
4. lekce

Překážky a pomoc
v křesťanském růstu

Po předcházející lekci by ses měl cítit asi jako vyrůstající syn,
hodnotný kus pečlivě obhospodařované půdy nebo jako velká a krásná
budova, která se právě staví: S kterou z těchto možností se nejvíce
ztotožňuješ? Vlastně na tom nezáleží! V určitémslova smyslu jsme
jako všechny tyto tři věci najednou, Každý z těchto příkladů popisuje
úžasné možnosti křesťanského růstu,

Jedna část této lekce v biblickém světle poukazuje na věci, které
mohou křesťanský růst zbrzdit anebo dokonce zastavit. Rozpoznání
těchto příčin nám napomůže k tomu, abychom je identifikovali i ve
svém vlastním životě, Uvědomění si toho, proč nerosteme, nám může
pomoci v uplatnění naší vůle za účelem dosažení změny,

V další části této lekce uvádíme seznam věcí, které naopak duchov-
ní růst stimulují. Pokud o těchto věcech víme, můžeme na svém
duchovním růstu s Duchem svatým spolupracovat. Z této lekce by-
chom si všichni měli odnést povzbuzení a pomoc.

Plán lekce

Co našemu růstu zabraňuje
Chybné načasování
Chybné používání vůle
Nedostatek stravy

Co nám v růstu pomáhá
Duch svatý - náš pomocník
Duch svatý pracuje skrze našeho ducha
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Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• objasnit překážky v křesťanském růstu;
• více porozumět úloze Ducha svatého v křesťanském růstu;
• popsat vztah mezi Duchem svatým a tvým duchem, což napomůže

růstu ovoce Ducha svatého v tobě.

Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
'2. Vypracuj cvičení v praktické části. Pravidelně kontroluj své odpo-

vědi s těmi, které jsou uvedené v učebnici.
3. Proveď kontrolní test na, konci této lekce a pečlivě zkontroluj své

odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.
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Praktická část

TO, CO NAŠEMU RŮSTU ZABRAŇTIJE

I přirozený růst má své nepřátele, Už jsme o tom stručně hovořili,
když jsme se zabývali půdou a stavbou. Bible se otevřeně zmiňuje
o některých skutečnostech, které zabraňují dosažení křesťanské zra-
losti. Je zapotřebí, abychom o nich věděli. Možná si pamatuješ na
určitý úsek svého dětství, kdy tě rodiče museli seznámit s tím, co je
škodlivé. Možná ti řekli, že se máš vyhýbat určitým rostlinám a zvířa-
tům. Nejprve tě však museli naučit, jak tyto věci rozpoznáš. Naučme
se tedy nyní rozpoznávat věci, které zabraňují duchovnímu růstu.

Chybné načasování

Úkoll: Zjisti, co bylo příčinou opožděného duchovního vývoje křes-
ťanů v Žd 5,12.

Znovuzrozením začíná čas du-
chovního dětství. Už jsi někdy viděl
děti, které se oblékaly do šatů do-
spělých a předstíraly, že jsou velké?
Když je vidíš, jak kráčejí v příliš
velkých botách a snaží se povytáh-
nout si klobouk nad uši, působí to
směšně. Někdy takovým dětem ří-
káme: "Počkej s těmito věcmi až do
doby, kdy budeš starší." Načaso- -..._ ...
váni je velmi důležité. Nejenže mu-
síme chtít dělat správné věci, ale
musíme je dělat ve správný čas. Ne-
správné načasování se vztahuje nejen na předčasné skutky, ale také
na skutky opožděné. V Žd 5,12 je uveden jasný příklad opožděného
duchovního vývoje, který vznikl nedostatečným uplatněním znalostí
o Bohu.

