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Lekce 12

Ovoce Ducha

Websterův slovník definuje ovoce jako „výsledek nebo 
důsledek jednání nebo činu“. To dobře zapadá do uče-
ní Písma o ovoci Ducha. Ovoce Ducha se vyvíjí jako 

přímý důsledek působení Ducha svatého v našich křesťanských 
životech. Tento proces vlastně začíná v okamžiku, kdy člověk při-
jme Krista jako Pána a Spasitele.

Apoštol Pavel píše: „Skutky lidské svévole jsou zřejmé: ne-
cudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, 
hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, 
nestřídmost a podobné věci… Ovoce Božího Ducha však je lás-
ka, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost 
a sebeovládání.“ (Galatským 5,19–23) Pavel dělá zásadní rozdíl 
mezi skutky těla a ovocem Ducha. Skutky těla vycházejí z naší 
hříšné lidské přirozenosti, ale ovoce Ducha je výsledkem jednání 
Ducha v nás. Růst správného ovoce není možný bez Ducha sva-
tého, ale v tomto procesu máme také svou roli. Musíme ochotně 
spolupracovat a reagovat na to, co v nás Duch dělá.

OBSAH LEKCE
Role spásy v přinášení ovoce
Vyvážený život
Devět druhů ovoce Ducha

CÍLE
1. Zdůraznit předpoklady pro přinášení ovoce.
2. Vysvětlit potřebu darů Ducha a ovoce Ducha.
3. Popsat devět druhů ovoce Ducha.
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Role spásy v přinášení ovoce
Cíl 1: Zdůraznit předpoklady pro přinášení ovoce.

Znovuzrození
K tomu, aby vyrostlo ovoce, je potřeba život. Než budeme 

moci nést ovoce, musíme prožít spasení skrze víru v Krista. Tato 
spása je často označována jako „obnova“ nebo „znovuzrození“. 
V opravdovém věřícím – Kristovu učedníkovi – přebývá Duch 
svatý, který plodí dobré ovoce. Matouš zaznamenává Ježíšova 
slova: „Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom 
dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špat-
ný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává 
dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ (Matouš 7,17–19) 
Nezbytným předpokladem pro nesení dobrého ovoce je obnova.

Zůstávání v Kristu
Druhým předpokladem pro nesení ovoce je pokračující spo-

jení s Kristem skrze Ducha. Jan zaznamenává Ježíšova slova: 
„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já 
v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 
Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; 
pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.“ (Jan 15,5–6) Všimněte si, 
že Ježíš je vinná réva a my jsme jeho větve. Musíme zůstat při 
kmeni, abychom rostli a nesli ovoce. Lidé, kteří nejsou věrní své-
mu rozhodnutí následovat Krista a být s ním neustále v úzkém 
společenství, nemohou přinášet duchovní ovoce příjemné Bohu. 
Jestliže vykořeníte kvetoucí rostlinu ze země, nebudete očekávat, 
že pokvete. Podobně i my, pokud nejsme zakořeněni a zakotveni 
ve vztahu s Kristem, nebudeme přinášet ovoce.
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Život v Duchu
Třetím předpokladem pro plodnost musí být touha žít v Du-

chu. Pavel říká v Galatským 5,16: „Žijte z moci Božího Ducha, 
a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“

Život v Duchu je někdy označován jako chození v Duchu a na-
značuje naší poddanost směřování a vedení Ducha. Nechat se vést 
Duchem znamená kapitulovat před autoritou a vedením Ducha 
svatého. Přemýšlejte o této krátké ilustraci: Při cestování v cizí 
zemi je mnohem jednodušší mít zkušeného průvodce. Ten zná 
geografii a kulturu dané země a díky němu může být poznávání 
nového místa zajímavější a zábavnější. Stejné je to pro věřícího. 
Když jsme vedeni Duchem Božím, naše cesta na zemi je produk-
tivnější a více potěšuje Boha.

Setba a sklizeň
Posledním předpokladem pro plodnost je přijetí zákona set-

by a sklizně. Pavel píše: „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude 
posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své 
sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život 
věčný.“ (Galatským 6,7–8) Musíme se ptát sami sebe, co chceme 
sklízet v našich životech. Pokud chceme správnou sklizeň, musí-
me pořádně zasít. Dobré semeno zaséváme tím, že děláme to, co 
od nás Pán požaduje.

