
Lekce 10
Duchovní ovoce

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací
(Ga 5,22-23).

Láskaje trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepo-
čítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Aľ
se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska
nikdy nezanikne (IK 13,4-8).

Ježíš vstoupil do nebe před téměř dvěma tisíci lety. Jeho následovníci jej
vždy považovali za dokonalý příklad pro každého skutečného křesťana.
Někteří lidé se díky moci Ducha svatého proměnili natolik, že jiným připomí-
nali samotného Ježíše. Když rybáři duší svědčí o Ježíši a vzpomenou přitom
tyto lidi, posluchači často říkají: "Ó, ano,jájej znám. Je to můj soused." Nebo:
"Ano, znám jej, pracuje se mnou v naší fabrice." Dokonce i ve vzdáleném
pralese říkají: "Ano, ano, známe jej. Pravidelně nás navštěvuje a vypráví nám
o Bohu." Mají přitom na mysli lidi, kteří dovolili Duchu svatému, aby v nich
rozvinul charakter Pána Ježíše.
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Je příznačné, že v této závěrečné lekci uvažujeme nad 1)'.1)' charakteru
pravého následovníka Ježíše Krista a nad tím, jak se tyto vlastnosti rozvíjí ve
věřícím skrze Ducha svatého, který v něm přebývá. Apoštol Pavel je nazývá
ovoce Ducha. Dají se vyjádřit jediným slovem: láska. Jedná se o vlastnosti
Boží, které v životě věřícího formuje Duch svatý. Rád nazývám ovoce Ducha
vyjádřením křesťanského charakteru. Když budeš studovat, zkoumej sám
sebe: mohou v tobě jiní vidět Ježíše?

osnova lekce

Máme přinášet ovoce
Přehled ovoce Ducha svatého
Odměna za ovoce

Cíle lekce

Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• vysvětlit pojem ovoce Ducha na základě lK 13 a Ga 5,22-23.
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• říci, proč k tomu, aby naše řeč, služba a oběti byly účinné, je nutné ovoce
Ducha svatého.

• zhodnotit svůj vlastní křesťanský charakter a stanovit, co je potřebné
k duchovní zralosti.

• mít aktivní podíl na věčně odměně - proměnění do podoby Kristovy - a to
tak, že se poddáš Duchu svatému.

studijní činnost

1. Prostuduj si lekci stejným způsobem, jak jsi studoval předchozí lekce.
Vyhledej všechna uvedená místa v Písmu a odpověz na všechny studijní
otázky. Zvláštní pozornost věnuj otázce č. 10.

2. Přečti si J 15,1 KB, Ga 5 a 2Pt 1,5-11. Tato místa jsou pozadím pro studium
této lekce.

3. Vypracuj si osobní test a své odpovědi si pak zkontroluj.

4. Projdi si znovu vše, čemu ses učil ve 3. části. Pak odpověz na otázky uvedené
ve 3. studijní zprávě. Postupuj podle připojených instrukcí.

rozvinutí lekce

MÁME PŘINÁŠET OVOCE

Úkoll. Vyber pravdivé výroky o tom, proč je v křesťanském životě nutné ovoce
Ducha svatého.

Možná ses během studia 9. lekce divil, proč apoštol Pavel psalo darech
Ducha svatého v 12. a 14. kapitole 1. listu Korintským, a mezi ně vložil
kapitolu 13. Bude ti to jasné, když si tuto kapitolu otevřeš. Přečti si první tři
verše. Nyní spočítej všechna osobní zájmena, která se tam nachá-
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zejí. V překladu, který používám (NIV), se zájmeno "já" objevuje osmkrát!
(jde samozřejmě o anglický text; v češtině je tento podmět nevyjádřen - pozn.
překl.)

Co se tím Pavel pokouší říct? Je zřejmé, že zde stojí v centru pozornosti
on sám jako osoba. Říká: "Oddělte všechno, co jsem řekl nebo učinil a máte
pouze mne, mne samotného. V tomto okamžiku je to, co jsem, daleko
důležitější, než to, co jsem řekl nebo co jsem učinil.

Jak jsme viděli v 9. lekci, Duch svatý přichází, aby nám pomohl pracovat
pro Boha. Ale pro mne jako pro člověka je důležitější, že mi pomáhá, abych
byl takový, jak chce Bůh abych byl. To, co konám pro Boha, přináší užitek
především jiným. Když jsem však podoben Bohu, mám z toho užitek přede-
vším já. Obojí se líbí Bohu, ale činění bez bytí je prázdné a bezvýznamné.

Všimněme si nyní podrobněji, co apoštol Pavel říká o významu ovoce
Ducha svatého, nebo jinými slovy řečeno, o charakteru křesťana. Nahraďme
tedy při svém studiu slovo láska slovem křesťanský charakter.