1 Až si přečteš Žd 5,11-14, podtrhni si verš 12. Co bylo podle tohoto
verše hlavním problémem křesťanů, kterým je dopis adresován?
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Existují dva druhy času. Řekové, v jejichž jazyce byl napsán Nový
zákon, o čase přemýšleli dvěma základními způsoby: 1) chronos ozna-
čoval postup minut, hodin a dní a 2) kairos ukazoval na krizová období.
Do těchto období patřil např. růst, zkoušky a další zážitky v lidském
životě.

CHRONOS - ČAS KAlROS - KRIZE

Obě tyto myšlenky jsou pro proces křesťanské zralosti velmi důle-
žité. Bůh od nás očekává určité věci podle toho, jak dlouho již jsme
křesťany. Bůh má však také pod kontrolou i období našich krizí.
Dočteme se o tom v Kaz 3,1-8.

Jak dlouho již jsi znovuzrozen? Možná k tomu došlo teprve ne-
dávno. Možná jsi křesťanem už dlouho. Zapamatuj si však, že skuteč-
ný čas je velmi důležitý. Neměli bychom od sebe samých očekávat více,
než od nás očekává Bůh. Růst je dlouhotrvající proces. Nedostatek
času může být omezujícím faktorem. Pokud jsi však nezaznamenal
dostatečný pokrok, nezoufej. Pros Boha, aby ti skrze tento kurs dal
věrnost v uplatňování tvých dosavadních znalostí duchovních věcí,' a
tak budeš směřovat k větší zralosti v Kristu.

V Bibli se často mluví o tom, jak se čas naplňuje nebo dozrává.
Příkladem je Ef 1,10: "Podle svého plánu, až se naplní čas, (Bůh)
přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu."

2 Kdo musí dokončit plán uvedený v Ef 1,1O?

•••••••••••••••••••• 0·0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - .

J akje povzbuzující, když věříme, že Bůh má pod kontrolou všechny
aspekty času věřícího! _

Kairos, období krizí, přichází nepravidelně v pse, který může určit
pouze Bůh. Krize s sebou přinášejí okolnosti, skrze které nás Bůh chce
něčemu naučit.
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3 čti L 22,31. Zde je zaznamenána velmi důležitá myšlenka tflbení.
Kdo si vyžádal povolení k tříbení učedníků?
a) Satan
b) Bůh
c) Ostatní věřící

Kdo vydal povolení k tříbení učedníků? (Na tuto otázku není
vL 22,31 uvedena přímá odpověď, ale zkus o tom přemýšlet.) Sata-
novi dal povolení k tříbení učedníků Bůh, stejně tak, jako dal povolení
k prozkoušení Jóba (Jh 1,6-12). .

Cílem tříbení uvedeného vL 22,31 bylo prověření učedníků, zvláš-
tě pak Petra. V následujícím verši vidíme, že se Ježíš modlil, aby Petr
v okamžiku kairos neselhal. Nemodlil se pouze za to, aby Petr krizi
přežil, ale za to, aby byl silnější a aby posílil druhé. Nechť je nám to
pobídkou, abychom se také modlili za vytrvalost v období krize, která
produ~uje duchovní růst v nás i v ostatních okolo nás.

,
4 Co podle Ř 5,3-4 vypůsobí vytrvalost?

S Na základě Ř 5,4 doplň následující výrok.

Vytrvalost přináší do našich životů Boží ,
a z ní pak roste naděje.

Bůh dovoluje a připravuje období tlaků a krizí, což jsou pro nás
příležitosti k tomu, abychom rostli do křesťanské zralosti.

Chybné používání vůle

Úkol 2: Uved' konkrétní příklad chybného používání lidské vůle v sou-
vislosti s vůlí Boží.

Proč vlastně tento kurs studuješ? Kdybychom zralosti dosahovali
automaticky, proč bychom se o ni snažili? Nyní však už odpověď na
tuto otázku známe. Bůh dovoluje, abychom procházeli obdobím krizi
.(kairos), ale na nás je, abychom se rozhodli, jak na ně budeme
reagovat. Bůh nás stvořil a dal nám vůli. Vůle je nejvyšším aspektem
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našeho ducha. Bůh neměl v úmyslu s námi jednat prostřednictvím
násilí.

