OVOCE BOŽÍHO DUCHA
VERŠE K NAUČENÍ:
Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a
sebeovládání.
1. Korintským 13:4 –7 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se
nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj
prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze
špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska
vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Filipským 4:4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Jan 14:27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako
dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!
Kazatel 7:8 Lepší je zakončení věci než její počátek, lepší je
trpělivost nežli povýšenost.
2. Timoteovi 2:24 Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být
laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.
Efezským 5:9 Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy
dobrota, spravedlnost a pravda;
Lukáš 16:10 Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké;
kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
Matouš 11:29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
List Jakubův 1,26: Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží
na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.

Život z moci Božího Ducha
Galatským 5,16-24
- co je to Boží Duch, jak se projevuje?
- jak můžeme využívat MOC Božího Ducha v našem životě?
- jak vypadá život křesťana pod mocí Božího Ducha? – nese ovoce

Téma: LÁSKA JAKO OVOCE BOŽÍHO DUCHA
Lk 6,27-36
Text
Studium
Sk 6,8-15 a 7,54-60
1. Najděte verše, kde je napsáno, že Štěpán byl obdařen
Duchem Božím.
2. Ve které chvíli se projevila Štěpánova láska
k nepřátelům?
3. Uveďte alespoň 3 příklady, jak my můžeme v dnešní
době projevovat lásku k nepřátelům.
Výklad
na téma „Láska jako ovoce Božího ducha“
Lk 6,27-36, Sk 6,8-15 a 7,54-60, atd.

Téma: RADOST JAKO OVOCE BOŽÍHO DUCHA
Matouš 13,44-46
Text
Studium
Matouš 13,44-46
1. Jak se projevila radost toho člověka, který našel
poklad (perlu)?
2. Jak by se měla projevovat radost křesťana, který našel
Pána Ježíše? (konkrétně)
3. Připravte krátkou scénku: první skupinka na verš 44 a
druhá skupinka na verše 45-46.
Naučení Galatským 5,22-23a
verše
na téma „Radost, jako ovoce Božího ducha, může změnit
Výklad
život člověka“: Mt 13,44-46,
dále např. Lk 19,1-10, Sk 2,44-47, atd.

Téma: POKOJ JAKO OVOCE BOŽÍHO DUCHA
Filipským 4,5-9
Text
Studium
Jan 14,27
1. Co je to pokoj? Jak vypadá pokoj u věřícího člověka?
2. Jak můžeme Ježíšův pokoj získat a jak jej můžeme
ztratit?
3. Jaký je rozdíl mezi pokojem ze světa a Božím
pokojem?
Výklad
na téma „Pokoj jako ovoce Božího ducha“: Fp 4,5-9 aj.

Téma: TRPĚLIVOST JAKO OVOCE BOŽÍHO DUCHA
Kazatel 7,8; Skutky 13,16-23
Text
- s prvky zaměřenými na lidskou trpělivost. (Kdo z nás je
Soutěž
nejtrpělivější?)
Studium 1. Co je to trpělivost? Jakou má souvislost se slovem trpět?
2. Uveďte biblické příklady Boží trpělivosti s lidmi (alespoň 3).
3. Jak by se měla projevovat naše trpělivost ve vztahu:
a) k rodičům, ke kamarádům, k ostatním lidem a
k lidem, kteří nám nejsou sympatičtí,
b) k učení a k práci,
c) k nemoci a v osobních problémech?
Naučení Kazatel 7,8 + zopakování Galatským 5,22-23a
verše
na téma „Trpělivost jako ovoce Božího ducha“ – Boží
Výklad
trpělivost oproti lidské, Ježíš je nám vzorem…

Téma: LASKAVOST A DOBROTA JAKO OVOCE BOŽÍHO DUCHA
2. Timoteovi 2:24 a Efezským 5:9
Text
Studium Přečtěte si text Lukáš 7,36-50.
1. Co je to laskavost? Jakou má souvislost se slovem láska?
2. V čem můžeme vidět Ježíšovu laskavost v tomto textu? …
a v jiných událostech z jeho života?
Co to znamená pro nás, že Bůh nenávidí hřích, ale miluje
hříšníka?
3. Vymyslete ve skupinkách scénku o konkrétním laskavém
chování:
a) doma,
b) ve škole,
c) ve sboru.
na téma „Laskavost a dobrota jako ovoce Božího ducha“ –
Výklad
texty viz výše aj.