V mluvě

Úkol 2. Zjisti, jaký význam má opravdový křesťanský charakter při dosvědčo-
vání tvého svědectví.

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl bych opravdový
křesťanský charakter, který by dosvědčoval mé svědectví, jsem jenom dunící
kov a zvučící zvon v pohanském chrámě. Mé svědectví způsobuje, že lidé
přicházejí do chrámu, aby hledali Boha. Ale jestliže ve mně nevidí jeho
charakter, odvracejí se se zklamáním. Mé svědectví není ničím jiným, než
zvukem zvonů, které pozývají lidi do prázdné svatyně pohanů. Můj skutečný
charakter odporuje mému svědectví.

Duch svatý vstoupil do chrámu našeho těla a touží po tom, aby zde mohl
přinášet ovoce Ducha. Když pak vydáváš svědectví, co Bůh dokáže
učinit v životě těch, kteří ho přijímají, budeš sám živým příkladem svého
svědectví. Lidé řeknou: "Ano, já vím, jaký je Bůh. Je takový jako ty."
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1 Co to znamená mít opravdový křesťanský charakter, který by dosvědčoval
naše svědectví? (Vyber si jednu odpověď.)

a) Znamená to, že neseš mocnou zvěst, která učiní na lidi dojem, bez ohledu
na to, jakým způsobem žiješ.

b) Znamená to, že vždycky projevuješ lásku Kristovu, a lidé jsou přitahováni
ke Kristu více tím, jaký jsi, než tím, co říkáš.

Ve službě

Úkol 3. Doplň věty, které vyjadřují myšlenku, že to, kým jsme, je stejně důležité
jako to, co děláme.

Kdybych mčl dar proroctví, který je největším z darů řeči - a kdybych
rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, což by bylo to největší
mezi dary poznání; a kdybych měl víru, která přenáší hory - největší z darů
moci, a neměl bych přitom křesťanský charakter, nic nejsem.

Apoštol Pavel zde určitě nechce snižovat význam darů. Jsou to všechno
dary Ducha svatého. Jsou nejvyšším projevem mysli a moci Boží, na kterém
se člověk může podílet. Budou velikým požehnáním pro ty, kdo mají jakou-
koli potřebu. Budou budovat jednotlivé údy církve. Skrze ně bude zvěstována
nadpřirozená moudrost a poznání. Hory se budou pohybovat. Bude vyvýšen
Bůh a já mohu být považován za obdarovaného služebníka Božího. Jestliže
mi však chybí ovoce křesťanského charakteru, před Bohem zůstávám prázdný.

Ježíš to potvrdil, když řekl: "Po jejich ovoci je poznáte" (Mt 7,16). Pak
dodal: "Ne každý, kdo mi říká .Pane, Pane', vejde do království nebeského;
ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den:
.Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevy-
mítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' A tehdy
jim prohlásím: ,Nikdy jsem vás neznal. Jdčte ode mne, kdo se dopouštíte
ncpravosti'" (Mt 7,21-23).

Služba Bohu jako sou'část uctívání představuje nejvyšší druh služby, jaké
je člověk schopen. Nicméně, když se křesťanský služebník postaví před svého
Pána, ten jej bude soudit podle toho, jaký je, a odměňovat podle toho, co
učinil (Mt 24,45-51).
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Proč je tomu tak? Duch svatý si připravuje vládce pro přicházející krá-
lovství Kristovo. Protože budou vládnout s ním, musí být jako on. Jejich
postavení jim bude přiděleno více na základě toho, jak dalece jsou podobni
Kristu, než toho, co učinili. Kristus bude vládnout železnou berlou, v doko-
nalé čistotě, spravedlnosti a lásce. Proto bude hledat služebníky s nezištnou
křesťanskou motivací a postoji podobnými jeho. (Zj 2,26-27).

Politikové často vítězí v kampaních díky pyšným prohlášením o tom, čeho
dosáhli a slibům, čeho hodlají dosáhnout, než díky svému bezúhonnému
charakteru. V Kristově království se však to, jaký jsi,bude počítat více než to,
co jsi vykonal. To je poselství 1K 13.

Tato skutečnost staví všechny křesťany na stejnou úroveň. Řadový člen
církve má stejnou možnost, aby byl jako Ježíš, jako nejvyšší oficiální předsta-
vitel. Oba mají stejného Ducha svatého v chrámu svého těla; a ten touží, aby
v nich mohl nést ovoce.

2 Doplň následující věty:

a 1K 13 říká, že to, jací .

je daleko důležitější, než to, co .

b Ti, kdo chtějí vládnout s Kristem, musí .

c Ježíš řekl, že nás lidé poznají podle naší .

To znamená, že to, jací jsme, bude zjevné z naší .

