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Ovoce Ducha svatého 1. část 

Příloha ke zpravodaji Nahoru 3/2020 

Podklady pro večerní programy na sborové dovolené v hotelu Vápenka, Horní Albeřice v Krkonoších 

ve dnech 24.–31. 7. 2020 

Obsah 

Úvod 

Ovoce Ducha svatého (Ga 5, 22–23  přehled podle Dereka Prince) – Ivana Doubravová 

Láska – Ivana Doubravová, Kateřina Lukavská 

Radost – Pavla Vlková 

Pokoj – Markéta Vlková 

Věrnost – Petr Chytil 

Tichost – Jarmila Chytilová 

Pokora – Zdeňka Chaloupková  

Sebeovládání – Alžběta Kubrová 

(Trpělivost – Zuzana Jurková – bude v druhé části podkladů) 

Úvod 

Chtěli jsme se důkladněji podívat na to, jak jsme na tom s ovocem Ducha svatého nebo naopak se skutky 

lidské svévole podle dopisu Galatským 5, 6–23. Základní přehled a první téma Láska připravila sestra 

Ivana Doubravová, která však onemocněla, proto se jejího ovoce ujala sestra Katka Lukavská. Zamyšlení 

nad ostatním ovocem se ujali další dobrovolníci, každý to zpracoval po svém, důležité bylo zaměření na 

vlastní zkušenost, která pak byla podkladem k diskuzi, jak se Duchu svatému daří pěstovat v nás své 

ovoce. 

Ovoce Ducha svatého (Ga 5, 22–23  přehled podle Dereka Prince) 

9 druhů (forem) ovoce Ducha svatého – různé překlady 

Ekumeni 

cký překl. 
láska radost pokoj trpělivost laskavost dobrota věrnost tichost sebeovládání 

Kralická 

bible 

láska radost pokoj tichost dobrotivost dobrota věrnost krotkost středmost 

Derek 

Prince 

láska radost pokoj trpělivost mírnost dobrota víra pokora střídmost 

 

Derek Prince: Spravedlivý bude žít vírou (knížka) – kratičký úvod: 

– Ovoce Ducha svatého není vypěstováno jednorázovým činem, ale je to výsledek pomalého 

nepřetržitého procesu růstu a šlechtění. Aby se urodilo to nejlepší ovoce, musí být strom pečlivě 

zušlechťován. To vyžaduje čas, dovednost a námahu. 

– Duchovní ovoce vyjadřuje styl života, ze kterého pochází. Dostaví se jen jako důsledek růstu. Povaha 

stromu určuje povahu ovoce, a to jak druh, tak kvalitu. Zdravý strom bude plodit zdravé ovoce, špatný 

strom, špatné ovoce. 

– Ovoce vyjadřuje charakter. Když je všech devět forem duchovního ovoce přítomno a plně rozvinuto, 

představují úplný křesťanský charakter, dokonale ucelený. Každá forma ovoce naplňuje určitou potřebu 

a navzájem se doplňují. 

Ovoce Ducha svatého (řecké názvy uvedené v listu Galatským, doplněno o hebrejské názvy) 

láska (řec. agapé): vychází z hebr. ahav= milovati nebo chesed=milovati, smilovati; milosrdenství. 

Vyjadřuje svrchovanou lásku, která vyvoluje koho chce, není na nikoho vázána přirozeným poutem, není 
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závislá na kvalitách toho, koho miluje, je ničím nezasloužená. Výraz agapé zdůrazňuje více vůli než cit. 

Označuje lásku, která se projevuje činy. 

radost (řec. chárá): radost ve významu toho, co blaží, co strhuje k veselí, úplná bezstarostnost, zářící 

sdílnost; radost je příznačný rys biblické zbožnosti, nerozlučitelnou známkou vztahu k Bohu; radost 

a spása jsou souznačné pojmy, v NZ je obsahem radosti spasitelná činnost Boží v Ježíši Kristu. 

pokoj (řec. eiréné): vychází z hebr. šálóm, které vyjadřuje nejen mír, ale neporušenost, celistvost, 

dokonalost, něco dokončeného, úplného. Význam hebr. Šálóm může být hmotný: blahobyt, spokojenost, 

štěstí, zdraví, sílu, zabezpečenost, dlouhý život, úspěch v podnikání. Postupně se chápání pokoje v Bibli 

zduchovňuje. Termíny pokoj a požehnání jsou obsahově téměř totožné. Vyjadřují stav spásy, který 

vychází z pokoje z Bohem. Otevření cesty ke spáse. Zahrnuje: pokoj s Bohem, s lidmi, i vnitřní pokoj 

člověka. 

trpělivost (řec. makrothymia): ve významu: mít dlouhý dech, dlouhoshovívati; vztahuje se především na 

Boha. Možné překlady jdou též: tichost, sníšenlivost, shovívavost, potlačení rychle vybuchujícího hněvu 

– výsledek působení Ducha svatého, nikoli přirozená lidská vlastnost. Trpělivost můžeme chápat též ve 

významu vítězné vytrvalosti, která se přenese přes všechny těžkosti a nesnáze a nedá se strhnout 

myšlenkami na pomstu nebo naříkání jednoho na druhého. 

laskavost (řec.chréstótés): praktické projevy lásky; kralický překlad: dobrotivost (viz výše) 

dobrota (řec. agathósyné): původně označuje osoby nebo předměty vzbuzující příjemné pocity nebo 

unášející celou mysl – vše, co obšťastňuje člověka nebo mu ulehčuje život psychicky nebo fyzicky. 

