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Anotace 

Bakalářská práce „Přinášení ovoce Ducha jako norma křesťanského života“ se zabývá 
otázkou, zda je možné použít jako kritérium křesťanské morálky ovoce Ducha sv., jak je 
jmenuje Pavel v listu Galaťanům. Pavel hovoří o ovoci Ducha v kontrastu se skutky 
těla, když obhajuje svobodu křesťanů od Zákona, která však nemůže být záminkou ke 
svévoli. Křesťan se má nechat vést Duchem a přinášet jeho ovoce. Obraz přinášení 
ovoce je ve Starém i Novém zákoně poměrně častý. Ukazuje na vnější projevy vnitřního 
postoje člověka i na nutnost současného působení lidského úsilí i Boží milosti pro jeho 
zrání. V církevní tradici se ovoce Ducha v souvislosti s morálkou objevuje od počátku, 
podrobněji se mu věnoval např. Augustin, systematickým výkladem se zabývali Tomáš 
Akvinský i Bonaventura. V morálně teologických přehledech se však o ovoci Ducha 
mluví zřídka a stručně, stejně jako v Katechismu katolické církve. Více prostoru mu 
věnují encykliky Veritatis splendor a Dominum et Vivificancem nebo dokument 
Papežské biblické komise Bible a morálka. Nauku o ovoci Ducha je vhodné dát do 
kontrastu s některými pokušeními, kterým jsou křesťané dnes vystaveni, například 
s přílišným důrazem na pravidla nebo naopak jejich úplným odmítáním, 
s minimalistickým křesťanstvím nebo přílišným zaměřením se na osobní rozvoj 
a úspěch. Začlenění ovoce Ducha do morálky se tak jeví jako vhodné a velmi přínosné. 
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Abstract 

The bachelor thesis “Bearing the fruit of the Spirit as a standard for Christian life” deals 
with the question, whether it is possible to use the fruit of the Spirit named by Paul in 
Galatians as a criterion for Christian ethics. Paul speaks about the fruit of the Spirit in 
the opposition to the work of flesh, as he defends the freedom of Christians from Jewish 
Law. That freedom could not be the excuse for wantonness, Christians should be guided 
by the Spirit and bear his fruit. The symbol of bearing the fruit is quite frequent both in 
the Old and New Testament. It signifies the outer display of the inner attitude and 
illustrates the necessity of simultaneous work of man and God´s grace. In the tradition 
of Church the topic has been handled since the beginning, in more detail in Augustin, 
Thomas Aquinas or Bonaventura. On the other hand, in large compendiums of moral 
theology the topic is seldom and only briefly treated. The encyclics Veritatis splendor 
and Dominum et Vivificantem and the document of the Pontifical Biblical Commission 
The Bible and Morality are leaving more space to it. The topic is also current because it 
contrasts with some nowadays temptations, such as too much accent on rules or 
complete denying of them, minimalistic Christianity or overemphasis of self progress 
and success. So the topic of the fruit of the Spirit is very useful for the moral theology.  
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1. Úvod 

Za hlavní normu křesťanského jednání bývá často považováno Desatero. I lidé 

nehlásící se k žádné církvi a nevyznávající Krista jako spasitele se někdy hlásí ke 

křesťanské morálce nebo se považují v podstatě za křesťany s odůvodněním, že dodržují 

Desatero. Nutno na okraj poznamenat, že tím mnohdy rozumí fakt, že nikoho nezabili 

a nekradou. Desatero bývá také základem morálních katechezí a kázání a koneckonců 

i výkladu morálky v Katechismu katolické církve.1 Je přitom pochopitelně 

interpretováno ve světle novozákonní zvěsti, dlouhého vývoje křesťanské morální 

teologie, současného chápání člověka a jeho důstojnosti i konkrétní situace, v níž se 

nacházejí vyučovaní i ten, kdo je vyučuje. Vytržené z tohoto kontextu by samo o sobě 

Desatero jako kritérium pro křesťanský život nestačilo. Sám Ježíš posouvá měřítko 

morálky na zcela jinou úroveň, když např. v tzv. horském kázání používá přikázání 

Desatera a novým a radikálním je prohlubuje způsobem.2 Právě tento kontext, to 

„nové“, čemu učí a co ukazuje Ježíš a k čemu jeho učedníky vede Duch svatý, je tím, co 

činí z dobré morálky skutečně morálku křesťanskou. Je příznačné, že se přitom nejedná 

o soubor jednoznačných příkazů a zákazů, které prostě stačí dodržovat, ale spíše 

o naznačení směru trvalého růstu a rozvoje mravní osobnosti.  

Při hledání morálních kritérií křesťanského života a jeho růstu je třeba se v první 

řadě začíst do Písma, předně do Nového zákona. Zde se nabízí více textů, které můžeme 

využít. Je to již zmiňované horské kázání, zejména blahoslavenství,3 Ježíšova odpověď 

na otázku, které přikázání je v Zákoně největší,4 nové přikázání lásky,5 velepíseň na 

lásku,6 mnohá napomenutí a výzvy v listech apoštolů a samozřejmě samotný Ježíšův 

život, činy a postoje. Ve své práci se chci zabývat tím, zda je možným kritériem i ovoce 

Ducha, jak je jmenuje list Galaťanům (5,22–23). Tento text může na první pohled 

působit, že do morální teologie příliš nepatří a jeho hlavním prostorem je teologie 

                                                 
1 Srov. KKC 2052–2557. 

2 Srov. Mt 5,21–28: „Slyšeli jste, že bylo řečeno … Nezabiješ … Já však vám pravím, že již ten, kdo se 

hněvá na svého bratra, bude vydán soudu … Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezcizoložíš. Já však vám 

pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ 

3 Srov. Mt 5,1–12. 

4 Srov. Mt 22,36–40. 
5 Srov. J 15,12–13. 
6 Srov. 1K 13,1–13. 
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spirituální a oblast duchovního života. Pavel však ovoce Ducha jmenuje v kontrastu se 

„skutky lidské svévole“ a zdá se, že přinášení ovoce chápe spíše jako příkaz, povinnost 

nebo samozřejmý důsledek života z moci Ducha než jako něco nezávazného. Je tak 

oprávněné hledat místo tohoto textu i v morální teologii.  

Zaměřuji se v první řadě na výklad těchto veršů a jejich biblický kontext. Dále 

předkládám přehled, jak se ovoce Ducha objevuje v církevní tradici a morální teologii. 

Následuje aktualizace tématu. Závěr přináší shrnutí celé práce. 
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2. Pavel a ovoce Ducha svatého 

S tematikou tzv. ovoce Ducha svatého se setkáme především v novozákonním listu 

apoštola Pavla Galaťanům. První kapitola práce bude proto věnována tomuto dopisu 

a kontextu tématu ovoce Ducha v rámci biblických spisů.  