V oběti

Úkol 4. Na základě 1K 13,3 vysvětli vztah mezi obětí a projevem křesťanského
charakteru.

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení,
ale kdybych neměl křesťanský charakter, nic mi to neprospěje.

Bůh miluje chudé. Skrze poselství apoštola Jakuba nás varuje, že v po-
sledních dnech budou boháči plakat a naříkat, protože utlačovali chudé a
ponechávali si jejich mzdu (Jk 5,1-4). Bohu se líbí, když se dělíme s těmi, kdo

231



RÁDCE, UČITEL A PRŮVODCE

mají nedostatek. Dávání chudým se přibližuje vice křesťanskému cha-rakte-
ru, než velká slova o Bohu anebo projevy darů Ducha, ale stále ještě nedo-
sahuje úrovně ovoce Ducha. To, co dáváš, přinese samozřejmě chudým velký
užitek - alespoň na určitou dobu, ale jestliže chceš, aby se to počítalo před
Bohem, tvou motivací musí být přirozenost Kristova v tobě.

Když Pavel mluví o tom, že by vydal sám sebe k upálení, nevíme, zda má
na mysli mučednictvi nebo nějaký jiný druh sebeobětování z náboženských
důvodů, což bylo běžným jevem za jeho dnů. Ať se UŽ však jeho příklad týká
čehokoliv, v podstatě nám chtěl povědět asi toto: "I kdybych pro své pře-
svědčení podstoupil jakkoli bolestnou smrt, pokud nebudu mít ovoce Ducha,
křesťanský charakter, nic mi to neprospěje".

3 Co je standardem pro ovoce Ducha?

4 Kdy je dávání chudým nebo sebeobětování přijatelné pro Boha?

S Proč, podle tvého názoru, ilustroval Pavel důležitost ovoce Ducha svatého
příkladem vydání svého těla k upáleni?

6 Zakroužkuj písmeno před každým PRA VDIVÝM tvrzením, vysvětlujícím,
proč je nutné ovoce Ducha v životě křesťana.
a Apoštol Pavel naznačuje, že to, jaký jsem, je důležitější než to, co říkám

nebo činím. .
b Mluvení vjazycích,porovnáno s ovocem Ducha, nemá téměř žádný význam.
c Jestliže nemám křesťanský charakter, vše,co činím, je bezvýznamné.
rl Lidé budou vice přitahováni ke Kristu tím, co říkám, než tím, jaký jsem.
e Můžu mít všechny dary Ducha svatého a přitom být ničím.
f Jestliže se nechci postavit před Boha prázdný, musím nést ovoce Ducha.
g Ježíš řekl, že jeho učedníky poznáme podle jejich darů.
b Naše budoucí postavení v Kristově království bude záviset od toho, nakolik

budeme podobni Kristu.
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PŘEHLED OVOCE

Definice

Úkol 5. Najdi slova, které definují, co je láska anebo co láska činí.

Mít křesťanský charakter je životně důležité, ale co to vlastně je a jak
poznám, že jej mám? Odpověď nalezneme ve verších, kterými jsme začali
tuto lekci. V těchto verších Písma najdeme různé stránky křesťanského
charakteru - ovoce Ducha svatého. Když se budeš o nich učit, ptej se sám
sebe, zda máš tyto vlastnosti Kristovy.

7 Vyjmenuj devět druhů ovoce Ducha, které jsou uvedeny v Ga 5,22-23.

Pravý křesťanský charakter se projevuje ovoci Ducha, vyjádřeno jedním
slovem - láskou. V lásce mají svůj původ všechny ostatní vlastnosti Boha,
které se rozvíjejí ve věřícím skrze Ducha svatého. Proto můžeme 1K 13,4-8
nazvat Boží normou nebo standardem, který stanovuje, jaký má být opravdo-
vý křesťan.

Slovo láska, které je zde použito, je překladem řeckého slova agapé. Jde
o lásku, která pramení přímo u Boha: "Boží láska je vylita do našich srdcí
skrze Ducha svatého" (Ř 5,5). Nezměrná velikost a hloubka této lásky
způsobila, že Bůh dal svého jednorozeného Syna jako oběť za naše
hříchy (J 3,16). Je to láska, kterou nás miluje JežÍŠ: "Podle toho jsme poznali,
co je láska, že on za nás položil život. A tak jsme i my povinni položit život
za své bratry" (U 3,16 aJ 15,12-13).