6 Vraťme se na chvíli do ža 5,11-14. Podle verše 11 uveď, proč bylo
pro pisatele tohoto listu těžké, aby vysvětlil Židům duchovní pravdu.

Sloveso "jste" (použité v anglickém překladu Bible) je z původního
jazyka verše 11 lépe přeloženo jako "stali jste se". Židé nebyli vždy
nechápaví, pomalí a těžkopádní. Řecké slovo pro "pomalý", nothros,
znamená "těžko pohnout, postrčit". Jinými slovy bychom myšlenku
obsaženou v tomto verši mohli vyjádřit takto: Je zde hodně pravd, které
vám nemohou být řečeny, protože jste se stali pomalými a těžko pohnu-
telnými. .

Vidíme, že Židé měli v této zá-
ležitosti možnost volby. Bůh počí-
tal s jejich vůlí. Oni však zatvrdili
svoje srdce vůči procesu růstu. Je-
jich těžkopádnost v porozumění vi-
díme znovu v poslední části verše'
12. Potřebovali mléko, a ne hutný
pokrm. Je tedy správné, když řek-
neme, že křesťané budou natolik
dospělí, do jaké míry se k tomu
rozhodnou. Bůh nám nabízí školu,
ale rozhodnutí, zdali se chceme ne-
bo nechceme učit, leží na nás.

7 Přečti si znovu L 22,31-32 a doplň tuto větu: Ježíš se modlil, aby

Petrova víra ' , .
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8 V L 21,34-36 si přečti Ježíšova slova k jeho učedníkům. Všimni si,
kolik věcí museli učedníci rozhodnout nebo udělat sami. Zapiš si do
svého poznámkového sešitu skutky vůle, které jsi našel v těchto ver-
ších. '

Téměř všechny věci, které studujeme nebo budeme studovat, mají
co do činění s naší vůlí. Mnohé verše se o naší vůli přímo nezmiňují,
přesto však s použitím lidské vůle počítají. Úseky dvou následujících
veršů jsem přeformuloval, abych v nich jasněji vyniklo pojetf vůle.

1Pt 2,2: Nový věřící by měl být jako novorozené dítě. Měl by chtů
pít duchovní mléko.
2Pt 3,18: Věřící by měl vždycky chtit růst v milosti a poznání Ježíše

. Krista.

9 Najdi si následující verše. Přeformuluj je tak, aby v nich vyniklo pojetí
vůle a zapiš je do svého poznámkového sešitu ipojeti vůle v nové
formulaci zdůrazni podtržením).
a) Ef 4,15
b) 2Pt 1,6

r c) 1K 13,11
d) Ef 4,13

Dokončil jsi toto cvičení? Je pro tebe velmi užitečné! Zjistíš, že
dobré porozumění úloze naší vůle je velmi důležité. Tento úkol ti
k tomu napomůže.

Verše Žd 12,1-2 zdůrazňují důležitost vůle na běžecké dráze naše-
ho života. V tomto oddíle pisatel říká, že máme: '

chtit se zbavit všeho, co zdržuje náš duchovní růst a chtit upřít své
oči na Ježíše, abychom v běhu našeho života dosáhli duchovního
pokroku.
Pokud se vzpíráš Boží vůli, pak svoji vůli uplatňuješ chybně. Křes-

ťanská zralost vyžaduje podřízenost naší vůle vůli Boží. Dokonce i
Ježíš musel v nesení kříže podřídit svoji lidskou vůli vůli Boží
(Mt 26,39-42).
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10 Podle ža 12,2 byl Ježíš schopen umřít na kříži
a) z důvodu obecenství s lidmi kolem něj.
b) z důvodu vítězství, kterých dosáhl během pozemského života.
c) místo radosti, která se mu nabízela.