2.1 Okolnosti vzniku listu Galaťanům 

List Galaťanům byl napsán pravděpodobně r. 56 nebo 57 v Makedonii. Možné je též 

sepsání v Efezu mezi lety 55 až 56.7 Adresován je „církvím v Galacii“ (Ga 1,2), adresáti 

jsou označení také jako „Galatští“ (Ga 3,1). Jedná se pravděpodobně o původně keltské 

obyvatelstvo severní části římské provincie Galacie, která sahala od střední části Malé 

Asie na jih téměř až ke Středozemnímu moři. Tuto severní část navštívil apoštol Pavel 

během druhé a třetí misijní cesty (tedy v 50. letech 1. století po Kristu). Podle některých 

autorů byl dopis adresován církvím v jižní oblasti navštívené při první a druhé misijní 

cestě, pravděpodobnější se však jeví severogalatská teorie.8 O Pavlově autorství se 

nepochybuje. 

Důvodem sepsání listu byla skutečnost, že mezi galatskými křesťany se objevili lidé, 

kteří hlásali, že pro dosažení spásy je nutné dodržovat židovský zákon. Mohlo se jednat 

o křesťany židovského původu, z nichž někteří tzv. judaisté prosazovali platnost 

židovského Zákona i pro křesťany obrácené z pohanství. Z toho plynou hlavní témata 

listu, kterými jsou ospravedlnění z víry nebo ze Zákona a pravá svoboda z Ducha. Pavel 

má sice Zákon v úctě, za jedinou cestu k ospravedlnění však považuje víru v Ježíše 

Krista. „Vždyť ze skutků Zákona nebude nikdo ospravedlněn.“ (Ga 2,16) V prosazování 

platnosti Zákona i pro křesťany z pohanství spatřuje Pavel ohrožení samotné podstaty 

evangelia. Proto se obrací ke Galaťanům, aby před nimi obhájil pravost evangelia 

a ukázal, jak má vypadat nový život z víry a z moci Božího Ducha. 

2.2 Obsah listu 

List začíná Pavel nečekaně ostře, vynechává obvyklé díkůvzdání a pochvalu a po 

úvodním pozdravu přechází rovnou k hlavnímu problému. „Divím se, že se od toho, 

který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné 

                                                 
7 Srov. TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového Zákona. Svitavy: Trinitas, 2003, s. 189–190.  
8 Srov. TICHÝ. Úvod do Nového Zákona, s. 186–188, nebo RADL Walter. List Galaťanům (= Malý 

Stuttgartský komentář. Nový zákon 9). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, s. 8. 
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evangelium ovšem není.“ (Ga 1,6–7) Obhajuje pak svoji apoštolskou autoritu, kterou 

odvozuje od Božího povolání a od přímého zjevení evangelia Kristem. Evangeliu se 

neučil od lidí, i když bylo potvrzeno Petrem při setkání v Jeruzalémě (srov. Ga 1,10–

19). Připomíná i předchozí spory o obřízku a dodržování Zákona, které vždy skončily 

ve prospěch svobody od Zákona (srov. Ga 2,1–14). Dále uvádí argumenty pro 

ospravedlnění z víry v Ježíše Krista a ne ze skutků Zákona. Podstatný je nový život 

v Kristu a spasení skrze jeho kříž. Pavel se přitom pochopitelně odvolává i na Starý 

zákon, zejména zaslíbení Abrahamovi (srov. Ga 3,6–9). Zákon tak plnil svou úlohu 

pouze do Kristova příchodu. Skrze Božího Ducha jsme se z otroků stali syny. Pavel 

Galatské napomíná, aby se znovu nevraceli do otroctví, ale vytrvali na cestě evangelia, 

které jim hlásal. V závěrečné části Pavel ukazuje, jak mají křesťané žít svobodně 

a z moci Božího Ducha (5,1–6,10). Nakonec opakuje ještě jednou vlastní rukou výzvu 

k odmítnutí obřízky a pozdrav (6,11–18). 

2.3 Skutky lidské svévole a ovoce Božího Ducha 

‚Svoboda od zákona‘, která je hlavním konceptem apoštola v této epištole, však 

podle Pavla nesmí být záminkou ke svévoli. Svoboda není příležitostí k prosazování 

sebe, ale má být naplněna službou lásky druhým (srov. Ga 5,13). Hříšný charakter 

člověka9, ‚tělo‘, však člověka táhne opačným směrem. Život z Ducha a přinášení jeho 

ovoce označuje Pavel jako protiklad k touhám ‚těla‘ a skutkům lidské svévole. Moc, 

která překonává hříšné sklony těla, poskytuje podle Pavla jednoznačně Duch, jehož 

přítomnost a působení je pro křesťanský život určující. Duch hraje v Pavlově etice 

zásadní roli. Člověk sám o sobě není schopen dělat to, co poznává jako dobré, dokud 

není skutečně osvobozen, a tedy nežije v Kristu a z moci Ducha.10 Křesťan se tedy musí 

nechat Duchem vést a žít z něj (srov. Ga 5,16.25). To Pavel formuluje jako příkaz, jako 

něco zásadního, samozřejmého a nutného. Život křesťana nemají určovat skutky 

naplňující Zákon ani touhy ‚těla‘, ale Duch a ovoce, které křesťanův život pak nese. 

Pavel se staví jak proti zákonictví, tak proti volnomyšlenkářským tendencím a ukazuje 

třetí, zcela novou cestu – službu lásky a život z Ducha.11 Místo étosu Zákona přichází 

                                                 
9 Srov. RADL, Walter. List Galaťanům (= Malý Stuttgartský komentář. Nový zákon 9). Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1999, s. 41. 
10 Srov. LONGENECKER, Richard N. Galatians (= Word Biblical Commentary 41). Waco, Texas: Word 

Books: Nelson Reference & Electronic, 1990, s. 238, 244–245. 
11 Srov. tamtéž s. 247. 
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étos Ducha, a tím je vlastní smysl Zákona naplněn. Mravnost je plodem a nikoli 

důvodem ospravedlnění. Objektivní ospravedlnění dané Kristem se musí stát 

subjektivním skrze život z Ducha.12 

Ve verších 5,19–23 předkládá Pavel výčet skutků těla (ἔργα τῆς σαρκός), tedy 

důsledků svobody chápané jako svévole a příležitost pro tělo, a ovoce Ducha (καρπὸς 