Pokusili jsme se parafrázovat, co jeden z biblických učenců, A. T. Pierson,
napsal o lásce a o ovoci Ducha:

Radost je láska radující se
Pokoj je láska, která spočinula v důvěře
Trpělivost je láska zkoušená
Laskavost je láska k lidem kolem nás
Dobrota je láska v akci
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Věrnost je láska, která vytrvá
Tichost je láska, která vychovává
Sebeovládání je láska, která podléhá kázni

Jestliže máš takovouto lásku, která je zároveň opravdovým křesťanským
charakterem, budeš trpělivy (1 K 13,4-7). Cokoliv budeš muset vytrpět, ne-
přestaneš se ovládat a neřekneš ani neuděláš věci, kterých bys později litoval.

Budeš laskavy k těm, kdo ti ubližují.

Nebudeš druhým závidět ani jejich postavení, ani věci, které mají, ale budeš
spokojen s tím, co ti dal Bůh.

Nebudeš se chlubit tím, čeho jsi dosáhl, ale dovolíš jiným, aby tě chválili;
ty pak odevzdáš slávu Bohu.

Nebudeš pyšný, protože víš, že všechno, co máš, je dar od Boha a cokoliv
činíš, činíš v jeho síle.

Nebudeš neuctivy, Skutečný křesťan se ke každému chová s úctou, bez
ohledu na jeho postavení nebo životní úroveň.

Nebudeš sobecký. Na první místo budeš klást Boha, jiné budeš považovat
za přednější sebe.

Nebudeš přecitlivělý e popudlivy. Budeš se snažit nebýt urážlivý.

Nebudeš uchovávat v paměti zlo, kterým ti jiní ublížili, ale rychle na to
zapomeneš.

Nebudeš se radovat ze zla jakéhokoliv druhu, ale budeš pamatovat, že
Kristus byl ochoten kvůli zlu trpět.

Budeš se radovat z pravdy.

Budeš se vždy zastávat správné věci.

Budeš vždy věřit a důvěřovat tomu, co je pravdivé.

Tvá naděje bude vždy v tom, co Bůh zaslíbil.

234



DUCHOVNÍ OVOCE

Vždy vytrváš (budeš pevnč stát), dokud víra nebude viditelná - dokud to,
na co v naději očekáváš, se nestane realitou.

8 Zakroužkuj písmeno před každou definicí lásky nebo vyjádřením, co činí.

a) Dokáže se ovládat
b) Hledá svůj vlastní prospěch
c) Obětavá
d) Laskavá
c) Pokorná
f) Neuctivá
g) Trpělivá
h) Vždycky se raduje

Použití

i) Mírumilovná
j) Závidí
k) Snadno se rozčílí
I) Vytrvá
m) Zastává se pravdy
n) Pyšná
o) Má naději
p) Dobrotivá

Úkol 6. Srovnej, jak se ovoce Ducha svatého projevovalo v životě Ježíše Krista
a jak se projevuje ve tvém vlastním životě.

Už tě slyším, jak říkáš: "Dokáže vůbec někdo vyhovět takovémuto stand-
ardu?" Skutečně, je pouze jediný člověk, který vyhovuje těmto požadavkům.
Jmenuje se Ježíš. Když dáš jeho jméno před každý charakterový rys, sedí to
dokonale! Ježíš od nás nikdy nežádá nic, co sám neučinil - a on to všechno
činil v moci stejného Ducha, který nyní přebývá v nás.

Kristus je naším příkladem. Avšak v naší vlastní síle nejsme schopni jej
napodobovat nebo kopírovat. Musíme se poddat a dovolit, aby nás Duch
svatý proměňoval do jeho podoby. Jsme účastni jeho božské přirozenosti
(2Pt 1,4). Rozsah.v jakém se to uskuteční, bude zároveň určovat míru naší
dokonalosti v Kristu.
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9 Uvádíme několik příkladů Boží přirozenosti Krista, jak se projevovala
během jeho života na zemi. Přiřaď každé místo Písma (levý sloupec) k ovoci
Ducha, které ilustruje (pravý sloupec).

· aJ 14,27

· b II. 53,7

· c Zd 4,15

.... d 2Pt 3,9

· ... e L 22,42

.... fU 3,16

1) Láska
2) Radost
3) Pokoj
4) Trpělivost
5) Laskavost
6) Dobrotivost
7) Věrnost
8) Tichost
9) Sebeovládání

.... gMt4,1-11

A nyní prozkoumejme sami sebe. Většina z nás se tak trochu podobá
jistému studentovi, který navštěvoval naší biblickou školu. Ruda nerněl rád
zkoušení. Vždycky jenom vzdychal a naříkal a málokdy odpověděl na polo-
žené otázky. Na jedné zkoušce ponechal svůj formulář prázdný a vespodu
připsal: "Kristus je odpovědí. Ale učitel se nenechal vyvést z míry. Do vrchní
části písemky napsal: "Kristus IDO bodů, Ruda O bodů."