Apoštol Pavel ve svých listech identifikuje řadu negativních 
lidských vlastností. Nazývá je skutky těla nebo skutky hříšné při-
rozenosti. Některé z těchto skutků jsou nemorálnost, nečistota, 
smyslnost, svár, žárlivost, výbuchy hněvu, opilství a pitky. To vše 
je důsledkem nesprávné setby. S vědomím, že v nás chce Bůh 
vytvářet dobré ovoce, máme odpovědnost správně rozsévat tak, 
abychom mohli s pomocí Ducha sklízet dobrou sklizeň.
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Vyvážený život
Cíl 2: Vysvětlit potřebu darů Ducha a ovoce Ducha.

Dary Ducha jsou uvedeny v 1. Korintským 12,8–10: slovo 
moudrosti, slovo poznání, dar víry, dar uzdravování, působení 
mocných činů, proroctví, rozlišování duchů, jazyky a výklad ja-
zyků. Jako Boží děti, v kterých žije Duch svatý, můžeme osobně 
zažívat dary Ducha. Nicméně vzhledem k často vzrušující povaze 
těchto duchovních projevů se někteří soustřeďují spíše na dary 
než na ovoce Ducha.

I když uznáváme význam darů, nesmíme ztrácet ze zřetele 
význam ovoce Ducha. Existuje devět druhů ovoce Ducha zmí-
něných v Galatským 5 a devět darů Ducha zmíněných v 1. Ko-
rintským 12. Obojí je od Boha a obojí je nadpřirozené. Dobrým 
způsobem, jak pochopit rozdíl mezi těmito dvěma oblastmi, je 
uvědomit si, že ovoce je určeno pro růst Kristova charakteru v na-
šich životech. Dary jsou převážně zaměřeny směrem ven, aby 
sloužily Kristovu tělu a dalším lidem. Ovoce potřebuje čas k růs-
tu; dary jsou dány okamžitě.

Lidé, kteří používají duchovní dary, nejvíce potřebují projevo-
vat ovoce Ducha. Duchovní dary neměří duchovní hloubku a cha-
rakter věřícího. Ve skutečnosti věřící, kteří používají dary Ducha, 
aniž by u nich bylo vidět ovoce Ducha, mohou zneuctít i vlastní 
svědectví a svědectví o Kristu. Takové rozporuplnosti je třeba se 
vyhnout za každou cenu!

Je zřejmé, že Bůh klade velký důraz na ovoce Ducha. Skuteč-
ně potvrzuje vztah člověka s Bohem spíše tichý vliv křesťanského 
života než výbušná síla darů. Optimální stav je ten, když v životě 
věřícího harmonicky fungují ovoce a dary.

Křesťané jsou v procesu zrání. Růst ve všech oblastech našeho 
života je postupný a progresivní. Kromě ovoce Ducha, které roste 
v našem životě, musíme mít na paměti dvě jednoduché pravdy: 
věřící musejí spolupracovat s Duchem svatým a ovoce přináší vi-
ditelné změny.
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Spolupráce s Duchem svatým
Pán si nebude vynucovat růst duchovního ovoce v našich ži-

votech. On sám může plodit ovoce, ale my se mu musíme poddat. 
Proto se musíme vyhnout tomu, co se mu nelíbí a co ho mrzí. Po-
kud chceme vidět růst duchovní ovoce, musíme vyvinout inten-
zivní úsilí, abychom nezarůstali plevelem nebo nejednali podle 
hříšné přirozenosti… a zůstat ve spojení s vinnou révou – zdro-
jem života.

Ovoce přináší viditelné změny
Zatímco růst ovoce pokračuje a možná není tak rychlý, jak 

byste si přáli, změny budou vidět. Lidé uvidí ovoce Ducha ve 
vašem životě a budou se divit. To přináší slávu Bohu! I když ještě 
nejsme hotovým výrobkem, protože Bůh na vás pracuje, tak už 
nejsme stejní jako dříve. Bůh má radost, když vidí skutečný po-
krok, takže vás nemusí odradit, když ovoce roste zdánlivě příliš 
pomalu. Nezapomeňte, že Bůh nás nevidí takové, jací jsme býva-
li. Vidí nás takové, jakými budeme.