τοῦ πνεύµατός), tedy plodů života z Ducha: „Skutky lidské svévole jsou zřejmé: 

necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, 

vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem 

už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království 

Božím. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 

věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“ (Ga 5,19–23) To 

můžeme chápat jako seznamy neřestí a ctností, jaké byly v tehdejším helénském světě 

velmi rozšířené. Lze je nalézt už u Platóna, jemuž je připisován výčet čtyř kardinálních 

ctností (moudrost, statečnost, zdrženlivost, spravedlnost)13, na nichž stavěli zejména 

stoici. Aristotelés namísto čtyř ctností systematicky jmenoval a charakterizoval více.14 

Pěstování ctností bylo v Řecku chápáno zejména jako cesta k osobní spokojenosti.15 Ve 

Starém zákoně nejsou časté formálně uspořádané katalogy neřestí a ctností, byť 

můžeme najít různé výčty skutků, které např. Hospodin nenávidí (srov. např. Př 6,16–

19) nebo které naopak charakterizují člověka, jenž může přebývat na Hospodinově 

svaté hoře (srov. Ž 15). Více nacházíme např. v Knize moudrosti, která je silně 

ovlivněna prvky helénské kultury, takže zde nalezneme poměrně systematické výčty 

včetně systematických výčtů neřestí a ctností. Například je tu výčet kardinálních ctností, 

kterým vyučuje moudrost16, ale i výčet neřestí.17 V židovské literatuře přelomu 

                                                 
12 Srov. MUSSNER, Franz. Der Galaterbrief (=Herders theologisher Kommentar zum Neuen Testament 

IX). Vierte Auflage, Freiburg – Basel – Wien: Herder, 1981, s. 365.  
13 Srov. Platón. Ústava, 427e  a násl. 
14 Srov. Aristotelés, Etika Níkomachova, 1115a a násl. 
15 Srov. THOMPSON, James W. Moral Formation according to Paul, The Context and Coherence of 

Pauline Ethics. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2011, s. 88–89. 

16 Mdr 8,7: „A miluje-li kdo spravedlnost, jejím dílem (tj. dílem moudrosti) jsou ctnosti; ona vyučuje 

rozvaze a rozumnosti, spravedlnosti a statečnosti, nad které v lidském životě není nic prospěšnějšího.“ 

17 Mdr 14,25–26: „Všude se mísí krveprolití a vraždy, krádež a podvod, zkáza, nevěra, vzpoura, 

křivopřísežnictví, osočování čestných, nevděk za dobrodiní, poskvrňování duší, pohlavní zvrácenost, 

rušení manželství, smilstvo a cizoložství.“ 
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letopočtu obdobné seznamy běžně nacházíme.18 V Novém zákoně jsou takové výčty 

nejčastější v Pavlových listech (např. Ř 1,29–31;13,13, 1 K 6,9–10, 2 K 6,6), ale i v Mk 

7,21–22.19 

Nápadné je užití různých výrazů, tedy skutky (ἔργα) pro tělo a ovoce (καρπὸς) pro 

Ducha. Význam slova καρπὸς je plod, ovoce, zisk nebo užitek, překládá se i jako úroda. 

Užití výrazu zde by mohlo ukazovat na skutečnost, že se jedná o přijatý dar, kterému je 

vlastní dynamika růstu. Křesťan je jeho nositelem. Užití jednotného čísla (καρπὸς) pak 

může ukazovat na vnitřní, duchovní jednotu křesťana, která je plodem působení Božího 

Ducha, oproti roztříštěnosti způsobené životem podle těla.20 Výraz ovoce může 

zdůrazňovat spontánní a pokojné vyrůstání života z Ducha oproti lidské námaze při 

životě podle Zákona či zmatkům způsobeným podřízeností tělu.21 Plod působení Ducha 

však nemusí být chápán v ostré opozici k výsledku lidského úsilí. Pavel k životu 

z Ducha vyzývá a z kontextu je zřejmé, že jmenované ctnosti jsou sice Bohem 

působené, ale vyžadují aktivní spolupráci křesťana, aby se v jeho životě projevily22: 

„Žijte z moci Božího Ducha, a nepodléhejte tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost 

(tělo)“ (Ga 5,16).  

Pavel používá výraz ovoce v podobném smyslu i na jiných místech. V listu 

Římanům píše: „Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti; 

jaký jste tehdy měli užitek (καρπόν) z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je 

přece smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, 

máte z toho užitek (καρπόν), totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.“ (Ř 6,20–21). 

V tomto případě je to sám člověk, který sklízí ovoce vlastních hříchů, které vede ke 

smrti, nebo naopak plody přijaté svobody a služby Bohu, tedy posvěcení, které vede 

k věčnému životu. O něco dále Pavel píše: „Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali 

mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen 

z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu. Když jsme byli v moci hříchu, působily v nás vášně 

                                                 
18 Např. Filón Alexandrijský mluví o kardinálních ctnostech a ukazuje, že jsou všechny ctnosti obsaženy 

v Desateru. Stejně jako Kniha moudrosti a další spisy, že poslušnost Tóře vede k rozvoji kardinálních 

ctností. (Srov. THOMPSON. Moral Formation, s. 89.) 
19 Srov. LONGENECKER. Galatiasn, s. 249–251, MUSSNER. Der Galaterbrief, s. 379–380, 

THOMPSON. Moral Formation, s. 89–90. 
20 Srov. MUSSNER. Der Galaterbrief, s. 385. 
21 Srov. LONGENECKER. Galatians, s. 259. 
22 Srov. LONGENECKER. Galatians, s. 259–260. 



15 
 

podněcované zákonem a nesly ovoce smrti.“ (Ř 7,4–5) Hříšné vášně tedy přinášejí 

v člověku ovoce smrti (τῷ ϑανάτῳ - dativ), zatímco díky svobodě v Kristu Duch 

v člověku přináší ovoce Bohu. Tím, kdo sklízí ovoce, je tedy smrt, resp. Bůh. V obojím 

smyslu je této skutečnosti vlastní jistá pasivita člověka. V listu Filipanům se Pavel 

modlí, aby v nich skrze Ježíše Krista rostlo ovoce spravedlnosti. (Fp 1,11: „…(abyste 

byli) plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.“) 

Ježíš Kristus je tedy ten, kdo dává v člověku růst dobrému ovoci. V Ga 5,22–23 je tím, 

kdo ovoce v člověku přináší, Duch. Tím, kdo z tohoto ovoce má užitek, je především 

společenství bratří, jmenované charakteristiky ovoce zejména slouží bratrskému soužití 

a jsou v opozici ke vzájemnému „kousání a požírání“, jaké je dle Pavla mezi 

Galatskými (Ga 5,15). Výraz ovoce tedy Pavel používá na různých místech jak 

v pozitivním, tak v negativním smyslu. Dobré ovoce člověk přináší z moci Ducha, resp. 