Pojmy dobro a dobrota se v řečtině kryjí. Dobrota je základní vlastností Božího charakteru ve vztahu 

k lidem. Výrazem Boží dobroty je láska a spravedlnost. Chtít a konat dobro je předmětem duchovního 

rozpoznávání, není nám ukázáno předem. 

věrnost (řec. pistis): z hebrejského kořene -m-n ve významu: býti pevný, spolehlivý, pravdivý, 

pravdomluvný; pravdivost ve slovu i skutku. Nový zákon převzal tento význam: spolehlivý, pevný stálý 

– lze ho užít o věcech i osobách. Láska, věrnost a dobrota se doplňují. 

tichost (řec. prautés): v hebrejštině vychází ze tří termínů označující: klidný, jemný vánek; odpočinutí; 

nebo ponížený (nejčastější význam), pokojnost, pokorný.  

Násilí a bezpráví snáší v důvěře v Boha, neodporuje zlému; označuje toho, jehož jedinou nadějí je Bůh, 

protože nemá jiné dovolání. Možné přeložit i jako mírnost, krotkost, pokojnost, poníženost, pokora. 

sebeovládání (řec. enkrateia): ve smyslu: sebevláda, ukázněnost, zdrženlivost. Schopnost ovládat sebe 

sama, sebe sama mající v moci. Je ovocem Ducha svatého a třeba ji odlišit od stejně nazvané řecké 

ctnosti, která je výsledkem svémocné sebekázně. V Novém zákoně askeze jako cesta k dokonalosti nemá 

význam, neboť spása byla dána v Kristu a nelze ji dosáhnout askezí. 

A ještě připojuji odkaz na ovoce Ducha svatého – audiopřednášky Nick Lica: 

http://nicklica.com/kazani-v-mp3/105-ovoce-ducha-svateho 

Ivana Doubravová 

Láska 

První večerní téma připravila Ivana Doubravová. Kvůli nemoci se ale nakonec nemohla sborového 

soustředění osobně zúčastnit, takže zprostředkování její přípravy padlo na mě. Uvádím zde plný text od 

Ivany a kurzívou drobná doplnění z diskuze. 

1) Úvodní píseň: Kde je dobrota a láska 

2) Vstupní modlitba (Fp 1, 9–11): A za to se modlím, aby se naše láska ještě víc a víc rozhojňovala 

a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abychom rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro 

den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Amen. 

3) Láska (řec. agapé): vychází z hebrejského ahav=milovati nebo chesed=milovati, smilovati; 

milosrdenství. Vyjadřuje svrchovanou lásku, která vyvoluje, koho chce, není na nikoho vázána 

přirozeným poutem, není závislá na kvalitách toho, koho miluje, je ničím nezasloužená. Výraz agapé 

zdůrazňuje více vůli než cit. Označuje lásku, která se projevuje činy. 

http://nicklica.com/kazani-v-mp3/105-ovoce-ducha-svateho
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4) Nick Lica – přednášky na téma ovoce Ducha svatého (láska): Je možné milovat někoho, koho 

nemáte rádi? Když nás Bůh učí milovat, přivádí do našich životů nějaké protivné lidi. Ježíš nevyžaduje, 

abychom měli vřelou náklonnost ke každému (sám neměl vřelé emoce k farizeům). Nemusí se nám každý 

líbit – to je úleva. Na druhé straně musíme milovat každého. A to je odpovědnost. Jak toho dosáhneme? 

Potřebujeme se naučit 5 kroků, abychom milovali lidi. 

Krok první: Musíme zakoušet Boží lásku – než můžeme milovat druhé, musíme cítit a pochopit, jak 

hlubokou lásku má Bůh k nám (viz 1 J 4, 19): My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 

Ef 3, 17nn: …aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni 

v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat 

Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. 

Nemilovaní lidé jsou nemilujícími lidmi. Nejprve musíme prožívat Boží lásku sami v sobě.  

J 15, 12: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“ 

V souvislosti s tímto krokem jsme mj. mluvili o „nerovném startu,“ který máme v našem poslání milovat 

druhé. Někdo vyrůstá obklopen milující rodinou a může tak pro něj být snazší lásku přijímat i dávat. 

Někdo takové štěstí nemá a potřebuje veškerou pomoc, aby si lidskou i Boží lásku uvědomil. 

Krok druhý: Odpusť svým nepřátelům – odpustit těm, kteří nás zranili; je nemožné milovat někoho 

naplno a zároveň v sobě držet zášť na někoho jiného. Nemůžeme úplně milovat, když naše srdce je 

rozdělené a zahořklé. Abychom mohli milovat lidi dnes, musíme zavřít dveře minulosti skrze odpuštění. 

Odpouštíme kvůli sobě – na prvním místě. Není to jednoduché, ale není jiná cesta. 

Krok třetí: Myslet jako Ježíš – Fp 2, 4–6: Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť 

je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti 

nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. 

Ježíš se zaměřil na cíle a touhy druhých lidí, nikoli na svoje, protože nás miloval. Zranění lidé zraňují 

druhé. Dívat se za chyby druhých, pak se můžeme naučit milovat. Lidé, které byste nejraději ignorovali, 

potřebují velké dávky lásky. 

Zde jsme se trochu vrátili ke kroku prvnímu, konkrétně v tom, že potřebujeme nejprve zakoušet lásku, 

abychom ji mohli jako ovoce vydávat. A opět – někdo je milý, usměvavý, šikovný a je snadné ho mít rád. 