Téma: VĚRNOST JAKO OVOCE BOŽÍHO DUCHA
Matouš 25,14-30
Text
Studium Přečtěte si ještě jednou text Matouš 25,14-30
1. Toto podobenství je obrazem věcí, které se měly teprve stát.
Pokuste se jej nyní přepracovat vyměněním postav a dějů tak, jak
je Ježíš ve skutečnosti myslel. (Tzn.: člověk, který se chystal na
cestu = Ježíš, jaká to byla cesta?, kdo byli ti služebníci?, atd.)
2. Co jsou to hřivny? Jaké hřivny můžeme mít? Co to znamená být
věrný v jejich využívání?

Naučení
verše
Výklad

3. Kdyby se dnes vrátil Pán a začal účtovat, jak by tě oslovil –
služebníku dobrý a věrný, nebo služebníku špatný a líný?
(zamyslete se každý sám)
Lukáš 16:10 Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké;
kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
+ zopakování veršů Jan 14,27, Kaz 7,8 a Gal 5,22-23a
na téma „Věrnost jako ovoce Božího ducha“ – jakou věrnost od nás
Pán očekává (k Bohu, k lidem…), náš vzor – Boží věrnost, atd.

Téma: TICHOST JAKO OVOCE BOŽÍHO DUCHA
Matouš 11,28-30
Text
Studium Přečtěte si text Matouš 26,57-68 a 27,11-14

Naučení
verše
Výklad

1. Proč se Ježíš nehájil? Myslíte, že se mohl ještě nějak zachránit?
Co byste udělali vy na jeho místě?
Přečtěte si ještě jednou Matouš 11,28-30
2. Co je to Ježíšovo jho? Nesl jej tiše a pokorně?
3. Co všechno mohou být naše břemena? Jak by se měla projevit
naše tichost a pokora při jejich nesení?
Matouš 11:29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
+ zopakování veršů Gal 5:22-23a, Jan 14:27, Kaz 7:8 a Lk 16:10
na téma „Tichost jako ovoce Božího ducha“ – proč je tichost pro
křesťana důležitá, jak se projevuje, má nějaké hranice?, atd.

Téma: SEBEOVLÁDÁNÍ JAKO OVOCE BOŽÍHO DUCHA
Jakub 3,1-10
Text
- s prvky zaměřenými na sebeovládání. (Kdo se umí nejlépe
Soutěž
Studium

Naučení
verše
Výklad

ovládat?)
Přečtěte si text Jakub 3,1-12
1. Proč je zde jazyk přirovnáván k udidlu, kormidlu a malému ohni?
2. Co všechno z nás může vycházet, když neovládáme svůj jazyk?
(vyjmenujte co nejvíce)
3. Jak se můžeme naučit ovládat svůj jazyk (jaký postup byste
zvolili)?
Jakubův 1,26: Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na
uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.
+ zopakování veršů Gal 5:22-23a, Jan 14:27, Kaz 7:8, Lk 16:10 a
Mat 11:29
na téma „Sebeovládání jako ovoce Božího ducha“ – v řeči,
v chování, v sexuální oblasti, atd. Jak se učit sebeovládání?

Téma: JSI PŘIPRAVEN VYDÁVAT OVOCE?
Matouš 5,13-16
Text
Osobní zamyšlení:
Studium
Napiš si na papír jednotlivá ovoce Božího ducha (láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání) a zkus se nad sebou zamyslet a ohodnotit sám sebe
známkami za každou tuto vlastnost (1-nejlepší, 5-nejhorší).
Zamysli se také nad tím, v čem máš ještě nedostatky, co bys mohl
zlepšit a pros v tiché modlitbě Ducha Svatého, aby ti pomohl.
Lístek si schovej pro sebe, nepřestávej se modlit a za nějaký čas
se zkus znovu ohodnotit, jestli ses v něčem zlepšil.
Pán
Ježíš za nás vydal všechno, co měl. A po nás za to chce,
Výklad
abychom vydávali ovoce Ducha Svatého.
Jak vydávat ovoce Božího Ducha v každodenním životě? Jak být
světlem a solí zvláště ve škole?
Zopakování Gal 5:22-23a, Jan 14:27, Kaz 7:8, Lk 16:10, Mat 11:29,
List Jakubův 1,26
veršů

KŠ

