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SMAK ŻYCIA 

„Owocem zaś  ducha  jest:  miłość,  radość,  pokój,  cierpliwość,  uprzejmość,  dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie”. (Ga 5,22-23a)

Pomimo, że każdy człowiek pragnie być dobry, pełen miłości, radości, pokoju, łagodności, to nie jest
w stanie uczynić tego sam. Taki owoc może zrodzić jedynie Duch Święty. Nie jest on tylko rezultatem
pracy człowieka nad własnym charakterem,  ale  efektem działania  Ducha Świętego.  Jest  to  owoc
nowego narodzenia się, zakorzenienia w Chrystusie, przemienionego serca i umysłu.
Owoc nie służy do przechowywania i chlubienia się nim, czy adorowania go. Owoc jest do jedzenia.
Ludzie, wśród których żyjemy i z którymi się spotykamy, są głodni miłości, radości, pokoju, jak i innych
cech owocu Ducha Świętego. 
Jeżeli prowadzimy życie poddane Duchowi Świętemu, to ma ono Jego smak. Ten smak jest właśnie
w owocach ducha. Dzięki nim możemy rozsmakować się w życiu z Chrystusem. 

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Wprowadzenie w temat spotkania 

Na rozruszanie prosimy uczestników spotkania o krótkie wypowiedzi dotyczące ulubionych owoców, smaków...
(konkretne owoce, albo ich cechy)   Jakie owoce są smaczne? Jakie mi smakują?

3. Dzielenie się Słowem Bożym 
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz znak rzeczywistości duchowej.

Z Pisma Świętego:

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ojciec mój przez to dozna chwały,
że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. /J 15,5.8/

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani  złym drzewem to, które wydaje
dobry  owoc.  Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo;  nie zrywa się  fig z  ciernia ani
z  krzaka jeżyny  nie  zbiera  się  winogron.  Dobry  człowiek  z  dobrego  skarbca  swego serca
wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią
jego usta. /Łk 6, 43-45/

W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym
i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. /Łk 15,8/

Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które
Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.   /Ef 2,10/

Znak:
OWOC - rezultat czyichś działań (rezultat działania Ducha Świętego)

3.2. Chwila refleksji Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym,
jak te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 

3.3. Dzielenie Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji,  które wzbudziło
w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego z wersetów, którego
dotyczy ta refleksja. 

 Prosimy o wybranie jednego fragmentu z cytowanych powyżej z Pisma św. i odpowiedź na pytanie:    

Który  z  owoców  Ducha  św.  (miłość,  radość,  pokój,  cierpliwość,  uprzejmość,  dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie) rozpoznaję w swoim życiu? 

Jak przynosić dobre owoce (smaczne i zdrowe)?

4. Modlitwa na zakończenie spotkania.