Nyní je příhodný okamžik k přemýšlení. Je tvým přáním, aby ses
stal zralým křesťanem? Modli se za to, abys správně reagoval na
situace, do kterých tě Bůh uvádí.

Nedostatek stravy

Úkol3: Objasni, proč je zřejmé, že křesťané, kterým byl adresován 1. list
Korintským, si zavinili ned statek duchovní stravy svojí vlastní
nedbalostí.

V mnoha zemích existuje přísloví, které říká, že člověk se stane
tím, co jí. Není důležité jen to, kolik jíme, ale také to, co jíme. Některé
potraviny obsahují látky, které v našem těle produkují pouze tuk. Jiné
potraviny dodávají energii a sílu. Není žádné pochybnosti o tom, že
křesťanská zralost je limitována naší duchovní stravou. Do určité míry
jsme se tím zabývali již ve 3. lekci. Nově narozený křesť an by měl toužit
po duchovním mléku. Aby však mohl dále růst, musí přejít z mléka na
hutnou stravu.

V ža 5,12 si všimni, že pokud by křesťané rostli ke zralosti, byli by
schopni být učiteli. Namísto toho však ještě nutně potřebovali učitele.
Nebyli schopni přijímat hutnou stravu (strávit sami pravdu), ale muse-
li pít mléko (stravu předem natrávenou). Někdo druhý tedy musel
studovat v Bibli pravdu Božího slova, na modlitbách se učit od Boha
a pak připravit svoji-vlastní mysl a ducha k tomu, aby tyto křesťany
vyučoval na úrovni, které by byli schopni porozumět. I .

V Žd 5,11 pisateLtakovým křesťanům říká: ,,0 tom by bylo mnoho
co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet."
Plné porozumění vyučování křesťanské víry není v žádném případě
snadnou záležitostí. Nemůžeme mu porozumět za jeden den. Věřící
se často vyhýbá vyučování, které je po něj obtížné. Podobnou reakci
můžeme vidět i u dítěte. Dítěti se nelíbí, když mu matka přestane dávat
mléko a trvá na hutné stravě. Přesto však jeho matka ví, že je tl) pro
ně další krok na cestě růstu. .
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Prokázal jsi, že máš touhu dorůst do křesťanské zralosti. Ale to
nečiní celou záležitost snadnější, že ne? V následujících lekcích uvidí-
me, že hutnýpokrm znamená: 1) pokračovat dále na cestě od křesť an-
ských základů ke složitějším pravdám, 2) naučit se rozlišovat mezi
dobrým a zlým, 3) přijmout zodpovědnost, 4) formování křesťanského
charakteru v jeho životě. Abys toto všechno zvládl, musíš hledat
nadpiirozenou pomoc u Boha a současně uplatňovat svoji vlastní
touhu.

11 Z lK3,1-2 se zdá být zřejmé, že křesťané měli být schopni již strávit
hutnější duchovní pokrm a Pavla mrzelo, že je musel krmit pouhým
mlékem. Proč podle verše 2 museli být krmeni pouhým mlékem? _

...................... ; .

12 Jmenuj dvě věci, které napomáhají rozvoji křesťanské zralosti.
První z nich je lidská, druhá je nadpřirozená,

TO, CO NÁM V RŮSTU poMÁHÁ

O síle k růstu, která se projevuje v celém našem životě, jsme mluvili
již dříve. V první ~ti této lekce jsme zdůraznili překážky v růstu. Růst
má svoje omezení a svoje nepřátele. Náš duchovní růst začíná tím, že
přijmeme Ježíše Krista: činíme pokání ze svých hříchů a vyznáme jeho
vládu ve svém životě. Naučili jsme se, že tomuto procesu se říká
znovuzrození. Náš nový život je duchovní. Pamatuješ si, jak tuto situaci
popsal Ježíš? Jeto zapsáno v J 3,6.