Ježíše Krista, ovoce patří Bohu a užitek z něj má člověk sám i společenství církve. Pro 

Pavla je tedy přinášení dobrého ovoce důsledkem spolupráce člověka s milostí, 

s Duchem svatým. To odpovídá logice spásy, která je plodem Kristova kříže, a přece 

vyžaduje spolupráci člověka, aby se v jeho životě uskutečnila. Z teologického pohledu 

je ovoce možná chápat jako účinek křestní milosti, její realizací v každodenním životě. 

2.4 Přinášení ovoce v Novém zákoně 

V evangeliích se přinášení ovoce objevuje jako vnější vyjádření vnitřního stavu 

člověka. Např. Jan Křtitel vybízí farizeje, aby přinášeli ovoce, které ukazuje, že činí 

pokání, a varuje, že „každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do 

ohně“ (Mt 3,8.10). Ježíš varuje před lživými proroky: „Po jejich ovoci je poznáte. Což 

sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale 

špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom 

nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen 

do ohně.“ (Mt 7,16–19) Jednotlivé dobré skutky ovšem může přinášet i špatný člověk, 

ovocem tedy nemůže být myšlen jednotlivý skutek. Spíše jde o trvalý postoj nebo 

dlouhodobé důsledky jednání. O spolupráci Boha a člověka mluví podobenství 

o rozsévači: „A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek (καρπόν), některé sto zrn, 

jiné šedesát a jiné třicet“ (Mt 13,8). Boží slovo je tím, kdo přináší užitek, ale lidská 

ochota mu naslouchat, svobodné přijetí a spolupráce jsou nutnou podmínkou. I Jan 

používá obraz nesení ovoce, zejména v řeči na rozloučenou: „Já jsem pravý vinný kmen 

a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, 
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která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. … Jako ratolest nemůže nést ovoce 

sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný 

kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze 

mne nemůžete činit nic.“ (J 15,1–5) Jak připomíná Moloney, je pouze jedno poslání, a to 

je poslání Syna, pravého vinného kmene. A jeho učedníci jsou povoláni k tomu, aby se 

na něm podíleli.23 Učedníci jsou tedy vyvoleni a ustanoveni, aby nesli ovoce (srov. 

J 15,16). Jejich ovocem je především vzájemná láska, podle které všichni poznají, že 

jsou učedníky Ježíše (srov. J 15,12; J 13,34n). 

 Autor listu Efezanům vyzývá adresáty, aby se nepodíleli na skutcích tmy, ale žili 

jako děti světla, protože je Pán učinil světlem (Ef 5,8–11). „Ovocem světla je vždy 

dobrota, spravedlnost a pravda.“ Skutkem tmy je dle kontextu myšleno například 

smilstvo, nezřízenost a chamtivost, k životu ze světla patří láska (5,1–3). Významově se 

text blíží Ga 5,19–23, kontrast tělo – Duch, skutky těla – ovoce Ducha zde nahrazuje 

světlo – tma, ovoce světla – skutky tmy. Mezi Koloskými přináší ovoce samo 

evangelium, jako jeho ovoce může být chápána víra v Ježíše Krista, láska ke všem 

lidem a naděje zakotvená v nebi (Ko 1,3–6). Epafras svědčil o jejich lásce v Duchu 

(1,8) a autoři listu se za ně modlí, aby poznali Boží vůli (1,9). „Tak budete svým životem 

dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst 

v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné 

vytrvalosti.“ (1,10–11). Opět je to tedy Bůh, kdo v člověku působí lásku, trpělivost, 

radost a vytrvalost. Dle listu Židům přináší ovoce pokoje a spravedlnosti přísná Boží 

výchova těm, kdo jí prošli (Žd 12,11). K podílu na svatosti nás přitom vychovává Otec, 

který dává Ducha a život (12,9–10). 

2.5 Přinášení ovoce ve Starém zákoně 

Přinášení ovoce je ve Starém zákoně velmi častý obraz. Izrael je přirovnáván 

k vinici, kterou Hospodin zasadil, pečoval o ni a očekává, že ponese plody. Místo toho 

se dočká odporných pláňat. Plodem má být právo a spravedlnost, pláňaty je bezpráví 

a úpění. (Iz 5,1–7) Plody má tedy přinášet člověk, Hospodin však nejen ovoce sklízí, ale 

člověku dal vše potřebné, aby jej přinášet mohl. Ovoce je určeno pro všechny – právo 

a spravedlnost požaduje Hospodin zejména pro chudé a potřebné. Přinášení pláňat místo 

                                                 
23 Srov. MOLONEY, Francis. J.. Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2009, s. 443. 
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plodů chce Hospodin potrestat – člověk nedodržuje svoji část smlouvy, proč by tedy 

Hospodin měl dodržovat svoji? Přesto však slibuje, že zbytek Izraele znovu zakoření 

a tentokrát mu ovoce přinese (Iz 37,31). 

Opakujícím se obrazem je strom zasazený u tekoucí vody, který má stále zelené listy 

a přináší ovoce. Často je k němu přirovnáván muž, „který se neřídí radami svévolníků, 

který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův 

zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci“ (Ž 1,1–3), „který doufá v Hospodina, 

který důvěřuje Hospodinu“ (Jer 17,7–8). Společenství s Bohem je pramenem požehnání, 

zdrojem života také v Ž 92,13–15.24 

Ezechielova vize se soustředí na vodní zdroj, který umožňuje stromům na jeho 

březích přinášet ovoce každý měsíc. Ovoce ze stromů pak slouží za pokrm (Ez 47, 13). 

Tím, kdo umožňuje přinášet dobré ovoce, je tedy Hospodinův zákon, důvěra 

v Hospodina a Hospodin sám. Ovoce může přinášet člověk, který k tomu čerpá sílu a 

 schopnost u Hospodina. Ovoce slouží tomu, kdo je přináší, i všem okolo. Ten, kdo se 

Hospodina nedrží, nemůže přinášet dobré ovoce, ale jen hrozny jedovaté s trpkými 

zrnky (Dt 32,32). Ezechielovo proroctví ukazuje na jeden důležitý rozměr étosu ovoce 

Ducha. Předmětem lidské snahy není dosahovat ctností, ale žít ve společenství s Bohem, 

na břehu proudu, který vyvěrá z Hospodinova chrámu. Hospodinova přítomnost je 

zdrojem požehnání pro celek Izraele, zdrojem života, jehož symbolem je strom.25 

Hospodin pak každému odplatí podle ovoce jeho skutků, když bude zpytovat jeho srdce 

(Jer 17,10).  