Mohlo by to být velice zábavné, ale přemýšlejme o tom v souvislosti se
dnem naší závěrečné zkoušky. Vím, že Kristův křesťanský charakter má
hodnotu ,,100"; ale určitě nechci, aby byl můj charakter hodnocen "O", jako
Rudova písemka. A co ty?

Pavel říká, že budeme souzeni Kristem, skrze jeho evangelium (Ř 2,16).
Možná že právě 13. kapitola 1. listu Korintským bude použita před soudným
stolcem Kristovým jako základ pro rozhodování, kdo zaujme zodpovědné
postavení v jeho budoucím království. Definice ovoce Ducha svatého, jak ji
uvádí Pavel, nám může posloužit jako osobní test, který budeme znovu a
znovu pročítat a takto se připravovat na naši závěrečnou zkoušku.

Všechno, co Bůh vyžaduje ohledně křesťanského charakteru, je uvedeno
pod záhlavím ovoce Ducha na výše uvedených místech Písma. Vlastnosti,
které jsou v nich jmenovány, jsou Božími vlastnostmi, jeho charakterovými
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rysy. Nedokážeš je v sobě vypůsobit sám - musíš dovolit, aby vyrostly z tvého
osobního vztahu s Duchem svatým. On je tím, kdo vypůsobí v tobě toto ovoce.

tO Udělej si ve svém poznámkovém sešitě tabulku, podobnou jako v našemu
příkladu, a vyjmenuj všechny ovoce Ducha, které jsou uvedeny v Ga 5,22-23
a lK 13. Poznamenej si, nakolik se toto ovoce vyskytuje ve tvém vlastním
životě. Pros Ducha svatého, aby je v tobě pěstoval až do plnosti míry Kristovy.
Jak to s tebou vypadá nyní?

V mém životě vidím toto ovoce:
OVOCE Nikdy Zřídka Někdy Často Obvykle Vždycky

O 20 40 60 80 100
Láska
Radost
Pokoj,

atd

ODMĚNA ZA OVOCE

Úkol 7. Uveď, jaké tři odměny jsou připraveny pro ty, kdo přinášejí ovoce
Ducha a dolož to příslušnými biblickými místy.

Byla doba, kdy jsem byl mladíkem - nyní jsem dědečkem. Mezi těmito
dvěma obdobími jsem získal mnoho a mnoho zkušeností. Některé z nich byly
příjemné, některé méně, ale všechny byly potřebné.

Možná se zeptáte: "Potřebné k čemu?" Nuže, kdyby měly být pouze pro
tento život. .. Než bych byl skutečně připraven žít, měl bych už život za sebou.
Ne, Duch svatý mě připravuje na něco většího, co přijde v blízké budoucnosti
- na něco, co přesahuje všechny naše představy! Ovoce Ducha, můj křes-
ťanský charakter, se ve mně rozvíjí skrze Ducha svatého kvůli mému místu
ve věčnosti!

Podívejme se nyní společně na posledních šest veršů lK 13 a pozna-
menejme si některá z těchto věčných dobrodiní.
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Křesťanský charakter je nadčasový

Křesťanský charakter je tou jedinou částí věčnosti, kterou můžeš mít hned
nyní. Vše ostatní pomine: "Proroctví -to pomine;jazyky -ty ustanou; poznání
- to bude překonáno" (v. 8).

Když uvidíme Ježíše, proroctví nám už nebudou potřebná, a tak pominou.
Potom,co se naplní, zůstanou pouhými vzpomínkami.

Jazyky, jak ty známé, tak i neznámé, ustanou. Skrze Ducha nám bude
umožněn mnohem vyšší druh komunikace. Jazyková bariéra zmizí.

Naše omezené poznání bude překonáno - vždyť proroctví,jazyky a nynější
poznání jsou v tom nejlepším případě pouze částečným zjevením Boha pro
náš nynější život. Přetrvá pouze náš křesťanský charakter, a to ve stavu,
v jakém se bude nacházet na konci našeho života. Láska nikdy neza-
nikne - zůstane. Křesťanský charakter je nadčasový (1 K 13,8.13).

II (Zvol nejvhodnější odpovčď .. Jazyky, proroctví a naše omezené poznání
už nebudou v Kristově království potřebné, protože:
a) budeme přebývat v jeho přítomnosti .uvidíme ho takového, jaký je - a tato

částečná zjevení už nebudeme potřebovat.
b) v jeho království už nebudeme pociťovat potřebu komunikovat.
c) budeme s ním vládnout a nebudeme už dál potřebovat moc Ducha svatého,

která v nás nyní působí.

Křesťanský charakter přináší zralost

Jak jsme viděli v předchozích lekcích, náš život v Duchu začí-
náme v okamžiku znovuzrození. Pak jsme, pod pečlivým dohledem Ducha
svatého, živeni Slovem a rosteme díky instrukcím a zkušenostem.