Někdo je naopak protivný, hašteřivý, zatrpklý a je pravděpodobné, že od okolí moc lásky nedostává. 

Úkolem křesťana (potažmo křesťanského společenství) je projevovat lásku všem, vidět v každém 

bratra/sestru bez ohledu na jeho/její chyby… vždyť ani my nejsme dokonalí. 

Krok čtvrtý: Jednat v lásce – laskavým způsobem, i s těmi, kdo nás nesnáší. Milovat skrze víru. K našim 

činům se dostaví i odpovídající pocity. Je snazší činy dospět k pocitům než od pocitů k činům. 

Mt 5, 44: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí 

a modlete se za ty, kdo vás pronásledují… 

Jak činit dobře těm, koho ani nemáme rádi? Hledáme způsoby, jak k nim být štědří, jak jim sloužit, jak 

jim pomoci. Žehnat jim: mluvit o nich dobře, povzbuzovat je a pozvedat. Modlit se za ně – modlitba má 

moc změnit je i nás. 

Láska je základním ovocem Ducha svatého. A podstatou ostatního ovoce. Všechno další ovoce vychází 

z tohoto plodu. Mt 7, 12: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom 

je celý Zákon i Proroci. 

Krok pátý: Očekávat to nejlepší – poslední krok, může být ten nejtěžší. 1 K 13, 7: ...láska má naději… 

Máme sklon chovat se tak, jak od nás druzí očekávají. Vyslovíš to nejlepší, když očekáváš to nejlepší. 

Láska promění osobnost člověka. Mění radikálně lidské životy 

Mluvili jsme o tom, jak těsný je vztah mezi našimi myšlenkami o někom a tím, jak se vůči němu chováme. 

Když o někom smýšlíme špatně, tak aniž bychom si to uvědomovali, chováme se k němu jinak (třeba 

rezervovaněji, nedáváme mu tolik příležitostí, aby s námi mluvil atd.) než k těm, o kterých smýšlíme 

dobře. Naše očekávání – a jemu odpovídající chování – má moc měnit myšlení a chování druhých lidí. 

Na závěr zazněl známý verš o lásce, mj. jako měřítko (ideál) pro posuzování vlastních činů: 
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Láska je trpělivá, laskavá, láska se nevychloubá, 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. (1 K 13, 4–7)  

Ivana Doubravová, Kateřina Lukavská 

Radost 

1. Úvod 

Ovoce Božího ducha jako něco, co je výsledkem: 

 Božího působení; 

 našeho rozhodnutí, vůle a úsilí. 

Obraz ovoce – není to něco, co máme, ale co roste, zraje, mění se, je vidět, slouží na svědectví druhým 

a nám potvrzuje, že cesta, kterou jdeme, má smysl (ubezpečení, potvrzení). 

2. Proč jsem si vybrala radost? 

Vnímám, že je často emocí, na povrchu. Je pro mě těžké si ji udržet, rychle ji v těžkostech ztrácím. 

Nebývá pro mě trvalým vnitřním stavem, kdy biblicky souvisí se spásou v Ježíši Kristu. 

3. Pojem radosti 

a. obecně – emoce, veselí – chápu, že biblicky jde o něco jiného (emoce nejsou trvalé) 

b. biblicky: 

SZ – radost z dobrých věcí, z Hospodina, jeho darů, požehnání 

NZ – z příchodu Mesiáše, z Boha, Ducha svatého, ale i ze zkoušek; radost za všech okolností 

Texty: Jan 15, 10–11; Lukáš 10, 20b; Filipským 4, 4; 1. Petrova 4, 13 

Radost za všech okolností: bez Boží moci těžko uskutečnitelná, může vyrůstat jen z jeho milosti 

v důsledku Božího působení v nás. Napodobujeme Boží příklad (Jan 15, 11 – k tomu se ještě vrátím). 

Vyžaduje spolupráci člověka a Boha. Je projevem vnitřního stavu člověka. Jsme zváni k vykročení ze 

sebe směrem k Bohu a druhým. 

4. Radost a smutek 
Smutek jako protiklad k radosti – radost ztrácíme u všech skutků lidské svévole, ale protikladem 

k radosti není žádný z těchto skutků. 

Smutek u křesťana může být spojen s orientací na vlastní úsilí, na plnění povinností, se snahou plnit 

lidská očekávání. 

Smutek jako důležitá emoce, chrání nás před povrchní, pomíjivou radostí bez hloubky, která často není 

autentická a nepřispívá k věrohodnému svědectví o naší víře. 

5. Vlastní komentář 

Radost mám úzce spojenou s vděčností za spásu. Od radosti ze spásy v Ježíši nás mohou oddělovat: 

výchova, nevyřešená vina, vnitřní zranění, nepříznivé životní okolnosti. 

Jan 15, 10–11: Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého 

Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla 

plná. 
 

Prožívání radosti: Ježíš mluví o plnosti radosti při poslední večeři, tedy těsně před nejtěžšími 

událostmi svého života, jimiž musel projít. 

Vzorem pro prožívání radosti je Ježíš (důležitost otvírání se Duchu svatému). 

Na co se soustředit? 

 budováním osobního vztahu k Ježíši Kristu (DOSTANEME DAR radosti, NESEME ovoce); 

 rozvíjení vděčnosti (za všech okolností děkujte); 

 služba (zaměření na druhé – Ježíšova oběť). 