Moudrost přináší ovoce tomu, kdo ji miluje. Jejím ovocem je bohatství, čest, 

dostatek a spravedlnost, je lepší než ryzí a čisté zlato, je nad výborné stříbro (Př 8,17–

19). Ten, kdo se věnuje vzdělání, k moudrosti přistupuje jako rozsévač a čeká na její 

dobré plody, vynaloží jen málo námahy a brzy bude jíst, co z ní vzejde (Sír 6,18–19). 

Nyní je to člověk, kdo připravuje půdu, a moudrost, která má mnoho společného se 

samotným Bohem, mu pak dává ovoce. 

                                                 
24 Srov. STAROZÁKONNÍ PŘEKLADATELSKÁ KOMISE. Výklady ke Starému zákonu, sv. 3. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 241n. 
25 Srov. STAROZÁKONNÍ PŘEKLADATELSKÁ KOMISE. Výklady ke Starému zákonu, sv. 4. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 569n. 
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Tyto texty Pavel jistě znal a čerpal z nich, když psal Galaťanům. Nemůže nás tedy 

překvapit, že přinášení ovoce od nich očekává, stejně jako je od svého lidu očekává 

Hospodin, protože mu k tomu dal vše potřebné, především Ducha – vodu vytékající 

z chrámu, která má moc vše uzdravovat a oživovat a uschopňuje k nesení ovoce. Na 

člověku tedy je, aby z Ducha, který mu byl dán, skutečně žil. 

2.6 Význam26 a užití jednotlivých druhů ovoce v Písmu 

ἀγάπη (latinsky caritas) 

Význam: láska, včetně lásky člověka k Bohu a Boha k člověku, bratrská láska 

Frekvence užití: V LXX i v Novém zákoně velmi často, též ve formě slovesa 

(ἀγάπαν, milovat) 

Příklady užití: 

LXX: Jr 2,2 („… Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před 

sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neosívanou.“), Pís 2,7 

(„… nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.“), Mdr 3,9 

(„… věrní zůstanou při něm účastni jeho [Hospodinovy] lásky, vždyť milost 

a milosrdenství patří jeho vyvoleným.“ 

Nový zákon: L 11,42 („Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky … ale 

nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh.“), J 3,16 („Neboť Bůh tak 

miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný.“), Ř 5,8 („Bůh však prokazuje svou lásku 

k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“), 2 K 5,14 

(„Vždyť nás má ve své moci láska Kristova …“), 1 K 13,1n a na mnoha 

dalších místech. Přeneseně používáno i na hostiny lásky. Láska je první 

a největší přikázání,27 je ale i Božím darem.28 

Láska je důvodem Boží péče o člověka, podstatou jeho jednání i Boha samého. 

Jako Boží obraz je proto člověk vyzýván k tomu, aby miloval Boha i lidi, zejména členy 

izraelského národa, resp. bratry, ale i všechny lidi včetně nepřátel (Mt 5,43-48; Lk 6,27-

                                                 
26 Překlad z řečtiny podle: TICHÝ, Ladislav. Slovník novozákonní řečtiny. In Řecko-český Nový Zákon. 

Praha: Česká biblická společnost, 2011; Překlad a odkazy na LXX podle: The Liddell-Scott Jones 

Lexicon [2014-12-16]. <http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj>; Dále dle: Studijní on-line 

Bible [2014-12-29]. <http://www.obohu.cz/bible/index.php>. 
27 Srov. Mt 22,36–40. 
28 Srov. Ř 5,5. 



19 
 

28.32-36). Hospodin vyčítá svému lidu především nedostatek lásky a věrnosti. Ježíšův 

požadavek lásky k nepřátelům i ke všem lidem naplnil na sobě samém. A proto je 

taková láska chápána jako plod působení jeho Ducha v životě Ježíšova učedníka. Primát 

lásky je zřejmý i v jiných Pavlových textech (např. 1K 13,13). Nemůže tedy překvapit, 

že ji Pavel jmenuje jako první plod Ducha. „Láska je plodící a zahrnující princip, je 

vším.“29 

 

χαρά (lat. gaudium) 

Význam: radost, potěšení 

Frekvence užití: V LXX i Novém zákoně dosti často 

Příklady užití: 

LXX: např. Př 14,13 („Také při smíchu bolívá srdce a na konci radosti bývá 

žal.“), Ž 21,7 („Učinils ho [krále] navždy požehnáním, oblažuješ ho radostí 

z tvé přítomnosti.“), Ž 126,2 („Tehdy naše ústa naplnil smích (χαρας) a náš 

jazyk plesal …“) Iz 66,10 („Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad 

ní všichni, kdo ji milujete!“), Jr 25,10 („Způsobím jim, že se ztratí hlas veselí 

a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas mlýnku i světlo lampy.“). 

Nový zákon: Mt 2,10 („Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.“), 

Mt 13,44 („Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo 

najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to 

pole.“), L 2,10 („Anděl jim řekl: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, 

která bude pro všechen lid.“), J 15,11 („To jsem vám pověděl, aby moje 

radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“), J 17,13 („Nyní jdu k tobě, 

ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti.“), Ř 14,17 

(„Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, 

pokoji a radosti z Ducha svatého.“), Jk 1,2 („Mějte z toho jen radost, moji 

bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.“). 

Starý zákon zná jak radost z dobrých věcí, z Hospodina, jeho příslibů, požehnání 

a darů, tak naopak i radost svévolníků a nevěrného lidu, která však má krátké trvání. 

V Novém zákoně se objevuje zejména radost z příchodu Mesiáše, radost z Boha resp. 

z Ducha sv. (zvláště u Pavla), ale i radost ze zkoušek, ke které jsou učedníci vyzýváni. 

Bůh chce, abychom se radovali. 

                                                 
29 Srov. CONGAR Yves. Der Heilige Geist. Freiburg i. Br.: Herder Verlag, 1982, s. 44. 
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Přestože radost chápeme běžně jako emoci nebo důsledek příznivých okolností, tedy 

nejsme ji přímo schopni ovlivnit, v Písmu jsme k radosti vybízeni. Pramenem radosti 

má být Bůh sám, vědomí jeho blízkosti a daru spásy. Radost není povrchním pomíjivým 

veselím, ale spíše stavem hlubin srdce. Radost za všech okolností je však pro 

(psychicky zdravého) člověka samotného bez působení Boží moci těžko uskutečnitelná 

a může vyrůstat jen z jeho milosti. Jak připomíná papež František: „Je to radost, která je 

uprostřed maličkostí všedního života zakoušena jako odpověď na láskyplnou výzvu 

Boha, našeho Otce: ‚Synu, když něco máš, využij to k vlastnímu dobru… Nezbavuj se 

dobrodiní, které ti nabízí den‘ (Sir 14,11.14).30 Radost se proto stává znamením 

Kristových učedníků. 