13 Podle verše J 3,6 existují dva druhy narození, První z nich je fyzické

narození z rodičů, druhý je "duchovní narození z "
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Duch svatý. náš pomocník

Úkol 4: Vysvětli věřícímu, proč může růst v Kristu skrze Ducha svatého.

Je důležité, abychom porozuměli tomu, jak Duch svatý napomáhá
našemu růstu. Jistě jsi již viděl rodiče, kteří trpělivě pomáhají růstu
svých dětí tím, že je učí, jak mají chodit a mluvit. Učitelem v našem
křesťanském životě je Duch svatý. Apoštol Pavel tento proces vysvět-
luje v 1K 2. Duch svatý nám odhaluje Boží tajemství.

14 Na následující otázky odpověz podle 1K 2,10-11.
a) Skrze koho Bůh učinil svá tajemství dostupnými? .

b) Kdo zkoumá skryté hlubiny Božích záměrů? .

c) Kdo ví vše o člověku? .

d) Kdo ví vše o Bohu? .

V 1K 2,12-13 je řečeno: "My jsme však nepřijali ducha světa, ale
Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval." Jaký
úžasný výrok! Duch svatý k nám přichází, aby nám pomohl poznat
všechno, co přichází od Boha! Jinými slovy lze říci, že Duch svatý
přichází, aby nám pomohl "dorůst" do plného lidství. Pomáhá nám,
abychom se stali dospělými. Podobně jako naši fyzičtí rodiče s námi
trpělivě pracuje směrem k dosažení tohoto cíle.

Jistě víš, že Ježíš se v lidské podobě narodil skrze přímý zásah .
Ducha svatého (L 1,35). Byl to Duch svatý, kdo pomohl našemu Pánu
Ježíši Kristu naplnit jeho lidský záměr. Byl veden Duchem svatým, aby
byl poslušným služebníkem svého Otce (Mt 4,1).

15 Jak byl podle Sk 10,38 Ježíš připraven na svoji pozemskou službu?
. \

Když se Ježíš měl vrátit k Otci, zaslíbil svým učedníkům jiného
Pomocníka (podle ekumenického překladu Přímluvce). Slovo "jiné-
ho" (J 14,16) znamená někoho, kdo je podobný samotnému Ježíši. Je
to velmi důležité zaslíbení a měli bychom si ho důkladně prostudovat.
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Slovo pomocník (v anglickém překladu Bible) doslovně znamená
"ten, který pracuje vedle nás, aby nám pomohl".

16 Přečti si J 14,15-20 a pak odpověz na tyto otázky:

a) Jak dlouho s námi Pomocník zůstane (v. 16)? .

b) Kde bude tento tento Pomocník když nám bude pomáhat (v. 17)?

17 Přečti si J 14,25-26. Ježíš zaslíbil svým učedníkům, že Pomocník
(PřímJuvce) jim připomene
a) část z toho, co jim předtím řekl.
b) všecko, co jim řekl.
c) více, než jim řekl.

Je důležité, aby sis přečetlJ 16,5-15. Prosím, zastav se nyní a udělej
to. V tomto oddíle Ježíš říká, že pro jeho následovníky bude lepší, když
opustí zemi.

18 Jak v J 16,7 Ježíš zdůvodnil učednľkům svůj odchod?

Ježíš poslal církvi Ducha svatého k tomu, aby nás vyučoval, vedl a
uvedl do veškeré pravdy (J 16,13). Duch svatý nás přivede do podoby
Ježíše Krista. V této podobě bude naplněn pravý smysl člověka. Duch
svatývedlJežíše k naplněníjeho lidského cíle jako poslušného Otcova
služebníka. Tak pro nás Ježíš skrze utrpení, smrt a vzkříšení získal
spasení. Duch svatý nás uvádí do Ježíšovy podoby, abychom se jako
jeho služebníci mohli stát tělem, které zde na zemi odráží Krista. Jaký
úžasný plán! Jsme součástí Božího plánu s tímto světem.