Pavla Vlková 
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Pokoj 

Úvod 

Výsledek Božího působení + našeho rozhodnutí, obraz ovoce (svědectví druhým a sobě) 

Osobnostní rysy vs. ovoce ducha (těžké odlišit, prolíná se) 

 každý máme nějakou osobnostní výbavu (vrozené nebo získané vlastnosti), ty dobré máme 

„darem“, ty horší (nebo ty, co máme v moc velké míře) nás limitují 

 s touhle výbavou jsme pak tříbení Duchem – získáváme další rysy (které nám nejsou tak 

přirozené) – dlouhodobou prací a duchovním životem – s tím, že nám zůstane naše osobnost 

(temperament, naše silné stránky,…), ale najednou dostaneme svobodu vystoupit ze svých 

zajetých vzorců chování, zachovat se jinak, než by nám bylo nejpřirozenější. 

Proč jsem si zvolila „pokoj“: 

 nejvíc rezonuje, nejvíc to řeším 

 oblast, ve které se u mě nejvíc projevuje, jak to mám s duchovním životem 

 zároveň něco, co mě hodně přesvědčuje u jiných lidí – díky jejich pokoji si řeknu „ano, touhle 

cestou chci jít“, věřím, že jejich víra je autentická 

 v ideálních podmínkách sama inklinuju spíš ke klidu a pomalejšímu tempu, není mi dobře 

v „dramatech“, rychlí lidi mi často říkají, že je zklidňuju; když v sobě najdu nějaký vnitřní 

konflikt, snažím se hned najít nějaké souznění – mít v sobě věci srovnané 

 ALE zároveň nejsem moc odolná proti zátěži/nátlaku; když ty vnější podmínky nejsou ideální, 

snadno se z toho klidu nechám vytrhnout – úzkosti, zmatky, nervozita 

 Takže: pokoj, který by přišel nezávisle na vnějším prostředí, nemám úplně přirozeně, spíš musí 

přijít jako ovoce Ducha 

Pokoj (řec. eiréné): vychází z hebr. šálóm, které vyjadřuje nejen mír, ale neporušenost, celistvost, 

dokonalost, něco dokončeného, úplného. Význam hebr. Šálóm může být hmotný: blahobyt, spokojenost, 

štěstí, zdraví, sílu, zabezpečenost, dlouhý život, úspěch v podnikání. Postupně se chápání pokoje v Bibli 

zduchovňuje. Termíny pokoj a požehnání jsou obsahově téměř totožné. Vyjadřují stav spásy, který 

vychází z pokoje z Bohem. Otevření cesty ke spáse. Zahrnuje: pokoj s Bohem, s lidmi, i vnitřní pokoj 

člověka. 

Z toho důležité: 

 mír (opak konfliktu, boje) – vnitřní, mezilidský 

 +celistvost, úplnost – ne jednolitost, ale i integrace rozdílného/kontrastního (i vnitřně v srdci, i 

mezi lidmi třeba ve sboru) 

 Podobně jako u radosti nejde o momentální emoci: pokoj není absence bouří, problémů, ale 

vědomí klidu uprostřed těchto bouří a navzdory jim. 

 3 typy pokoje 

o duchovní – pokoj s Bohem  

(vím, že mě Bůh přijímá, miluje) 

o emocionální – vnitřní vědomí klidu, harmonie duše 

o vztahový – pokoj s lidmi 

Ko 3, 15 A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. 

A buďte vděčni. 

Jan 14, 27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše 

srdce nechvěje a neděsí! 

 pokoj jako dar: nelze si zasloužit, vynutit, jde jenom vyvíjet to úsilí a připravovat mu půdu – 

kdyby přišel, aby měl do čeho přijít 

 „odjinud“ než ze světa 

Co mi většinou brání v pokoji? 

 jsem moc zakotvená v tomhle světě a ztrácím Boží perspektivu – závislost na uznání, úspěchu, 

přijetí druhými… – řeším, abych nezklamala, abych splnila očekávání, podala dobrý výkon 
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 ale čím víc se mi daří čerpat z osobního vztahu s Bohem, tím míň jsem na těchto vnějších 

věcech závislá, protože nemám pocit, že se mi od nich odvíjí moje hodnota 

 pořád můžu dělat věci dobře a s nasazením, ale už s větší radostí a klidem – není to útěk ze 

světa, ale osvobození od závislostí (solo Dios basta) 

o „Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť. Kdo má Boha, tomu nic neschází: Jediný 

Bůh stačí.“ (Terezie z Ávily) 

 být ve světě, ale nebýt ze světa  

 spojené s moudrostí – náhledem na to, co je opravdu důležité 

 dělám si starosti 

 dlouho jsem neměla vyloženě materiální starosti (mnohem víc řeším světské hlouposti), ale 

může to zažívat někdo, kdo třeba dlouho nemůže najít práci, neví, kde bude bydlet, vážně 

onemocní… 

 Tam pomáhá důvěra v Boží úmysly a záměry – snaha, ale i přijetí, že některé věci nemáme ve 

svých rukou, víra, že ať se stane cokoli, tak když zůstaneme v Bohu, jde to zvládnout 

o Lukáš 12, 25: Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 

 důvěra v Boha i v lidi i v míň základních starostech 

o např. ve vztazích – když musím jít do konfliktu, bojím se, abych o někoho nepřišla nebo 

si ho neznepřátelila 

o nebo pochybnosti o vlastním jednání, vědomí hříchu – důvěra v Boží odpuštění (člověk 

v sobě nepěstuje pocit viny) 