 

εἰρήνη (lat. pax) 

Význam: pokoj, mír, spása, blaho, požehnání 

Frekvence užití: Ve Starém i Novém zákoně velmi často 

Příklady užití: 

LXX: Nu 6,26: („Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“), 

(Gn 15,15: „Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném 

stáří“), 1 Kr 22,45 („Jóšafat také žil v pokoji s králem izraelským.“), Ez 7,25 

(„Přichází tíseň, budou hledat pokoj, ale žádný nebude.“) 

Nový zákon: L 2,14 („Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; 

Bůh v nich má zalíbení.“), L 7,50 „(A řekl ženě: Tvá víra tě zachránila, jdi 

v pokoji!“), J 14,27 („Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne 

jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“), Ř 1,7 

(„Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost 

vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“), Ř 8,6 („Dát se 

vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.“). 

Výraz je užíván ve smyslu vnitřní pokoj, absence negativních pocitů i důvodů k nim, 

pokoj v mezilidských vztazích i mír. Dárcem pokoje je Hospodin, slibuje pokoj 

a obdařuje pokojem. Naopak proroci často varují, že hříchem bude pokoj ztracen. 

V Novém zákoně zvěstují andělé pokoj při narození Ježíše. Ježíš odpouští hříchy ženě 

a odesílá ji v pokoji, stejně jako tu, která se uzdravila, když se dotkla jeho šatů. Dává 

také nový pokoj učedníkům jako svůj odkaz. Pavel přeje pokoj svým adresátům 

                                                 
30 FRANTIŠEK. Evangelii gaudium, Praha: Paulínky. 2014, čl. 4. 
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a spojuje jej s působením Ducha. Pokoj je tedy většinou chápán jako Boží dar, jsme ale 

také vybízeni, abychom žili v pokoji s druhými.31 Dárcem a pramenem pokoje, jak 

vnějšího, tak vnitřního, je sám Bůh a Kristův učedník jej má přijímat a usilovat o to, aby 

se tento Boží pokoj šířil. Pokoj je totiž znamením Boží vlády, základní charakteristikou 

přítomnosti Božího království.32 

 

µακροθυµία (lat. longanimitas) 

Význam: trpělivost, vytrvalost, shovívavost, velkodušnost 

Frekvence užití: V LXX nejčastěji v knize Přísloví a v žalmech, jinde jednotlivě, 

v Novém zákoně se vyskytuje jednotlivě ve více listech i v evangeliích. 

Příklady užití: 

LXX: Ex 34,6 („Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: Hospodin, 

Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý – µακροθυµος, nejvýš 

milosrdný a věrný.“), Ž 103,8 („Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, 

nejvýš milosrdný.“), Př 14,29 („Shovívavý (muž) oplývá rozumností, kdežto 

ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.“). 

Nový zákon: Mt 18,26 („Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou 

prosil: ‚Měj se mnou strpení – µακροθύµησον, a všecko ti vrátím!‘“), 

1 K 13,4 („Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není 

domýšlivá.“), 2 K 6,6 („Prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, 

dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou.“), Žd 6,15 („A protože 

byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu.“) 

Ve Starém zákoně užíváno především o Hospodinu, který je shovívavý vůči člověku 

a jeho chybám, ovšem i člověk by měl jednat stejně. To je ještě více zdůrazněno 

v Novém zákoně: právě proto, že Bůh jedná shovívavě s člověkem a odpouští mu, 

člověk nemá právo jednat jinak, jak Ježíš zdůrazňuje podobenstvím o nemilosrdném 

služebníku.33 Trpělivost je jednou z vlastností lásky a Božích služebníků. Trpěliví 

máme být ve vztahu k druhým i ve zkouškách a očekávání naplnění Božích příslibů. 

Nejčastěji se tedy objevuje ve smyslu shovívavost s chybami druhých, ale i trpělivost, 

                                                 
31 Srov. např. Sír 41,14, Žd 12,14. 
32 Srov. BECK, Hartmut. Friede. In: Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament. R. Brockhaus 

Verlag, 1983, s. 390. 
33 Srov. Mt 18,23–35. 
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s níž očekáváme dosažení cíle. Vulgáta doplňovala výraz patientia, tedy trpělivost, 

schopnost snášet utrpení. 

 

χρηστότης (lat. benignitas) 

Význam: laskavost, dobrota, dobrotivost, poctivost, mírnost 

Frekvence užití: V LXX se vyskytuje v žalmech, v Novém zákoně několikrát 

v listech. 

Příklady užití: 

LXX: Ž 25,8 („Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.“). 

Ž 14,3 („Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého 

neudělá, naprosto nikdo.“), Ž 119,65–66 („Prokázal jsi dobro svému 

služebníku podle svého slova, Hospodine. Nauč mě okoušet a znát, co je 

dobré, já tvým přikázáním věřím.“).  

Nový zákon: Ř 11,22 („Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří 

odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty 

budeš vyťat.“), 1 K 13,4 („Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se 

nevychloubá a není domýšlivá.“), 2 K 6,6 („Prokazujeme se bezúhonností, 

poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou 

láskou.“) 

V žalmech se dobrota objevuje jako Boží vlastnost i jako ohodnocení dobrého činu. 

Bůh prokazuje člověku dobro, i člověk má takto jednat. I v Novém zákoně je 

laskavost/dobrota nejčastěji používána pro Boží vlastnost, autoři listů apelují na bratry, 

aby na Boží dobrotu pamatovali a proto jednali sami dobře. Stejně jako trpělivost je 

dobrota/laskavost charakteristika lásky a Božích služebníků. Dobrotivý/laskavý je tedy 

ten, kdo druhým vytrvale prokazuje dobro, usiluje o jejich dobro. 

 

ἀγαθωσύνη (lat. bonitas) 

Význam: dobrota, poctivost 

Frekvence užití: V LXX není výraz příliš častý, nejčastěji v knize Kazatel, 

v Novém zákoně jen několikrát v listech. 

Příklady užití: 

LXX: Sd 9,16 („… Jednali jste dobře s Jerubaalem a s jeho domem? Jednali 

jste s ním podle toho, jak si zasloužil?“), 2 Pa 24,16 („Pohřbili ho v Městě 
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Davidově s králi, neboť konal dobro v Izraeli i před Bohem a v jeho 

domě.“), Neh 9,35 („Ve svém království, přes tvoji mnohou dobrotu, kterou 

jsi jim prokazoval, v širé a žírné zemi, kterou jsi jim dal, nesloužili tobě 

a neodvrátili se od svých zlých skutků.“), Kaz 5,10 („Když se rozmnožuje 

jmění – ἀγαθωσυνη, množí se i příživníci…“). 