Devět druhů ovoce Ducha
Cíl 3: Popsat devět druhů ovoce Ducha.

Pavel píše v Galatským 5,22: „Ovoce Božího Ducha však je 
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, ti-
chost a sebeovládání.“ Podívejme se na každý z těchto devíti dru-
hů ovoce Ducha.

Láska
Láska vytvářená Duchem svatým se liší od lidské, přirozené 

lásky. Toto ovoce Ducha přesahuje přirozenou lásky v tom, že 
vytváří lásku k našim nepřátelům. Když milujeme své nepřáte-
le, tak je pouze netolerujeme; jsme motivováni prokazovat jim 
dobro. Ježíš učil: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš 
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bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však pravím: Mi-
lujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Ma-
touš 5,43–44) Jedná se o lásku, kterou Ježíš prokázal, když visel 
na kříži a zvolal: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lu-
káš 23,34) A to je láska, kterou chce Ježíš vypůsobovat v každém 
z nás.

Láska zrozená z Ducha se obětuje a neselhává. Právě v oblasti 
oběti se přirozená láska nejvíce podobá duchovnímu ovoci lásky. 
Když je přirozená láska silná, může být člověk ochoten se obě-
tovat za toho, koho miluje, dokonce i za cenu smrti. To je to, co 
Bůh udělal pro nás. Pavel píše: „Bůh však prokazuje svou lásku 
k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ 
(Římanům 5,8) Proto je láska, která pochází z Ducha, obětavá 
a nikdy neselhává.

Radost
Duch chce v našich životech vytvářet radost. Radost by měla 

být dominantním rysem v každém věřícím. Mnoho veršů Bib-
le mluví o radosti. Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje 
radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“ (Jan 15,11) Žal-
mista také píše: „Jeho kněžím dám za oděv spásu, jeho věrní bu-
dou zvučně plesat.“ (Žalm 132,16) Izajáš pokračuje: „Ti, za něž 
Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná 
radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk 
se dají starosti a nářek.“ (Izajáš 35,10) „Vrcholem radosti je být 
s tebou.“ (Žalm 16,11)

Je velký rozdíl mezi přirozenou radostí nebo štěstím a duchov-
ní radostí. Přirozená radost je obvykle založena na okolnostech. 
Když jdou věci dobře nebo lidé zažívají dobré věci, cítí radost.

Nicméně ovoce radosti vytvářené Božím Duchem nevyžaduje 
příjemné okolnosti. Například když byli Pavel a Silas ve vězení 
ve Filipis, rozhodli se o půlnoci zpívat Bohu chvály, ačkoli měli 
velké fyzické bolesti (viz Skutky 16,25). Jejich postoj tváří v tvář 
trápení ukázalo radost Ducha svatého.
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Pokoj
Do našich srdcí vstoupil Boží pokoj jako ovoce přebývající-

ho Božího Ducha. Jeho zdrojem je Kristovo smírčí dílo na kříži. 
Pavel píše: „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj 
s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.“ (Římanům 5,1) Když 
jsme znovuzrozeni, zakoušíme nejprve Boží pokoj.

Ovoce pokoje naplňuje naše srdce tak, že ho zažíváme i v době 
velkého zmatku. Jak se ovoce pokoje liší od přirozeného klidu, 
který čas od času cítí i nespasení lidé?

Stejně jako ovoce radosti i ovoce pokoje nezávisí na okolnos-
tech. Boží pokoj převyšuje veškeré myšlení (Filipským 4,7).

Trpělivost
Někdy je trpělivost popisována jako „dlouhodobé utrpení“. 