Kombinace našeho úsilí a Božího působení: 

 

Co můžu udělat za sebe (jak „připravím půdu“): 

Duchovní život: 

 pravidelná modlitba 

 čtení Bible – osvědčuje se mi si vyhradit pevně daný časový úsek na kratší text, abych se 

zpomalila a dostala do hloubky (jinak to rychle hltám jen na intelektuální rovině, „to je jasný, to 

znám“) 

 křesťanská meditace – chodím do skupinky, na rozdíl od slovní modlitby je tohle víc 

naslouchající, člověk se sám nevyjadřuje a udělá prostor Bohu; když nějakou dobu medituju 

pravidelně, jsem citlivější a zároveň pokojnější/klidnější 

 život ve společenství a budování vztahů vůbec (i mezi nevěřícími) – nestačí se za někoho 

modlit, ale nikdy za ním reálně nepřijít… 

Je to dlouhodobý proces, člověk to nedělá kvůli momentálním zážitkům – ale dějí se i silné zážitky, ty 

můžou přinést povzbuzení 

 Mně se to třeba stalo v Taizé, když jsem byla na týden v tichu – řešila jsem s někým nějaký 

konflikt, po dvou dnech modliteb, zpěvů jsem cítila, že skrze mě jde silná láska a odpuštění, 

které můžu předat tomu člověku 

 Nejde nám hlavně o emoce, ale projevuje se to i v emocích 

Duchovní stránka není uměle izolovaná od tělesné a duševní stránky, prolíná se to 

Duchovní život dobré doplňovat i tím, že se budu starat i o tyhle své stránky, „mělčí“ pokoj. 

Markéta Vlková 

Věrnost 

Co se rozumí pojmem věrnost, se značně liší. Podívejme se na starozákonní a novozákonní pojetí dle 

Biblického slovníku. 

Hebrejský kořen ´-m-n má význam být pevný, nepohnutelný, přeneseně spolehlivý, pravdivý, 

pravdomluvný. Věrnost se netýká jen chování člověka, píše se o ní, mluví-li se o Bohu. Je ručitelem 

smlouvy a je na něj spolehnutí. V novozákonním pojetí jde o překlad výrazů pistos, pistis, které 

odpovídají hebrejskému kořenu ´-m-n. Tedy opět jde o spolehlivost, pevnost, stálost, dále pravdivost 

http://biblenet.cz/b/Luke/12#v25
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a poctivost. A znovu se to týká i věrnosti Boží. Nemůže zapřít svou podstatu. Zůstává věrný, spolehlivý 

ve svých slibech. Někdy je výraz věrný použit i ve významu důvěřující, věřící v protikladu 

k pochybování. 

A je zde i propojení s dalšími ovoci Ducha svatého, např. s láskou. Ježíš vytýká zákoníkům, že 

zapomínají na spravedlnost, milosrdenství a věrnost (Mt 23, 23). U L 11, 42 spojuje milosrdenství 

a věrnost ve výraz „láska Boží“, z níž všechny tyto mravní vlastnosti vycházejí. 

Jestliže je Bůh věrný a my máme zároveň být jeho věrným obrazem, pak i my musíme být věrní, tj. 

opravdoví, pevní a spolehliví ve všem svém konání.  

Jak to mám s vlastní zkušeností? Důležité je žít v souladu se svým přesvědčením, tj. neprotivit se 

svému svědomí a zodpovědně stát za svým jednáním. Je zde ovšem nutná korekce svědomí, aby nebylo 

pokřivené, ale to už je jiná kapitola. Vždy jsem naivně očekával, že se budou lidé chovat férově, že se 

mohu spolehnout na jejich slovo. Jinými slovy bylo pro mne těžké přemýšlet, že to mají nastavené jinak 

než já. Ale bohužel mne „život naučil“. Opravdovost, spolehlivost, věrnost není samozřejmá. 

Petr Chytil 

Tichost (krotkost, pokora, mírnost)  

Když jsme se domlouvali, kdo je ochoten se sdílet se svým zápasem v životě víry, pokud se týká ovoce 

Ducha, první, co mě napadlo, byla tichost. S mnohomluvností jsem měla dost problémy. Jako dítě jsem 

sice byla dost tichá, ale spíš s tom smyslu zakřiknutá, měla jsem hovornou maminku a výrazně hovorné 

bratry, kteří chrlili vtipy, takže se o mně ani moc nevědělo, bývala jsem někde zalezlá s knížkou. 

Později už jsem se otrkala a jazykem uměla dost švihat. Pamatuji si několik okamžiků, kdy jsem 

neúmyslně řekla něco, co se druhého hodně dotklo. Nebo si pamatuji, že jsem bránila spolužačku, 

a přitom opět řekla neúmyslně něco, z čeho si z ní potom ostatní dělali legraci. Často jsem také chtěla na 

sebe upoutat pozornost, že něco vím, přijít se svou trochou do mlýna. Ale to si myslím, že jsme zažili 

všichni. Stanovila jsem si pak takové dvě zásady, které jsem se snažila dodržovat. 

1. Neříkat něco o někom, co bych mu pak nemohla říci, že jsem to řekla. 

2. Když mi někdo chtěl něco o někom říci s tím, že to nemám říkat dál, řekla jsem, ať mi to raději neříká. 

Svůj zápas o tichost jsem myslím začala až na naší první sborové dovolené v roce 1993 v Orlických 

horách, kterou nám pomáhal zajistit bratr Jan Hysek z Křesťanských sborů. (Zajišťoval pro sbor i Dobrou 

setbu.) Přijel se tam na nás podívat a přivezl mi brožurku Slovo sestrám. Poctivě jsem ji studovala. 