Nový zákon: 2 Te 1,11 („Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil 

hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré 

rozhodnutí – εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης – a dílo víry.“), Ř 15,14 („Jsem 

přesvědčen také já o vás, bratří moji, že i vy jste plni dobroty, naplněni 

veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému.“), Ef 

5,9 („Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, 

spravedlnost a pravda.“). 

Výraz používán většinou ve smyslu dobro, dobrý, správný, je tak označováno i dobro 

materiální, něco příjemného a příznivého (zvláště v knize Kazatel). Významově se 

částečně kryje s předchozím, lze možná chápat více ve smyslu poctivost, mravní 

správnost, někdy jsou však výrazy používány ve stejném smyslu a nelze mezi nimi 

jasně rozlišit. 

 

πίστις (lat. fides) 

Význam: věrnost, spolehlivost, víra, důvěra 

Frekvence užití: Výraz víra (případně sloveso věřit) je ve Starém i Novém zákoně 

velmi často. 

Příklady užití:  

LXX: Jr 7,28 („… Ztratila se věrnost, je odťata od jejich úst.“), Ž 33,4 („Neboť 

slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.“), 2 Kr 22,7 

(„Přitom není třeba dělat vyúčtování za stříbro, které se jim vydá, protože 

jednají poctivě.“), Jr 33,6 („Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je 

a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy – πιστιν.“), jako sloveso např. Gn 15,6 

(„Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.“). 

Nový zákon: Mt 9,22 („… Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.“). 

Ř 1,8 („Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás 

všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře.“), 2 Te 3,3 

(„Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.“). 
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Ve Starém zákoně se výraz objevuje nejčastěji ve smyslu věrnost Bohu, Boží 

věrnost, poctivost, případně jako sloveso věřit, být věrný. Někdy se překládá i jako 

pravda. Ježíš často oceňuje víru, u Pavla je pojem velmi častý. Výraz se objevuje i ve 

smyslu „věrný“ většinou však jde v Novém zákoně o víru spíše než o věrnost, což je 

poněkud v kontrastu se Starým zákonem, kde převažuje význam věrnost. Je proto 

otázka, zda by i v případě Ga 5,22 nebyl překlad výrazem víra vhodnější. 

 

πραυτης (lat. mansuetudo) 

Význam: mírnost, tichost, jemnost, laskavost 

Frekvence užití: V LXX pojem zřídka, v Novém zákoně asi jedenáctkrát. 

Příklady užití:  

LXX: Ž 45,5 („Se zdarem důstojně do boje vyjeď za pravdu, mírnost 

a spravedlnost, svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň.“), Ž 90,10 

(„Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, 

a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou – επηλθεν 

πραυτης εφ' ηµας – a v letu odcházíme.“), Ž 132,1 („Hospodine, rozpomeň 

se na Davida, na veškerou jeho usilovnou péči – πασης της πραυτητος 

ἀυτου.“). 

Nový zákon: 1 K 4,21 („Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou 

a mírností?“), 2 K 11,1 („Já, Pavel, vás napomínám tiše a mírně po způsobu 

Kristově …“), 2 Tm 2,25 („Služebník Kristův má vlídně poučovat 

odpůrce …“). 

Ve Starém zákoně je výraz jen asi třikrát v žalmech, přitom dvakrát v poněkud jiném 

významu. V Novém zákoně je používáno v listech ve významu tichost, mírnost nebo 

vlídnost. Jde často o mírnost v napomínání, v jednání mezi lidmi. Bratři nemají jednat 

s druhými s hněvem, ať už jde o souvěrce nebo o odpůrce. 

 

ἐγκράτεια (lat. continentia) 

Význam: zdrženlivost, sebeovládání 

Frekvence užití: Výraz a příbuzná slova jsou v Písmu zřídka, spíše v Novém 

zákoně. 
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Příklady užití:  

LXX: Ex 9,2–3 („Budeš-li se zdráhat – ἐγκράτεις – jej propustit a zatvrdíš-li se 

proti nim ještě víc, tu na tvá stáda, která jsou na poli, na koně, na osly, na 

velbloudy, na skot i na brav, dolehne Hospodinova ruka velmi těžkým 

morem.“) 

Nový zákon: 1 K 9,25 („Každý závodník se podrobuje všestranné kázni.“), 

„Tt 1,8 (Biskup má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, 

zdrženlivý.“). 

Výraz je použit jen několikrát, zdrženlivost je chápána jak ve smyslu zdrženlivost od 

hříchů, tak celková ukázněnost a sebeovládání. Pojem je převzatý z řecké filozofie, 

mezi prvními ho používal Sókratés34, po něm i Platón35 a Aristotelés ve smyslu 

sebeovládání. 

2.7 Shrnutí 

Pavel v listu Galaťanům obhajuje evangelium a především svobodu věřících v Krista 

od Zákona. Namísto vnějších předpisů předkládá zákon Ducha, který vychází ze srdce 

člověka a normy židovského zákona daleko překračuje, protože je Duchem společenství 

s Ježíšem i vzájemného společenství Ježíšových učedníků. Vnitřní stav srdce se 

projevuje navenek skrze skutky – zatímco svévole a podléhání „tělu“, tedy souhlas 

srdce s hříchem, se projevuje neřestmi – „skutky těla“, přebývání Ducha v člověku 

přináší ovoce Ducha, které můžeme chápat jako ctnosti. Obdobné výčty ctností 

a neřestí, dobrých a špatných skutků najdeme v helénské literatuře, kterou se Pavel 

mohl inspirovat, ale do určité míry i ve Starém zákoně a v soudobé židovské literatuře.  

Obraz přinášení ovoce je ve Starém zákoně častý. Dobré ovoce má přinášet člověk 

Bohu a Bůh se na jeho zrání sám podílí, když člověku dává vše, co pro přinášení ovoce 

potřebuje. V Novém zákoně se obraz ovoce objevuje jako dlouhodobý vnější projev 

vnitřního stavu člověka. Ovoce přináší i Boží slovo v člověku, Duch svatý nebo Boží 

moc. V každém případě je přinášení ovoce podmíněno spoluprací člověka s Bohem, 

jeho milostí a Duchem. Z ovoce má pak užitek sám člověk i společenství církve. 