Bůh je obecně vůči lidem trpělivý, dokonce i vůči svým pravým 
učedníkům. Je pomalý ke hněvu, soucitný a laskavý. Přečtěte si, 
jak Bůh sám sebe popisuje v Exodu 34,6–7: „Když Hospodin 
kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný 
slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který 
osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, 
přestoupení a hřích.“ Jistě trpělivost je jednou z nejpozoruhodněj-
ších Božích vlastností. Apoštol Petr píše: „Pán neotálí splnit svá 
zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, 
protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni do-
spěli k pokání.“ (2. Petrův 3,9)

Jako křesťané potřebujeme ovoce trpělivosti. Cesta života je 
dlouhá, ale nemůžeme ztratit srdce. I když toužíme být s Kris-
tem a uniknout zkouškám tohoto světa, musíme být trpěliví. Pře-
mýšlejte o Pavlově touze po Koloských. Modlil se následovně: 
„Z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné 
vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na 
dědictví svatých ve světle.“ (Koloským 1,11–12)

Trpělivost je pro jednání s lidmi zásadní, a to jak s křesťany, 
tak s nekřesťany. Lidé nás zklamou a selžou. Budou nám křivdit 
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a budou se měnit pomalu. Avšak stejně jako Bůh je trpělivý vůči 
nám i musíme mít trpělivost s druhými. Žádný věřící si nemůže 
dovolit toto ovoce Ducha ignorovat, pokud se chce stát Božím 
služebníkem.

Laskavost
Když přemýšlíte o laskavosti, co vás napadá? Pavel nám říká, 

že Boží dobrota vede lidi k pokání (Římanům 2,4). V Písmu je 
nám přikázáno, abychom byli v našem duchovním životě a ve 
vztazích s ostatními laskaví. Petr píše: „Proto také vynaložte 
všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili… bratrskou ná-
klonnost.“ (2. Petrův 1,5–7) Pavel radí Koloským: „Jako vyvolení 
Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skrom-
nost, pokoru a trpělivost.“ (Koloským 3,12) V Efezským 4,32 Pa-
vel znovu připomíná: „Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrd-
ní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ 
Všimněte si v tomto verši, že jedním ze způsobů, jak prokazovat 
laskavost, je odpouštět druhým, pokud nám ublížili.

Ve starozákonním příběhu Josefa a jeho bratrů vidíme velký 
příklad laskavosti. Poté, co byl prodán do otroctví svými staršími 
bratry a zažil mnoho dalších traumatických událostí, k nim Josef 
mohl být velmi krutý. On se však rozhodl prokázat jim laskavost. 
Genesis zaznamenává: „Josef jim však odvětil: ‚Nebojte se. Což 
jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel 
dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný 
lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.‘ Tak je 
těšil a promlouval jim k srdci.“ (50,19–21) Každému křesťanovi 
prokázal Bůh laskavost tím, že ho zachránil. To nejmenší, co mů-
žeme udělat, je být laskaví vůči druhým.

Dobrota
Život plný dobroty je přesvědčivým důkazem toho, že v člo-

věku probíhá duchovní a morální proměna. Ježíš řekl: „Dobrý 
člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré.“ (Matouš 12,35) 
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Později Pavel napsal církvi v Kolosách: „Tak budete svým živo-
tem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce 
dobrých skutků, budete růst v poznání Boha.“ (Koloským 1,10)

Nikdy si nemyslete, že Boha nezajímají dobré skutky. Bible 
nás učí, že nejsme spaseni prostřednictvím dobrých skutků. Nic-
méně pokud jsme se znovu narodili, dobré skutky musejí být vi-
dět. Pavel píše v Efezským 2,10, že jsme byli „v Kristu Ježíši 
stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky“. Jsme přece jeho 
dílo. Bůh nás zachraňuje, abychom mohli sloužit Bohu a druhým. 
Přečtěte si, co píše Tim LaHaye (1993) v knize Spirit-Controlled 
Temperament o ovoci dobroty:

„Mnoho křesťanů se připravovalo o požehnání Ducha svatého 
tím, že neuposlechlo jeho impuls udělat něco dobrého nebo las-
kavého pro někoho jiného. Namísto toho, aby přinášel radost do 
života někoho jiného skutkem laskavosti, sobecký člověk takové 
impulsy dusí a potápí se hlouběji a hlouběji do bahna zoufalství 
a beznaděje. Jedna věc je získat dobré impulzy, něco jiného je 
dělat z nich dobré skutky.“