Kdo jsme prožili znovuzrození, jsme dětmi Božími - s různými stupni
duchovní zralosti. Avšak délka období, která uplynula od okamžiku našeho
znovuzrození, má jen velice nepatrnou souvislost s tím, na jakém stupni se
naše křesťanská zralost nachází.

Duch svatý může přinášet ovoce křesťanského charakteru v našem životě
pouze tehdy, když s ním spolupracujeme. Někteří Duchem svatým naplněni
křesťané se někdy během mnoha let naučí pouze několika duchovním lekcím.
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Jazyky, proroctví a dokonce i poznání - to vše nám pomáhá a jsou to úžasné
dary Ducha svatého, ale to, že je máme, ještě nemusí být známkou naší
duchovní zralosti. Míra dospělosti v Bohu, jak jsme viděli, závisí od toho,
nakolik dovolíme Duchu svatému, aby v nás formoval charakterové rysy
Ježíše.

12 Přečti si Jan 15,1-5. Jsou to slova Ježíšova. Jakou podmínku musíš splňo-
vat, abys mohl nést ovoce?

Zůstávání v Kristu zahrnuje jednotu s ním (v. 1.-2.), čištění nebo ořezávání
(v. 2.) a přinášení ovoce (v. 5.). To jsou podmínky nutné k tomu, abychom
nesli (1\'(1(T.

JEDNOTA OŘEZÁVÁNÍ HOJNOST OVOCE

13 Ve 2Pt 1,5-8 můžeme najít postup, jak pěstovat ovoce Ducha. Doplň
uvedený seznam tím, co Petr doporučuje činit, abyccom dosáhli křesťanské
zralosti. Všimni si, čím to končí.

239



RÁDCE, UČiTEL A PRŮVODCE

Petr dále říká: "Máte-Ii tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete
v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Komu však scházejí,
je krátkozraký a slepý a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých
hříchů" (2Pt 1,8-9).

Křesťanský charakter přináší plnost

Když se nakonec postavíme před Krista, náš příklad, budeme vidět, jak by
měl vypadat plně rozvinutý křesťanský charakter. Jak to řekl apoštol Pavel:
"Nyní vidíme jen jako v zrcadle, potom však uzříme tváří v tvář" (lK 13,12).
Nyní se to podobá pohledu do zamlženého zrcadla, ale pak se uvidíme tak,
jak nás vidí Bůh. Nyní máme víru, která nám pomáhá a naději, která nás
pohání vpřed; ale ani jedna z nich není věčná. Obě se promění ve vidění, když
budeme hledět na Krista.

Je pouze jediný způsob, jak můžeme obdržet naši odměnu v její plnosti:
přinášet v našem životě ovoce Ducha. Petr nám připomíná: "Proto se, bratří,
tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy
ncklopýtnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho
Pána a Spasitele Ježíše Krista" (2Pt 1,10-11).

14 Uveď, jaké tři druhy odměny dostaneme, pokud budeme přinášet ovoce.
Každou odměnu dolož příslušným místem z Písma.
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osobní test

OT ÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI. Zakroužkuj písmeno
před nejvýstižnější odpovědí.

1 Pojem ovoce Ducha se vztahuje na
a) duchovní dary.
b) proroctví a oběť.
c) proměnu do podoby Kristovy.

2 Charakteristické rysy duchovního ovoce se rozvíjejí ve věřícím skrze
a) Ducha svatého.
b) rady a zkušenosti.
c) vlastní úsilí.

3 Věřící by se měl při rozvoji svého křesťanského charakteru snažit o
a) napodobování Krista.
b) život podle zákona.
c) to, aby dovolil Duchu svatému v sobě působit a přinášet ovoce Ducha.

4 Ovoce Ducha neboli křesťanský charakter lze nejlépe shrnout ve slově.
a) agapé (láska).
b) služba.
c) vira.
d) svědectví.

5 Co je pro mne jako pro křesťana nejdůležitější?
a) To, co říkám.
b) To, jaký jsem.
c) To, co činím.
d) To, co cítím.

6 Můžu mít všechny dary Ducha svatého a přesto nebýt ničím, pokud nemám:
a) moc.
b) jazyky.
c) zjevení od Boha.
d) lásku.
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7 V království Božím bude postavení těch, kdo budou vládnout s Kristem,
záviset od
a) toho, jací byli v minulosti.
b) jejich tužeb.
c) toho, do jaké míry se stali podobni Kristu.
d) jejich zkušeností s uctíváním.