Duch svatý pracuje skrze našeho ducha

Úkol 5: Urči dvě síly v našem životě, které jdou proti sobě.

Úkol 6: Popiš tvůj vlastní podíl na tom, abys chodil Duchem.

Duch svatý pracuje skrze lidského ducha. Lidský duch, jak jsme
již poznali, je nejvyšší lidskou přirozeností. Je příčinou toho, že člověk
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je úplně odlišný od jiných stvoře-
ných forerit života. Člověk je osob-
nost se schopností racionálně mys-
let. V jistém slova smyslu bychom
našeho ducha mohli přirovnat
k žebříku. Nejvyšší a Bohu nejpo-
dobnější částí žebříku je naše vůle.
Vůle je schopnost výběru nebo či-
nění rozhodnutí. Teologové tomu
říkají "mravní svoboda jednání".
Znamená to, Že Bůh dává člověku
svobodu k tomu, aby se sám rozho-
doval, kým se stane.

Pokud člověk nedá prostor Duchu svatému a nesvěří mu vedení
svého života, lidský duch se stává bitevním polem. Pozoroval jsi někdy
dva lidi, jak se tahali o nějakou věc, protože ji chtěli získat oba? Zdálo
se, že ji přetrhnou v půli. Asi tak vypadá duchovní boj, o kterém čteme
v Ga 5,16-17.

19 čti Ga 5,16-17. Jaké dvě síly podle v. 17 stojí v člověku proti sobě? .

... : 0: \' o .

Oddíl Ga 5,19-23 nejprve popisuje, jak to vypadá, když v našich
životech vládne lidská přirozenost. O vládě Ducha svatého se mluví.
dále. Lidská přirozenost působí věci uvedené ve verších 19-21. Když
je však člověk řízen Duchem svatým, výsledkem je úplně odlišný \
životní styl.
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20 Přečti si Ga 5,22-23. Vlastnosti v tomto úryvku uvedené jsou
rozvíjeny Duchem svatým, který řídí našeho ducha. Často se jim říká

, ovoce Ducha. Vyjmenuj tyto vlastnosti v tom pořadí, jak jsou uvedeny
v Bibli.

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) .

b) g) .

c) :. h) .

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) .

e) .. ' .. , .

21 Ježíš přijal obdarování pro svoji pozemskou službu skrze pomazání
Duchem svatým. Přečti si znovu Sk 10,36. Co Ježíš dělal poté, když na
něj Bůh vylil Ducha svatého?

Když jsou naše životy řízeny Duchem svatým, Duch svatý v nás
bude dělat totéž, co činil v Ježíši. Jaké úžasné zaslíbení!

22 Čti J 14,12-14. Jaké skutky bude podleJežíŠova výroku ve v 12 činit
věřící?

Podívejme se do Ga 5,25. Je zde uvedeno: "Jsme-li živi Božím
Duchem, dejme se Duchem také řídit." Jiným požadavkem pro vládu
Ducha svatého je každodenní podřízení našich životů jemu, skutečné
odevzdání naší vůle. Říkáme tomu chození Duchem. Tímto způsobem
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žil Ježíš' svůj každodenní život Také my můžeme chodit Duchem.
Prostuduj si následujícf ilustraci.

chození Duchem - život Krista
dílo Ducha - skutky Krista
ovoce Ducha - charakter Krista

o dalších věcech, které nám pomáhají v růstu, budeme mluvit
v6. kapitole. Jedné skutečnosti však potřebujeme porozumět už nyní:
Narodili jsme se do duchovní rodiny, kterou nám Bůh dal proto,
abychom v ní nalezli pomoc.

23 čti Ef 4,7-16.Kristus dal svýmslužebníkům dary k tomu, aby mohli
sloužit různými způsoby lidstvu (v. 11). Co bylo cílem této služby
(v. l2.)?