Věrnost
Pravá víra vytváří věrnost. Věrnost je možné vidět v tom, když 

věřící svědomitě studují Boží slovo, modlí se, uctívají, slouží, dá-
vají, žijí a plní povinnosti. To ovlivňuje všechny oblasti života. 
Pavel píše: „Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý 
shledán věrným.“ (1. Korintským 4,2)

Věrnost roste stejně jako ostatní ovoce Ducha. Vyvíjí se díky 
tomu, že dokončujeme menší úkoly, za které jsme zodpovědní. 
Pak nám Bůh svěřuje úkoly větší. Tento nový život v Kristu žije-
me z pozice důvěry. Je něco jiného důvěřovat Bohu ohledně věč-
nosti, ale ne v našich každodenních vztazích a aktivitách. Ježíš 
slibuje, že pokud jsme „věrní až na smrt“, dá nám „věnec života“ 
(Zjevení 2,10).
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Mírnost
Mírnost v Galatským 5,22 odkazuje na pokoru a tichost. 

I když dnes není tichost vždy chápána jako ctnost, neměla by být 
chápána jako slabost. Podívejme se na příklad ve Starém záko-
ně. Bůh Otec je všemohoucí, ale jemně pečuje o své lidi. Prorok 
Izajáš napsal o Bohu: „Jak pastýř pase své stádo, beránky svou 
paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“ 
(Izajáš 40,11) Všimněte si, že okolní verše hovoří o nekonečné 
Boží moci a moudrosti. Proto, i když se jemnost může zdát jako 
kontrast vůči moci, ve skutečnosti je mírnost mocí pod kontrolou 
Ducha.

Mírnost nám také brání způsobovat druhým zranění. Někdy 
starší křesťané nastavují nepřiměřené normy pro nové křesťany, 
přičemž zapomínají nový věřícím, kteří rostou ve svých vztazích 
s Ježíšem Kristem, prokázat mírnost. Stejně jako rodiče obvykle 
nenadávají svým dětem, když padají během svých prvních kro-
ků, ale místo toho s nimi jednají laskavě a povzbuzují je. Takže 
i ostřílení křesťané musejí být vůči nově uvěřivším mírní.

Sebeovládání
Sebeovládání bylo popsáno jako termostat, který řídí činnost 

všech ostatních druhů ovoce Ducha. Jeho výskyt na konci sezna-
mu duchovního ovoce není žádným náznakem nedostatku důle-
žitosti. Schopnost ovládat se je velká křesťanská ctnost a zjevné 
znamení růstu. Všichni známe lidi, jejichž životy jsou ovládány 
nebezpečnými návyky a hříchy právě proto, že jim chybí sebeo-
vládání. Mohou být velmi obézní kvůli přejídání, mohou neustále 
kouřit nebo pít, mohou mluvit vulgárně nebo se mohou ocitnout 
v závislosti na lécích nebo nelegálních drogách.

Sebeovládání jako ovoce Ducha nelze dosáhnout lidským úsi-
lím; je to výsledek pomoci a milosti Ducha svatého v našich živo-
tech. Vzhledem k této milosti mohou dokonce i nekřesťané proje-
vovat určitou sebekontrolu. Například sportovec trénuje a kázní 
své tělo pro konkrétní soutěž nebo událost. Zdržuje se potravin, 



- 211 -

které by omezovaly jeho schopnosti. Může se také přinutit podá-
vat výkony i přes bolest nebo extrémní únavu. I když je to chvá-
lyhodné, lidské snahy o sebeovládání mají svá omezení.

Duchovní ovoce sebeovládání poskytuje rozměr ovládání, kte-
rý je nad rámec přirozených schopností. Vraťme se k otázce přejí-
dání. Po mnoho let byli křesťané povzbuzováni, aby se zdržovali 
tabáku a alkoholu, protože tyto produkty představují hrozbu pro 
naše fyzické tělo. Ve Spojených státech mnoho lidí nepije alkohol 
ani nekouří, ale jí nadměrné množství potravin až do té míry, že se 
jedná o obžerství. Existují vážné vedlejší účinky trvalého přejídá-
ní. Mezi ně patří diabetes, vysoký krevní tlak, únava a nedostatek 
pohyblivosti. Někteří lidé nemohou zastavit přejídání z vlastních 
sil. Potřebují pomoc Ducha svatého a ovoce sebeovládání. Udě-
lejte si teď čas na přemýšlení o oblastech ve svém životě, kde je 
potřeba větší sebeovládání. Jak budete růst v milosti, očekávejte 
růst v sebeovládání.

