jsou

8. Hlavní účel daru uzdravování je .

9. Bůh s ohledem na svou moc je .

10. Jedním ze způsobů, jak dar působení mocných činů pomáhá
budovat K.ristovo tělo, je odstraňování

11. K.dyž Satan inspiruje někoho k předpovídání budoucnosti, jeho

záměrem je obvykle .

12. Účelem daru proroctví je budovat tělo Kristovo

prostřednictvím a ..
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odpovědi na studijní otázky

1. a) N
b) P
c) N

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

2. Všechny odpovědi jsou pravdivé.
8. prohlašování.
3. a) A

b) N
c) P
d) A
e) P

9. a) N
b) P
c) N
d) P

4. Odpůrce evangelia byl oslepen.
10. Žádná odpověd' není správná.
5. a) zázraků.

b) Boží Syn.
c) Duch svatý.
d) Boží moc.
e) všemohoucí.

11. vzdělává.
6. Petr, kazatel evangelia, byl držen ve vězení.
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PRO TVOJE POZNÁMKY