Pamatuji si z ní hlavně důraz na verše 1 P 3, 1–6: Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se 

někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život 

v bázni Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy - nýbrž 

to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné. Tak se 

kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým mužům, tak jako Sára poslouchala 

Abrahama a `nazvala jej pánem´. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit. 

Ovšem tenkrát jsem pochopila hlavně to beze slov získat, protože jsem toužila, aby se i můj muž obrátil. 

Tak jsem se vrhla na to, jak mlčet. Už si přesně nepamatuji, jak to bylo časově, jen vím, že jsem to asi 

přeháněla, protože mě jednou Standa musel upozornit, ať si to pořádně přečtu celé. Že se jedná o víc než 

jen o mlčení, že se jedná o čistý život.  

Další problém byl, že v této brožurce byl důraz na Pavlova slova 1 K 14, 34-35: ženy nechť ve 

shromáždění mlčí.  Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon. Chtějí-li se 

o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění. V tom mi snad 

nejvíc pomohlo kázání Jiřího Beneše, ve kterém zdůvodnil, že ve shromáždění by se mělo hlavně mluvit 

v Duchu a z Ducha, ať je to muž či žena. 

Hodně mi pomohly knížky křesťanských autorů. Zmínila bych jich několik. 
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Larry Crabb Skutečná změna je možná, jestliže začneš UVNITŘ. K tomu mě oslovil verš Ř 12, 2 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je 

vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

Anselm Grün: O mlčení – je to o zkušenostech mnichů ze 3.–6. století, kteří měli mlčení jako úkol 

pracovat na sobě, změnit se. Tam jsem se poznávala a zjišťovala, co je ve mně ještě zmateného. První 

kapitola je O mlčení jako boji proti hříchu a neřesti Př 10, 19 při mnohém mluvení hříchu neujdeš 

(Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. EP). Další kapitola je 

Mlčení jako oproštěnost, vnitřní změna, aby ve mně mohl působit Boží duch. Třetí a poslední kapitola 

je Mlčení jako otevřenost Bohu. Byla to pro mě tak důležitá zamyšlení, že jsem si z ní udělala podrobné 

poznámky, vlastně si ji skoro celou opsala, jako když jsem se učila ze skript na zkoušky. Výpisky mám 

s sebou, pokud by to někoho zajímalo. 

Rick Waren: Proč jsme vůbec tady. Probíraly jsme ji na ženské skupince i v mimiškolce s maminkami. 

Nejsme tu náhodou, Pán má s námi své záměry. Jsme stvořeni k Boží radosti, jsme stvořeni k tomu, 

abychom patřili do Boží rodiny, abychom se stali podobnými Pánu Ježíši, abychom byli Boží služebníci 

a naplnili své poslání. Pán Ježíš nám představuje Boží charakter a jeho nejvýraznějším obrazem je ovoce 

Ducha. Jenže jako trvá léta, než dosáhneme dospělosti, tak s ovocem Ducha je tomu podobně. Budování 

Kristova charakteru nelze uspěchat, zabere to čas. Jsme v Boží škole a je to Bůh sám, který v nás 

působí. 

Deborah Smith Peguesová: Jak zkrotit svůj jazyk za 30 dní. Tuto knížku jsme probíraly na ženské 

skupince před nedávnem. Vychází z Jakubova povzdechu: Jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Jk 3,8. 

Jedinou nadějí pro naše mluvidla je Duch Boží a uvádí příklady, biblické verše a návody pro každý den. 

Knížka má tři přílohy. A Hodnocení jazyka na každý den, B Jiné možnosti užívání jazyka, C Arzenál 

biblických veršů o jazyku. Pro naše sestry jsem přílohy opsala a několik jich mám s sebou k dispozici. 

Chtěl bych vyznat, že v životě víry máme dobré pomocníky. Pomáhá nám Boží slovo, Boží duch a Boží 

lid. Mohla bych mluvit o tom, jak se mi postupně otevíraly jednotlivé verše Písma, jak mi Boží duch 

pomáhal, abych si uvědomovala svoji identitu v Kristu, jak s Božím lidem společně na biblických 

hodinách, na seminářích, na těchto dovolených jsme odkrývali Boží tajemství. Je toho hodně, co jsme 

společně zažili. A tak bych shrnula: 

1. Jako mnoha ženám se mi myslí lépe, když své myšlenky mohu vyslovit, díky za sestry, se kterými se 

mohu sdílet. 

2. Naučila jsem se víc naslouchat, než mluvit. (Máme dvoje uši a jedna ústa). Chtěla jsem rozumět, ale 

Bůh mi řekl, že mám milovat a nemusím rozumět. 