8 Sebeovládání je láska
a) v akci.
b) která podléhá kázni.
c) v pokušení.
d) k lidem kolem nás.

9 Tím jediným, co zůstane i pro věčnost je
a) naděje.
b) proroctví.
c) víra.
d) křesťanský charakter.

10 Kterými slovy začíná a končí pOpIS procesu přinášení ovoce podle
2Pt 1,5-8?
a) víra - sebeovládání
b) dobrota - laskavost
c) víra - láska
d) láska - vytrvalost

Prohlédni si lekce, které patří do této části. Pak vyplň třetí studijní
zprávu a otázkový list pošli svému učiteli.

Nyní jsi ukončil studium tohoto kursu. Modlíme se za to, abys díky
svému studiu prožíval hlubší osobní vztah s Duchem svatým. On je
skutečně osobním,mocným a praktickým přítelem. K dalšímu studiu ti
doporučujeme kurs lel ze stejné řady s názvem Život v hojnosti:
Studium křesťanského charakteru. Tento kurs je rozšířením studia
ovoce Ducha. Ať ti Pán požehná při tvém dalším studiu.
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odpovědi na studijní otázky

8 Měl jsi zakroužkovat všechny odpovědi kromě b), f), j), k) a n).

1 b) Znamená to, že vždycky projevuješ lásku Kristovu, a lidé jsou přitahováni
ke Kristu, protože vidí, jaký jsi i způsob, jakým mluvíš.

9 Já jsem to přiřadil takto:

a 3) Pokoj
b 8) Mírnost
c 9) Sebeovládání
d 4) Trpělivost

e 7) Věrnost
fl) Láska
g 9) Sebeovládání
h 6) Dobrota

i5) Laskavost
j 2) Radost
k 6) Dobrota
14) Trpělivost

2 a jsou, činí
b být jako on
c ovoce, z našeho křesťanského charakteru.

10 Tvoje odpověď.

3 Láska neboli křesťanský charakter

11 a) budeme přebývat v jeho přítomnosti, uvidíme ho takového, jaký
je - a tato částečná zjevení už nebudeme potřebovat.

4 Když to činíme se stejnou láskou, jakou nás miluje Kristus.

12 Musím zůstávat v něm.

5 Tvoje odpověď. Podle mě nám chtěl ukázat, že pouze taková láska, jakou
prokázal Kristus, se bude počítat ve věčnosti. Použil příklad sebeoběto-
vání, protože se to často považuje za největší, co může člověk vykonat.
Chtěl nám ukázat, že důležitější je to, jací jsme.

243



RÁDCE, UČITEL A PRŮVODCE

13 BRATRSKÁ LÁSKA
ZBOŽNOST

TRPĚLIVOST

LÁSKA
VíRA ZDRŽENLIVOST

POZNÁNÍ
CTNOST

DOBROTA

6 a Pravdivé
b Nepravdivé
c Pravdivé
d Nepravdivé

e Pravdivé
f Pravdivé
g Nepravdivé
b Pravdivé

14 Duchovní ovoce - křesťanský charakter je nadčasový: 1K 13,8.13. Přináší
křesťanskou zralost, podobnost s Kristem: 2Pt 1,8. Přináší plnost:
2Pt 1,10-11.

7 Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a
sebeovládání.
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Odpovědi na osobní testy
1. lekce

1 Nepravdivé

2 Pravdivé

3 Pravdivé

4 Pravdivé

5 Nepravdivé

6 Pravdivé

7 Nepravdivé

8 Nepravdivé

9 Pravdivé

10 Pravdivé

11 problémy

12 tužby

13 zkušenost

14 vztah

15 dospívání (zralosti)

16 dokonalou

17 Schopnost cítit, poznat a rozho-
dovat se

18 Protože je osobou, dokáže mne
milovat a já mu mohu jeho lásku
opětovat. Může skrze mne milovat
ijiné.

19 Kterákoli z následujících mož-
ností: může mu lhát, klást odpor,
může ho zarmucovat, rouhat se
mu, hřešit proti němu.

2. lekce

1 Nepravdivé

2 Pravdivé

3 Pravdivé

4 Nepravdivé

5 Pravdivé

6 Pravdivé

7 Pravdivé

8 Nepravdivé

9 Pravdivé

10 Pravdivé

11 Nepravdivé

12 Pravdivé

13 Měl jsi zakroužkovat všechna pís-
mena kromě b), d) aj).

14 V tom, že spojuje Boha Otce,
Boha Syna a Boha Ducha svaté-
ho.

15 Protože má Boží vlastnosti, dává
mi duchovní život, moc, svatost a
je mým společníkem.

245



RÁDCE, UČITEL A PRŮVODCE

3.Iekce

1 c) Stvořitel.

2 d) Ten, kdo je přivolán k boku na
pomoc

3 b) znovuzrození

4 a) duchovní narození

5 c) Satana

6 a) Kázní nás.

7 d) Jsme dokonalí.

8 c) Přímluvce.

9 a) Vůdce.

