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� Texty na tento týden – 1K 12:22; Mt 3:16.17; 1K 12:7; 1K 1:4–9; Mt 25:14–30 
 

� Základní verš 
„To všechno p�sobí jeden a týž Duch, který ud�luje každému zvláštní dar, jak sám chce.“ (1K 12:11) 
 

   B�h nás povolává, abychom byli jeho sv�dky (Sk 1,8; Iz 43,10). Vydávání sv�dectví není mimo�ádným 
duchovním darem, který by B�h dal jen n�kterým lidem. Každý k�es�an je povolán sv�d�it druhým o své 
ví�e a o evangeliu. 
   Bible používá k ozna�ení Božího povolání také jiné výrazy. Máme být „sv�tlem sv�ta“ (Mt 5,14), „Kris-
tovými posly“ (2K 5,20) a „královským kn�žstvem“ (1Pt 2,9). B�h, který nás povolává sloužit a být sv�dky, 
nás zárove� p�ipravuje a vyzbrojuje pro tuto roli. Každému v��ícímu dává duchovní dary. B�h nepovolává 
schopné, ale uschop�uje povolané. Tak jako každému �lov�ku dává zdarma milost, dává nám i duchovní 
dary (a dar je vždy zdarma). 
   Když se dáváme Bohu k dispozici a zasv�tíme své životy služb� pro n�j, naše možnosti sloužit rostou do 
nekone�ných rozm�r�. „Užite�nost �lov�ka, který není poznamenán sobectvím, který nechá na své srdce 
p�sobit Ducha svatého a jehož život je pln� zasv�cen Bohu, je bez hranic.“ (MH 159; ŽNP 76) 
   V této lekci se budeme v�novat neomezeným možnostem služby prost�ednictvím dar� Ducha svatého. 
 

� Týden ve zkratce: 
- R�zné dary – jednota služby 
- B�h – dárce všech dobrých dar� 
- Smysl duchovních dar� 
- Poznání vlastních dar� 
- Rozvíjení dar� 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 2. srpna – R�zné dary – jednota služby 
1K 12:12.13.18-22  „12Tak jako t�lo je jedno, ale má mnoho úd�, a jako všecky údy t�la jsou jedno t�lo, 
a� je jich mnoho, tak je to i s Kristem. 13Nebo� my všichni, a� Židé �i �ekové, a� otroci �i svobodní, byli 
jsme jedním Duchem pok�t�ni v jedno t�lo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. 
18Ale B�h dal t�lu údy a každému z nich ur�il úkol, jak sám cht�l. 19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, 
kam by se pod�lo t�lo? 20Ve skute�nosti však je mnoho úd�, ale jedno t�lo. 21Oko nem�že �íci ruce: 
„Nepot�ebuji t�!“ Ani hlava nem�že �íci nohám: „Nepot�ebuji vás!“ 22A práv� ty údy t�la, které se zdají 
mén� významné, jsou nezbytné.“ 
� 12:4  „Jako je v jednom t�le mnoho úd� a nemají všechny stejný úkol.“ 
 