Závěr
Ovoce Ducha není výsledkem úsilí lidského sebezdokonalo-

vání. Spíše je výsledkem nového duchovního života shůry. V na-
šem světě existuje mnoho náboženských lidí, kteří se snaží zlepšit 
své životy. Chodí do sboru, do kostela nebo mešity. Dávají pení-
ze, modlí se a dělají dobré skutky. To však neznamená, že jejich 
životy jsou pro Boha přijatelné. Aby byly přijatelné, musíme za-
žít znovuzrození skrze víru v Krista. To je Boží řešení, které se 
nezmění. Teprve poté, co jsme vstoupili do vztahu s Bohem za 
jeho podmínek, může začít pracovat v našem životě, aby vytvořil 
vlastnosti, které ho těší. Můžete věnovat plnou pozornost vztahu 
s Kristem a zaměřit se na ty věci, které přinesou duchovní růst.

Odkazy
LaHaye, Tim. 1993. Spirit-Controlled Temperament.Wheaton, 

IL: Tyndale.
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VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Galatským 5,22–23
Galatským 6,7–8
Jan 15,4
Galatským 2,20
1. Korintským 13,8
Žalm 16,11
Římanům 5,1
Matouš 12,35
1. Korintským 4,2
Zjevení 2,10

TEST
Po prostudování lekce si prosím pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Ovoce Ducha se v lidském životě vyvíjí
a) pouze vlastním úsilím.
b) metodou pokusu a omylu.
c) v důsledku působení Ducha svatého.

2. Chcete-li nést ovoce Ducha,
a) musíte mít pravou církevní příslušnost.
b) musíte být členem královské rodiny.
c) musíte prožít znovuzrození.

3. Největší prokázání duchovnosti přichází,
a) když ovoce a dary působí společně.
b) když chodíme vytrvale do církve.
c) když se často modlíme.
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4. Aby rostlo ovoce Ducha a rozvíjel se náš charakter,
a) musíme se připojit k církvi.
b) musíme zůstat ve společenství s Kristem.
c) musíme mluvit v jazycích, jak nám Duch dává promlouvat.

5. Růst v životě věřícího
a) je věcí štěstí.
b) je něco, nad čím vůbec nemáme kontrolu.
c) je trvalý a progresivní.

6. Láska, o které Pavel hovoří v Galatským 5,22,
a) je romantická a snadná.
b) je možná pouze skrze Ducha svatého.
c) je emotivní a dočasná.

7. Boží trpělivost vede 
a) k naší lhostejnosti.
b) k nervovému zhroucení.
c) k pokání.

8. Ovoce Ducha není důsledkem zlepšení přirozeného 
charakteru

a) – je to důsledek toho, že jsme dobrými lidmi.
b) – je to důsledek nového duchovního života shůry.
c) – je to důsledek každodenní četby Bible a modliteb.

9. Jednou z výhod nesení ovoce Ducha
a) je svoboda říkat a dělat, co chceme, aniž by to mělo násled-

ky.
b) je to, že Bůh v nás prosazuje svou vůli.
c) je, že toto ovoce vytváří viditelné změny.
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10. Zákon setby a sklizně učí,
a) že co člověk zaseje, to také sklidí.
b) že musíme být dobří hospodáři.
c) že naše myšlenky neovlivňují naše činy.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.c (12.1)
2.c (12.1)
3.a (12.2)
4.b (12.2)
5.c (12.2)
6.b (12.3)
7.c (12.3)
8.b (12.3)
9.c (12.2)
10.a (12.1)

O AUTOROVI TÉTO LEKCE
Terry Reiser byl v pastorační službě více než 30 let. V součas-
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