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Obsah 1. části (Příloha ke zpravodaji Nahoru 3/2000) 

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 

 

Obsah 2. části 

Trpělivost – Zuzana Jurková  

 

Ovoce Ducha svatého: trpělivost 

Trpělivost je rozhodně jedno z ovocí Ducha svatého, o jehož zrání na sobě musím hodně 

usilovat. Co je ale vlastně trpělivost? Charismatický kazatel Nick Lica 

(http://www.nicklica.com/…mp3; http://www.nicklica.com/…mp3) ji charakterizuje 

z několika úhlů: jako schopnost zůstávat pevný pod tlakem (odtud etymologická spojitost se 

slovem trpět), být pomalý v hněvu a také jako znak přítomnosti Božího pokoje… Lika navíc 

rozhodně nabádá nezaměňovat trpělivost s lhostejností, pasivitou nebo leností. 

Pro mne je ale slovo trpělivost spojeno hlavně s vnímáním času a jeho plynutí. Odjakživa 

jsem měla pocit, že většina lidí žije jaksi ve zpomaleném tempu, podobně jako v pointě 

jednoho vtipu, kdy Hanák říká „…a ta želva frrrrr“. A já – obklopena podobnými Hanáky – 

trpím. Jak to, že tu ještě není? Proč to trvá tak dlouho? Přitom mi do jisté míry do mých 

netrpělivých karet hraje i současná doba, která je bezpochyby dobou rychlosti, a tak mě 

utvrzuje v tom, že je normální chtít kupříkladu odpověď na mail během pár hodin. 

Jak si srovnávám své čiperné psychofyzické tempo s představou, že netrpělivost je znak 

absence Božího pokoje? Pro mne je Boží pokoj jistota, že mě má Pán Bůh rád, odpustil mi 

díky Ježíšově oběti a čeká mě věčný život s ním. Tomuhle úplně věřím a spoléhám na to. To 

ale neznamená, že mám vystaráno: naopak! Do značné míry si myslím, že Bůh nemá jiné ruce 

než ty naše (Mt 25, 31–46). A tak můžu mít oprávněně Boží pokoj teprve tehdy, když udělám 

všechno, co pro mne Pán Bůh připravil, a nacpu to do času, který mi dal. 

Při tom všem si ale uvědomuju, že je rozdíl mezi mou horlivostí ve snaze splnit, co splnit 

mám, a docela obyčejnou netrpělivostí. Pro zkrocení toho druhého mám pár instrukcí (zas 

inspirovaných Licou):  

http://www.nicklica.com/images/trpelivost1.mp3
http://www.nicklica.com/images/trpelivost2.mp3


1) Snažím se být v kontaktu s Bohem pomocí modliteb a četby Bible (J 15, 5); 

2) Snažím se zadržet zejména hněvivé nebo příliš oponující reakce (často se mi to 

osvědčilo); 

3) Když jsem udělala všechno, co jsem si předem označila jako rozumné, čekám na Boží 

řešení (2 M 14, 14). 

Někdy se mi daří, někdy moc ne. Vím ale, že koneckonců jde především o proměnu mého 

srdce, o můj růst ke svatosti. Neboli jak jednou řekl Standa (když jsem na něj delší dobu 

čekala): „Kvůli mně budeš jednou prohlášena za svatou.“ 

      Zuzana Jurková 