PO 3. srpna – B�h – dárce všech dobrých dar� 
Mt 3:16.17  „16Když byl Ježíš pok�t�n, hned vystoupil z vody, a hle, otev�ela se nebesa a spat�il Ducha 
Božího, jak sestupuje jako holubice a p�ichází na n�ho. 17A z nebe promluvil hlas: „Toto je m�j milovaný 
Syn, jehož jsem si vyvolil.““ 
Sk 2:38-42  „38Petr jim odpov�d�l: „Obra�te se a každý z vás a� p�ijme k�est ve jménu Ježíše Krista na 
odpušt�ní svých h�ích�, a dostanete dar Ducha svatého. 39Nebo� to zaslíbení platí vám a vašim d�tem       
i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš B�h.“ 40A ješt� mnoha jinými slovy je Petr zap�ísahal         
a napomínal: „Zachra�te se z tohoto zvráceného pokolení!“ 41Ti, kte�í p�ijali jeho slovo, byli pok�t�ni      
a p�idalo se k nim toho dne na t�i tisíce lidí. 42Vytrvale poslouchali u�ení apoštol�, byli spolu, lámali 
chléb a modlili se.“ 
1K 12:11  „To všechno p�sobí jeden a týž Duch, který ud�luje každému zvláštní dar, jak sám chce.“ 
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�T 6. srpna – Rozvíjení dar� 
Mt 25:14.15.20.21.24–26.28.29  „14Bude tomu, jako když �lov�k, který se chystal na cestu, zavolal své 
služebníky a sv��il jim sv�j majetek; 15jednomu dal p�t h�iven, druhému dv�, t�etímu jednu, každému 
podle jeho schopností, a odcestoval. 
20P�istoupil ten, který p�ijal p�t h�iven, p�inesl jiných p�t a �ekl: „Pane, sv��il jsi mi p�t h�iven; hle, ji-
ných p�t jsem jimi získal.“ 21Jeho pán mu odpov�d�l: „Správn�, služebníku dobrý a v�rný, nad málem jsi 
byl v�rný, ustanovím t� nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.“ 
24P�istoupil i ten, který p�ijal jednu h�ivnu, a �ekl: „Pane, poznal jsem t�, že jsi tvrdý �lov�k, sklízíš, kde 
jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. 25Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou h�ivnu v zemi. Hle, zde 
máš, co ti pat�í.“ 26Jeho pán mu odpov�d�l: „Služebníku špatný a líný, v�d�l jsi, že žnu, kde jsem nezasel, 
a sbírám, kde jsem nerozsypal. 
28Vezm�te mu tu h�ivnu a dejte tomu, který má deset h�iven! 29Nebo� každému, kdo má, bude dáno          
a p�idáno; kdo nemá, tomu bude od�ato i to, co má.““ 
2K 8:12  „Vždy� je-li zde tato ochota, pak je dar p�ed Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.“ 
 

PÁ 7. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 25. kapitolu „H�ivny“ z knihy Perly moudrosti (COL 325–365; PM 164–186). 
   Správné pochopení biblického u�ení o duchovních darech p�ináší do církve jednotu. Poznání, že každý      
z nás má velkou cenu a každý je nepostradatelnou sou�ástí Kristova t�la, je sjednocující myšlenkou. Aby-
chom jako církev naplnili Kristovo poslání, je pot�ebný úpln� každý �len. Každý má totiž obdarování ke 
služb�. 
   „Pan sv��il každému ur�itý díl práce. Všem svým služebník�m dal zvláštní dary, h�ivny. Jednomu dal p�t 
h�iven, druhému dv� a dalšímu jednu. Každý služebník má n�jakou zodpov�dnost a tyto dary jsou v souladu 
s jeho schopnostmi. B�h nerozd�luje dary rovnom�rn�. Dary dává podle sil svých služebník� a o�ekává 
odpovídající výnos.“ (2T 282) 
   Pamatujme, že duchovní dary dostáváme k Boží sláv�, ne ke svému vyvýšení. B�h dává dary, aby oslavil 
své jméno a posunul dílo záchrany vp�ed. 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte o tom, že každý z nás dostal od Boha dary. Co to znamená pro váš sbor? Jak m�že tato myšlen-
ka pomoci zapojit každého �lena vašeho spole�enství do služby? 
 

2. Pod�lte se vzájemn� o zkušenost, jak vám byl k dobrému konkrétní dar n�jakého �lena. Jak jste poznali 
své duchovní dary a jak je využíváte pro službu druhým? 
 

3. V této lekci jsme zd�raznili, že naše dary se používáním zlepšují. Které z dar� se ve vašem život� takto 
rozvinuly k Boží sláv�? Uvažujte také o tom, zda jste v�rní v používání dar�, které vám B�h sv��il. Pod�lte 
se o svá zjišt�ní. 