3. Naučila jsem se, že není nutné hned reagovat na obranu, pomáhá mi vědomí, že Bůh to vidí. 

4. Učím se ztišit tak, abych slyšela Boží hlas. 

5. Od mládí mě provázelo zaslíbení ještě po kralicku: Milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému. 

Ř 8, 28, a tak věřím, že i všechny chyby, které jsem udělala, všechny nepravosti mi byly odpuštěny a Boží 

duch mě vede dál. Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše 

spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.“ Izajáš 30, 15 

A na závěr přání: 

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak 

posluchačům přineslo milost. Efezským 4, 29 

Jarmila Chytilová 

Pokora 

Z ovoce Ducha svatého jsem si vybrala pokoru. Když se mě Dana Klozbergová ve sboru zeptala, zda 

nechci na sborovou dovolenou zpracovat jedno z témat, má odpověď zněla: „A je mezi ovocem také 

pokora?” Vybráno jsem měla rychle, napsat něco kloudného už bylo horší a tak doufám, že tento můj 

pokus přijmete v pokoře a se shovívavostí. Dlouho jsem přemýšlela o nějakém konkrétním příkladu, na 
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kterém bych mohla svědčit o pokoře, ale musím se přiznat, že jsem na žádný nepřišla. Proto se pokusím 

svědčit svým životem, svou cestou k Bohu, proměnou, kterou procházím, alespoň si to myslím, při svém 

hledání a toužení. Slovo toužení jsem použila úmyslně, protože skutečně toužím po ovoci Ducha svatého, 

je to něco k čemuž mě přitahuje Boží láska. Tato láska je ta živá voda, která zalévá nejprve semínko, 

malý stromeček, a nechává jej zesílit, zmohutnět, tak aby, až bude ten správný čas, vydaly stromy své 

ovoce. Kdy to bude, ví ale pouze Hospodin. 

Co pro mne tedy pokora znamená? Především cestu, po které kráčím, na které se nalézám. Nikdy jsem 

neměla ráda cesty, které byly jen rovné, daleké a zdály se nekonečné a když jsem po nich šla, cíl se zdál 

pořád nedosažitelný. Raději jsem měla pěšiny, které se všelijak klikatily, byly zarostlé stromy, křovím 

a každou chvíli měnily svůj směr. Stejně, tak jsem neměla ráda v knize dlouhé popisy krajin, místností, 

jež jsem považovala za nudné a jen z mé přirozené poctivosti jsem je nepřeskakovala. Chtěla jsem 

situace, ve kterých se něco děje. Byla jsem tehdy nedočkavá, chtěla jsem být brzy u konce, v cíli, být 

první, lepší než ostatní. Dneska si přeji jít po té rovné daleké cestě a doufat, že nikdy neskončí. Je pravda, 

že často zabloudím, zakopnu, někdy se musím o kus vrátit, ale vždy se snažím znovu vstát a navrátit se 

na tu správnou cestu. Moje spíše snaha o pokoru, než skutečná pokora mě snad udržuje na té správné 

cestě. 

Cesta je metaforicky vlastně můj život. Než jsem uvěřila, toulala jsem se, bloudila v serpentýnách, 

prolézala křoví, a kdybych měla odvahu, lezla po skalách. Všechny moje myšlenky se točily kolem mě, 

v centru mého života jsem byla já a má snaha o to, být v životě šťastná, úspěšná. Život jsem si naplánovala 

přesně podle pravítka a podle ostatních, tak jak se to má, jak se sluší. Vdávala jsem se v jednadvaceti 

hlavně proto, že většina kamarádek už byla pod čepcem, a co kdybych si už náhodou nikoho jiného 

nenašla? Měla jsem strach zůstat sama, být jiná, rozuměj svobodná, než většina dívek v té době. 

Z počátku jsme bydleli u tchána, později jsme se přestěhovali do domečku, který nám koupili mí rodiče. 

Přestavba šla pomalu a já jsem byla opět netrpělivá, bála jsem se do takového prostředí přivést dítě, 

i když jsem po něm toužila. Chtěla jsem mít nejprve vše hotové, dokonalé. Poměřovala jsem vše i sebe 

s ostatními. Musím říci, že nejsem a ani jsem nikdy nebyla soutěživý typ, a toto “poměřování” s okolím 

mě spíše vyčerpávalo, než naplňovalo. Účastnila jsem se této hry jen v domnění, že to patří k životu. Už 

tehdy mi Hospodin ukázal, že tudy cesta nevede, ale ještě jsem nebyla připravena, a tak jsem i nadále 

zůstávala v otroctví temnoty plné zbytečných strachů. 

Jedinou omluvou mi budiž mé tehdejší mládí. Nic z toho, co jsem dělala, mě plně neuspokojovalo, stále 

jsem nebyla šťastná. Nenaplnila jsem svůj pravítkový plán. Cítila jsem, že mi stále něco chybí, uniká 

mezi prsty, ale nevěděla jsem co. Tím, co mě přesměrovalo a ukázalo cestu k Bohu a skutečně jedinému 

životnímu štěstí, byl v mém případě rozvod a události po něm. Dostala jsem se na to pomyslné dno, 

a výhoda dna je, že více dolů už to nejde, už jde jen stoupat vzhůru. Snad jsem konečně dokázala otevřít 

beze strachu své srdce, nejprve svému okolí a později i Bohu. Najednou jsem si nemusela nic dokazovat, 

když jsem potřebovala, řekla jsem si o pomoc, což bych předtím neudělala. 

Paradoxně jsem v této době začala více a beze strachu důvěřovat lidem bez toho, abych se sebe sama 

ptala, co tomu kdo řekne, a to mi přineslo vnitřní osvobození. Skrze lidi jsem poznala Boží lásku. Střed, 

kde jsem doposud stála já, jsem postupně zaplnila těmito lidmi a Bohem. Dnes s pokorou přiznávám, že 

je to tam stále a čas od času na mě ten strach z poza rohu vybafne: dokážeš si ustát a obhájit svoji víru? 