Jestliže nás má Duch svatý, Pomocník a Přímluvce, přetvořit do
podoby Ježíše Krista, pak mu musíme podřídit svého ducha, tj. naši
osobnost, intelekt, schopnosti a vůli. Když se staneme podobnými
Kristu, naplníme tak nejen Boží touhu, ale i základní potřebu směru
k našemu duchovnímu cíli.
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Kontrolní test

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š. Pokud je výrok nepravdivý, změň ho tak, aby byl pravdi-
vý.

· .. 1 Čas v dosažení zralosti.věřícího nehraje žádnou roli.

Čas v dosažení zralosti věřícího .

· .. 2 Musíme se chtít zbavit věcí překážejících duchovnímu růstu.

Musíme se chtít zbavit věcí .

· .. 3 Věřící, který přijímá pouze mléko Božího slova, poroste rychleji
než ten, kdo přijímá hutnou stravu.

Věřící, který přijímá pouze mléko Božího slova, .

. . . 4 Jediným úplným zdrojem znalostí o člověku jsou jeho rodiče.

Jediným úplným zdrojem znalostí o člověku .

· .. 5 Verš Ga 5,25 ukazuje, že je možné, abychom byli živi Božím
Duchem bez toho, že bychom mu dovolili, aby nás řídil.

Verš Ga 5,25 ukazuje, že .

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. Zakroužkuj písmeno před jedinou správnou
odpovědí.

6 Pisatel listu Židům kritizuje židovské křesťany za to, že jsou pomalí
v porozumění. Říká jim, že měli dostatek času k tomu, aby
a) se sami stali učiteli.
b) vybudovali sbor.
c) měli rodiny.
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STRYČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku.

7 Podle Ga 5,22-23 existuje v životě křesťana, který je řízen Duchem
svatým, devět osobních charakteristik. Vyjmenuj nejméně čtyři z nich.

Předtím, než budeš ve studiu pokračovat 5.< lekcí, dokonči svoji
studentskou zprávu pro sekci I a vrať list s odpověďmi svému
instruktoru ICI.

Odpovědi na studijní otázky,

1Nedostatek duchovního pokroku, který měli za tak dlouhou dobu
učinit.

13 Ducha.

2 Bůh.

14 a) Skrze svého (Božího) Ducha.
b) Boží Duch.
c) Vlastní duch člověka.
d) Duch Boží.

3 Satan.

15 Bůh obdařil Ježíše Duchem svatým a mocí.

4 Utrpení.
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16 a) Na věky
b) V nás.

5 osvědčenost.

17 b) všecko, co jim řekl.

6 Protože nebyli ochotni slyšet (podle překladu NS: stali se línými ke
slyšení):

18 Aby jim mohl poslat Ducha svatého (Přímluvce).

7 neselhala.

19 Lidská přirozenost a Duch Boží.

8 Mít se na pozoru; nebýt zatíženi nestřídmostí, opilstvím a starostmi
o živobytí; být bdělí; prosit v každý čas.

20 a) Láska.
b) Radost.
c) Pokoj.
d) Trpělivost.
e) Laskavost.

o Dobrota.
g) Věrnost.
b) Tichost.
i) Sebeovládání.

9 Tvoje odpovědi mohou být jiné, ale budou se podobat těmto:
a) musíme chtít dorůstat Krista ve všem.
b) musíme chtít přidat k poznání zdrženlivost (sebeovládání)
c) teď, když jsem se stal mužem, nechci nikdy více používat dětinské

způsoby jednání
d) všichni bychom si měli přát dosáhnout jednoty víry.

21 Procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli
v moci ďáblově.

10 c) místo radosti, která se mu nabízela.

22 Věřící bude činit skutky, které činí Ježíš, a ještě větší.
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II Protože nemohli snést hutný pokrm pokročiléhobiblického vyučo-
vání.

23 Připravit Boží lid na křesťanskou službu.

12 Touha věřícího a Boží pomoc.
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