 
� 
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18Ale B�h dal t�lu údy a každému z nich ur�il úkol, jak sám cht�l. 19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se 
pod�lo t�lo? 20Ve skute�nosti však je mnoho úd�, ale jedno t�lo. 21Oko nem�že �íci ruce: „Nepot�ebuji t�!“ Ani hlava 
nem�že �íci nohám: „Nepot�ebuji vás!“ 22A práv� ty údy t�la, které se zdají mén� významné, jsou nezbytné, 23a které 
pokládáme za mén� �estné, t�m prokazujeme zvláštní �est, a neslušné slušn�ji zahalujeme, 24jak to naše slušné údy nepo-
t�ebují. B�h za�ídil t�lo tak, že p�ehlíženým úd�m dal hojn�jší �est, 25aby v t�le nedošlo k roztržce, ale aby údy shodn� 
pe�ovaly jeden o druhý. 26Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu  
s ním. 27Vy jste t�lo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho úd�. 28A v církvi ustanovil B�h jedny za apoštoly, druhé za 
proroky, t�etí za u�itele; potom jsou mocné �iny, pak dary uzdravování, služba pot�ebným, �ízení církve, �e� ve vytržení. 
29Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni u�iteli? Mají všichni moc �init divy? 30Mají všichni dar 
uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozli�nými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? 31Usilujte o vyšší 
dary! A ukážu vám ješt� mnohem vzácn�jší cestu: 
Mt 25:13-30  „13Bd�te tedy, protože neznáte den ani hodinu. 14Bude tomu, jako když �lov�k, který se chystal na cestu, 
zavolal své služebníky a sv��il jim sv�j majetek; 15jednomu dal p�t h�iven, druhému dv�, t�etímu jednu, každému podle 
jeho schopností, a odcestoval. 16Ten, který p�ijal p�t h�iven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných p�t. 17Tak   
i ten, který m�l dv�, získal jiné dv�. 18Ten, který p�ijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. 19Po dlouhé 
dob� se pán t�ch služebník� vrátil a za�al ú�tovat. 20P�istoupil ten, který p�ijal p�t h�iven, p�inesl jiných p�t a �ekl: 
‚Pane, sv��il jsi mi p�t h�iven; hle, jiných p�t jsem jimi získal.‘ 21Jeho pán mu odpov�d�l: ‚Správn�, služebníku dobrý       
a v�rný, nad málem jsi byl v�rný, ustanovím t� nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘ 22P�istoupil ten se dv�ma 
h�ivnami a �ekl: ‚Pane, sv��il jsi mi dv� h�ivny; hle, jiné dv� jsem získal.‘ 23Jeho pán mu odpov�d�l: ‚Správn�, služebníku 
dobrý a v�rný, nad málem jsi byl v�rný, ustanovím t� nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘ 24P�istoupil i ten, který 
p�ijal jednu h�ivnu, a �ekl: ‚Pane, poznal jsem t�, že jsi tvrdý �lov�k, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. 
25Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou h�ivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti pat�í.‘ 26Jeho pán mu odpov�d�l: ‚Služební-
ku špatný a líný, v�d�l jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. 27M�l jsi tedy dát mé peníze pen�žní-
k�m, abych p�išel a to, co mi pat�í, si vybral s úrokem. 28Vezm�te mu tu h�ivnu a dejte tomu, který má deset h�iven! 
29Nebo� každému, kdo má, bude dáno a p�idáno; kdo nemá, tomu bude od�ato i to, co má. 30A toho neužite�ného služeb-
níka uvrhn�te ven do temnot; tam bude plá� a sk�íp�ní zub�.‘“ 
 