10 Kterékoliv dvě možnosti: Připo-
míná nám věci, které jsou Kristo-
vy, svědčí nám o Kristu, uvádí nás
do veškeré pravdy, oslavuje Kris-
ta, dává nám poznat budoucí
události v Božím plánu.

II Ježíš, Duch svatý, věřící.

4. lekce.

1 b) pouze málo o konkrétní účasti
každého z nich, zato zdůrazňuje
mnohost jediného věčného Boha
a fakt, že on je stvořitelem všeho.

2 c) Potřeba spasení pro člověka

3 a) předtím, než začal čas.

4 b) existenci Trojice ještě před
okamžikem stvoření.

5 a) Otce, Syna a Ducha svatého.

6 c) působit v moci a vykonat Boží
příkazy.

7 c) Vdechl dech života do člověka
a tak z něj učinil duchovní bytost

8 a) udržování všeho, co bylo stvo-
řeno.

9 b) zjevit svou slávu a přijmout
chválu.

lOb) Tím že ho posloucháme a ctí-
me.

lIb) Člověk byl vyformován Bohem
z prachu a pak do něj Bůh vdechl
dech života, ostatní stvoření se
událo skrze mluvené slovo.

12 b) Lidé ještě nebyli schopni při-
jmout zjevení Trojjediného Bo-
ha.

5. lekce

1 c) že žijeme podle toho, co jsme
slyšeli.

2 b) se mění ,když je předáváno dál.

3 d) v něm nejsou chyby.

4 b) zjevení.

5 a) Písmo je ve svém plném rozsa-
hu inspirováno Duchem svatým.

6 c) porozumět významu Písma.
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7 a) Jednota Bible.

8 c) vedení Ducha svatého.

9 c) i dnes činí v životech lidí to, co
sama o sobě prohlašuje, že bude
činit.

10 b) byl jeho křest.

II e) odpovědi a) a c).

12 a) nechat se vést Duchem svatým.

6. lekce

1 a) Je dílo Ducha svatého ...

2 b) Někdy Duch svatý sám usvěd-
čuje hříšníka ...

3 b) Pokání zahrnuje proměnu
mysli ...

4 b) Nežiji již déle podle hříšné
přirozenosti ...

• 5 a) Když si Duch svatý učiní ve
mně své sídlo, mám z toho veliký
duchovníprospěch ...

6 a)Když se poddávám Duchu sva-
tému, zmocňuje mne to k tomu,
abych se oddělil od hříchu a ode-
vzdal plně Bohu ...

7 b) Když Duch svatý způsobí ve
mně znovuzrození. ..

7. lekce

1 Nepravdivé

2 Pravdivé

3 Pravdivé

4 Nepravdivé

5 Pravdivé

6 Nepravdivé

7 Pravdivé

8 Nepravdivé

9 Pravdivé

10 Pravdivé

IINepravdivé

12 Pravdivé

8. lekce

1 d) Duch svatý .

2 a) Hrůza.

3 b) uctívat Boha a podřídit se mu.

4 b) Způsobuje, že se přibližujeme
k Bohu s bázni, protože si uvědo-
mujeme jeho svatost i to, že je
hoden naší lásky a poslušnosti.

5 c) oslavování Boha.

6 a) služba.

7 a) všechno, cokoli děláme, může
být prostředkem duchovního uc-
tíváni.
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8 Pravdivé

9 Pravdivé

tO Nepravdivé

II Pravdivé

12 Nepravdivé

13 Pravdivé

14 Pravdivé

15 Pravdivé

16 Pravdivé

17 Nepravdivé

18 Pravdivé

19 Pravdivé

20 Pravdivé

9. lekce

1 a 7) Rozlišování duchů

b 4) Víra

c 8) Slovo poznání

d 1) Jazyky

e 6) Zázraky

f 2) Výklad jazyků

g 5) Uzdravování

h 3) Proroctví

i 9) Slovo moudrosti

2 Dary řeči, dary moci, dary zjevení

3 Budování církve, oslavení Krista.

4 Každý Duchem svatým naplněný
věřící (Ale Duch dává dary tak,
jak sám chce. My o ně máme usi-
lovat. Je zde tedy naznačeno, že
ti, kdo horlivě usilují o dary jsou
těmi, které si Duch svatý vyvo-
luje.

10. lekce

1 c) proměnu do podoby Kristovy.

2 a) Ducha svatého.

3 c) to, aby dovolil Duchu svatému
v sobě působit a přinášet ovoce
Ducha.

4 a) agapé (láska)

5 b) To, jaký jsem.

6 d) lásku. •7 c) toho, do jaké míry jsme se stali
podobni Kristu.

8 b) která podléhá kázni.

9 d) křesťanský charakter.

10 c) víra - láska.
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