Hele, oni jsou lepší, nejsi dost dobrá, schopná. Ano nejsem, já to vím, ale Bůh mě miluje i takovou, 

i s mými chybami stejně jako všechny ostatní, a proto, když se do takové situace dostanu, snažím se ji 

v duchu prožít znovu s Ježíšem po boku, a najednou na to nejsem sama, už nemusím mít strach. Tak jak 

je psáno v žalmu 27 „Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého 

života, z koho bych měl strach.” 

Co tedy pro mne vlastně znamená pokora? Uvědomění si přítomnosti Boží lásky, že je tady někdo, kdo 

mě miluje bez výhrad, někdo větší, o koho se mohu vnitřně opřít, a že cesta k němu vede skrze lidi a 

službu. Ne jak ty mně, tak já tobě, ale jak mně Bůh, tak já tobě. 

Miluje-li mě i s mými nedostatky, tak pak i já se snažím milovat své bližní s jejich chybami a tyto chyby 

jim odpouštět, tak jak jsou odpouštěny mně Bohem. Vždyť mnozí jsou ještě v nevědomosti a mnohdy 
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jednají z pýchy anebo ze strachu, co tomu řeknou druzí, aby se neztrapnili, tak jak jsem dříve jednala i já 

sama. To, co dostávám od Boha, nelze přijmout jinak než v pokoře. Hospodin je ten, který nám dal život, 

je také tím, kdo má i poslední slovo. 

Mohu udělat maximum, ale jak to dopadne, už není v mých rukách. Naučit se toto přijímat je pro mne 

pokora a zároveň svoboda. Jít po Božích cestách, a ne po těch svých. Nechat se vést Duchem svatým, 

protože jen Bůh ví, co je pro nás dobré. Přijmout jeho jho, které nám nabízí, protože jeho jho je lehké 

a netlačí. Ano, pro mne je to tak, v pokoře jsem nalezla skutečné štěstí, ve vědomí že v Boží náruči se 

nemusím už ničeho bát. Toto vědomí mě činí svobodnou od požadavků tohoto světa a umožňuje mi mít 

se ráda taková, jaká jsem i s mými chybami. Proto jsem si také ke svému biřmování vybrala text 

z Matoušova evangelia „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám 

odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete 

odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.” (Mt 11, 28–30) 

Pokora je tak pro mne „Jít po střední, pravé a přímé cestě, která nás – obrazně řečeno – vede mezi 

zoufalstvím po levici a falešným sebevědomím po pravici.” 1 Kristus řekl: „Já jsem cesta, pravda 

a život“ (Jan 14, 16). Cesta, po které se učím kráčet, je cestou pravdy a lásky, ze které klíčí všechno 

ovoce Ducha svatého. 

Zdeňka Chaloupková 

Sebeovládání 

Stejně jako u předchozích druhů ovoce, to se sebeovládáním podle mě není úplně jednoduché, ačkoli to 

není na první pohled znát. U takové tichosti je jasné, že někdy se správný křesťan musí ozvat a mluvit, 

nikoli mlčet. Ale kdo se sebeovládá, je ukázněný, dodržuje pravidla, je pravděpodobně úspěšný a působí 

mravně. Může se zdát, že čím více se člověk sebeovládá, tím lépe. S tím ale musím nesouhlasit, podle 

mne musí i sebeovládání přicházet s Duchem, aby se člověk sebeovládal k Boží slávě a svojí radosti. 

Někdy se totiž člověk sebeovládá na špatném místě, někdy si ze sebeovládání dělá svůj úspěch, jindy se 

sebeovládá ze strachu před tím, žít svůj život svobodně. 

Jako malá jsem byla vedena k poslušnosti. Byla jsem spíše hodná holka a moje poslušnost mohla působit 

jako sebeovládání, když jsem se dobře učila, slušně mluvila a chovala ve společnosti. Boha jsem ještě 

příliš neznala a někdy jsem vůči sobě cítila i nenávist. Dokázala jsem se ovládnout a udělat, co po mně 

chtějí druzí, ale nedokázala jsem udělat, co chci já. Sebeovládala jsem se spíše ze strachu. Myslím, že 

určitá sebedůvěra, nebo možná bibličtější pojem odvaha, jsou základem pro to se ovládat a jít po správné 

cestě. 

Jelikož jste můj příběh většinou slyšeli osobně a je i dost intimní, nechci ho již zde tolik rozvádět. 

Nicméně v průběhu bydlení při studiu na VŠ jsem už neměla koho poslouchat, a čím dál méně jsem se 

dokázala ovládat, až jsem spoustu nocí probděla u počítače. Bylo mi z toho špatně jak fyzicky, duševně, 

ale i duchovně jsem si připadala špinavá. Cestu ven jsem hledala postupně. Základem bylo to, že jsem to 

tak opravdu nechtěla. Ale člověk sám sebe nezmění, zvláště ne ze dne na den. Tehdy jsem vyhledala 

pomoc – jak odbornou, tak mého přítele (dnes již manžela), i zpovědi v kostele. Nechtěla jsem se utápět 

ve výčitkách svědomí. Ze všech stran se mi dostalo povzbuzení. 

Začala jsem i více přijímat Boží lásku k sobě, opatrovat se, nečekat, že všechno zvládnu. Bůh mě prováděl 

a provádí cestou odpuštění a opouštění starého já, starých zvyků i pocitů. Přičemž teď mám dojem, že 

v Duchu jsem to více já, než jsem kdy bývala. Sebeovládání k životu z Ducha pro mě není bičem za zády, 

ale břemenem, které netíží, je plné svobody, kterou lze těžko popsat. 

Alžběta Kubrová 