ST 5. srpna – Poznání vlastních dar� 
L 11:13  „Jestliže tedy vy, a� jste zlí, umíte svým d�tem dávat dobré dary, �ím spíše váš Otec z nebe dá 
Ducha svatého t�m, kdo ho prosí!“ 
Jk 1:5  „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, a� prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez vý�itek,  
a bude mu dána.“ 
Mt 7:7  „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlu�te, a bude vám otev�eno.“ 
1K 1:4-9  „4Stále za vás Bohu d�kuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši; 5on vás obohatil ve všem,        
v každém slovu i v každém poznání. 6Nebo� sv�dectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, 7takže nejste pozadu v žádném 
daru milosti a �ekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. 8On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho 
Pána Ježíše Krista nebyli obvin�ni. 9V�rný je B�h, který vás povolal do spole�enství se svým Synem, naším Pánem Ježí-
šem Kristem.“ 
2K 1:20-22  „20Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v n�m �e�eno ‚Ano‘. A proto skrze n�ho zní i naše 
‚Amen‘ k sláv� Boží. 21Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posv�til, je B�h. 22On nám 
také vtiskl svou pe�e� a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám p�ipravil.“ 
J 20:22  „Po t�ch slovech na n� dechl a �ekl jim: „P�ijm�te Ducha svatého.“ 
Ef 4:8  „Proto je �e�eno: ‚Vystoupil vzh�ru, zajal nep�átele, dal dary lidem.‘“ 
1K 12:4-6  „4Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; 5rozdílné služby, ale tentýž Pán; 6a rozdílná p�sobení moci, ale 
tentýž B�h, který p�sobí všecko ve všech.“ 
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Ef 4:7.8  „7Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 8Proto je �e�eno: ‚Vystoupil vzh�ru, zajal 
nep�átele, dal dary lidem.‘“ 
Jk 1:17  „‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je sh�ry, sestupuje od Otce nebeských sv�tel. U n�ho není 
prom�ny ani st�ídání sv�tla a stínu.“ 
Mk 13:34  „Jako �lov�k, který je na cestách: než opustil sv�j d�m, dal každému služebníku odpov�dnost za jeho práci     
a vrátnému na�ídil, aby bd�l.“ 
Sk 10:36-38  „36To je ta zv�st, kterou B�h poslal syn�m izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem 
všech. 37Dob�e víte, co se dálo po celém Judsku: Za�alo to v Galileji po k�tu, který kázal Jan. 38B�h obda�il Ježíše            
z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kte�í byli v moci �áblov�, 
nebo� B�h byl s ním.“ 
 

ÚT 4. srpna – Smysl duchovních dar� 
1K 12:7  „Každému je dán zvláštní projev Ducha ke spole�nému prosp�chu.“ 
Ef 4:11-16  „11A toto jsou jeho dary: jedny [Kristus] povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zv�stova-
tele evangelia, jiné za pastý�e a u�itele, 12aby své vyvolené dokonale p�ipravil k dílu služby – k budování 
Kristova t�la, 13až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého 
lidství, m��eno mírou Kristovy plnosti. 14Pak už nebudeme nedosp�lí, nebudeme zmítáni a unášeni záva-
nem kdejakého u�ení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým svád�ním k bludu. 15Bu�me pravdiví v lásce, 
a� ve všem dor�stáme v Krista. On je hlava, 16z n�ho roste celé t�lo, pevn� spojené klouby navzájem se 
podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé �ásti dáno.“ 
� 12  „1Vybízím vás, brat�í, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe p�inášeli jako živou, svatou, Bohu milou ob��; to a� 
je vaše pravá bohoslužba. 2A nep�izp�sobujte se tomuto v�ku, nýbrž prom��ujte se obnovou své mysli, abyste mohli 
rozpoznat, co je v�le Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. 3Každému z vás �íkám na základ� milosti, která mi byla 
dána: Nesmýšlejte výš, než je komu ur�eno, ale smýšlejte o sob� st�ízliv�, podle toho, jakou míru víry ud�lil každému B�h. 
4Jako je v jednom t�le mnoho úd� a nemají všechny stejný úkol, 5tak i my, a� je nás mnoho, jsme jedno t�lo v Kristu        
a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. 6Máme rozli�né dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo 
má dar prorockého slova, a� ho užívá v souhlase s vírou. 7Kdo má dar služby, a� slouží. Kdo má dar u�it, a� u�í. 8Kdo 
dovede povzbuzovat, nech� povzbuzuje. Kdo rozdává, a� dává up�ímn�. Kdo stojí v �ele, a� je horlivý. Kdo se stará          
o trpící, a� pomáhá s radostí. 9Láska nech� je bez p�etvá�ky. Ošklivte si zlo, ln�te k dobrému. 10Milujte se navzájem 
bratrskou láskou, v úct� dávejte p�ednost jeden druhému. 11V horlivosti neochabujte, bu�te vroucího ducha, služte Pánu. 
12Z nad�je se radujte, v soužení bu�te trp�liví, v modlitbách vytrvalí. 13Sdílejte se s brat�ími v jejich nouzi, ochotn� posky-
tujte pohostinství. 14Svolávejte dobro na ty, kte�í vás pronásledují, dobro, a ne zlo. 15Radujte se s radujícími, pla�te           
s pla�ícími. 16M�jte porozum�ní jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale v�nujte se všedním službám. Nespoléhejte na 
svou vlastní chytrost. 17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. V��i všem m�jte na mysli jen dobré. 18Je-li možno, pokud to 
záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. 19Necht�jte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, nebo� je psáno: 
‚Mn� pat�í pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ 20Ale také: ‚Jestliže má tv�j nep�ítel hlad, nasy� ho, a má-li žíze�, dej mu pít; 
tím ho zahanbíš a p�ivedeš k lítosti. ‘ 21Nedej se p�emoci zlem, ale p�emáhej zlo dobrem.“ 
1K 12  „1Pokud jde o duchovní dary, brat�í, necht�l bych vás nechat v nev�domosti. 2Pamatujete se, že když jste byli 
pohané, táhlo vás to neodolateln� k n�mým modlám. 3Proto vám zd�raz�uji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, ne�ek-
ne: „Ježíš bu� proklet,“ a že nikdo nem�že �íci: „Ježíš je Pán,“ le� v Duchu svatém. 4Jsou rozdílná obdarování, ale 
tentýž Duch; 5rozdílné služby, ale tentýž Pán; 6a rozdílná p�sobení moci, ale tentýž B�h, který p�sobí všecko ve všech. 
7Každému je dán zvláštní projev Ducha ke spole�nému prosp�chu. 8Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, 
druhému slovo poznání podle téhož Ducha, 9n�komu zase víra v témž Duchu, n�komu dar uzdravování v jednom a témž 
Duchu, 10n�komu p�sobení mocných �in�, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duch�, n�komu dar mluvit ve vytr-
žení, jinému dar vykládat, co to znamená. 11To všechno p�sobí jeden a týž Duch, který ud�luje každému zvláštní dar, jak 
sám chce. 12Tak jako t�lo je jedno, ale má mnoho úd�, a jako všecky údy t�la jsou jedno t�lo, a� je jich mnoho, tak je to    
i s Kristem. 13Nebo� my všichni, a� Židé �i �ekové, a� otroci �i svobodní, byli jsme jedním Duchem pok�t�ni v jedno t�lo   
a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. 14T�lo není jeden úd, nýbrž mnoho úd�. 15Kdyby �ekla noha: „Protože nejsem 
ruka, nepat�ím k t�lu,“ tím by ješt� nep�estala být �ástí t�la. 16A kdyby �eklo ucho: „Protože nejsem oko, nepat�ím           
k t�lu,“ tím by ješt� nep�estalo být �ástí t�la. 17Kdyby celé t�lo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé t�lo nebylo 
než sluch, kde by byl �ich? 
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