Při jmenování plodů Pavel používá výrazy v Písmu běžné (např. láska, radost, pokoj) 

i zřídka používané (dobrota, mírnost, zdrženlivost), která přebíral spíše z helénské 
                                                 

34 Srov. Xenofanés. Vzpomínky na Sókrata. I 5,4. 
35 Srov. Platón. Faidros. 256b; Politeia 430e. 



26 
 

tradice. Nesnaží se přitom o nějaký kompletní výčet, ale spíše ukazuje určitý typ 

charakteristik, které nesou ti, kdo žijí z Ducha. Většina plodů se překrývá s ctnostmi, 

poněkud se liší radost a pokoj. Snáze je tak možné pochopit, proč Pavel mluví o ovoci 

a ne o ctnostech nebo skutcích. Radost a pokoj v srdci jsme schopni přímo ovlivnit jen 

málo, spíše jsou důsledkem Božího působení v nás, víry a našeho celkového životního 

postoje, z nichž v nás vyrůstají. Podobně je to však i s ostatními plody, můžeme sice 

usilovat o to, abychom milovali a byli trpěliví, těžko se to ale podaří, pokud náš celkový 

životní postoj s tím nebude v souladu, a bez spolupráce s Boží milostí. 

 



27 
 

3. Ovoce Ducha v morálně-teologických textech 

V následující kapitole se pokusím vysledovat, jaká byla tradice konceptu ovoce 

Ducha v dějinách teologie, speciálně pak morální teologie. 

3.1 Ovoce Ducha v dílech Otců 

Otcové prvních staletí se o ovoci Ducha zmiňují poměrně zřídka a nepříliš do 

hloubky.36 Není ustálené chápání, zda jde o ovoce „Ducha“, tedy jeho růst působí Duch 

sv., nebo o ovoce „ducha“, plody duchovní stránky člověka, případně duchovních 

(spravedlivých, zbožných) lidí. Irenej z Lyonu se o Ga 5,19–23 zmiňuje ve spisu Proti 

herezím (5. část, kapitola XI.). Ovoce Ducha nazývá duchovními činy, které oživují 

člověka, rouby Ducha. Ten, kdo začal dělat lepší skutky a přináší ovoce Ducha, je 

spasen díky společenství Ducha.37 Klement Alexandrijský jmenuje skutky těla a ovoce 

Ducha ve Stromatech (kniha IV., kapitola IX), přičemž se domnívá, že apoštol nazývá 

hříšníky tělem a spravedlivé duchem. Spíše než o ovoce Ducha sv. se tak podle 

Klementa jedná o ovoce spravedlivého člověka, duchovního člověka.38 Obdobně mluví 

Cyprián v pojednání o modlitbě Páně. Prosbu o Boží vůli jako v nebi tak i na zemi 

chápe jako prosbu o soulad našeho těla, které je ze země, a ducha, který je z nebe, 

s Boží vůlí, přičemž tělo touží proti duchu a přináší skutky těla, zatímco duch přináší 

ovoce ducha.39 Hyppolit Římský v komentáři k žalmu 78, který hovoří o egyptských 

ranách, přirovná skutky těla k egyptskému ovoci, které bylo Hospodinem zničeno, 

zatímco ovoce Ducha zůstává.40  

                                                 
36 Pro vyhledání byly využity především RICHARDSON, Ernest – PICK, Bernhard – PUCCIO, William 

di. Ante-Nicene fathers, Volume 10: I. Bibliographical synopsis. II. General index. III. Annotated 

index. 2nd ed. Peabody: Hendrickson Publishers, 1995, rejstříky v jednotlivých dílech edice Nicene 

and Post-Nicene fathers nakladatelství Hendrickson Publishers, 1995 a v dalších dostupných vydáních 

spisů Otců. 
37 Srov. ROBERTS, Alexander – DONALDSON, James. Ante-Nicene Fathers, Volume 1: The Apostolic 

Fathers, Justin Martyr, Ireneus. 2nd ed. Peabody: Hendrickson Publishers, 1995, s. 537. 
38 Srov. ROBERTS, Alexander – DONALDSON, James. Ante-Nicene Fathers, Volume 2: Fathers of the 

second century: Hermas, Tatian, Athenagoras, Theophilus and Clement of Alexandria (Entire). 

Peabody: Hendrickson Publishers, 1995, s. 420. 
39 Srov. ROBERTS, Alexander – DONALDSON, James. Ante-Nicene Fathers, Volume 5: Hippolytus, 

Cyprian, Caius, Novatian, Appendix. Peabody: Hendrickson Publishers, 1995, s. 451–452. 
40 Srov. tamtéž s. 171.  
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Origenes v díle O modlitbě připomíná slova sv. Pavla, že není žádné společenství 

světla a tmy a žádný souzvuk Krista s Beliálem (srov. 2 K 6,14–15), a jestliže chceme, 

aby nám vládnul Bůh, nesmíme nechat ve svém těle vládnout hřích a nesmíme ho 

poslouchat, když nás vede ke skutkům těla. Raději máme umrtvovat pozemské sklony 

a přinášet ovoce Ducha, aby se v nás Pán mohl procházet jako v duchovní zahradě.41 

V komentářích k Matoušovu evangeliu upozorňuje, že užití jednotného čísla u výrazu 

ovoce neznamená, že by ovoce Ducha bylo málo, spíše to značí dokonalost. Tak jako 

obchodník s perlami všechny prodá, aby mohl koupit tu nejvzácnější, tak i my musíme 

začít u mnoha plodů, abychom směřovali k jednomu dokonalému.42 Ježíš stále hladověl 

po ovoci Ducha, kterým je láska člověka. Pokud přinášíme ovoce Ducha, neuvadneme, 

ale jestliže Ježíš namísto ovoce nalezne jen prázdná prohlášení o víře bez ovoce, 

zvadneme a prokážeme se jako nevěrní.43 

Augustin ve Vyznáních (13. kniha, hlava XXVI.) mluví o ovoci, kterým je dobrý 

úmysl dárce, konání dobrých skutků z lásky. Rozlišuje dar, což je samotná věc, samotný 

skutek, a ovoce, kterým je úmysl. Ovoce tak více než obdarovanému, který má užitek 

z daru, prospívá samotnému dárci.44  Na text Ga 5,22–23 sice Augustin přímo 

neodkazuje, zdá se však možné zde vidět souvislost. Ovoce dle listu Galaťanům nejsou 

konkrétní vnější skutky, ale spíše to, čím jsou tyto skutky neseny. Ovoce Ducha 

Augustin přímo jmenuje v dopise biskupovi Alypiovi, kde mluví proti opíjení křesťanů 

při slavnostech. Křesťané jsou povoláni autoritou Písma přinášet ovoce Ducha a tím 

nejlépe slavit Boží slavnosti.45  

V komentáři k listu Galaťanům jmenuje Augustin devět plodů (caritas, gaudium, 

pax, longanimitas, benignitas, bonitas, fides, mansuetudo, continentia), mluví o nich 

jako o skutcích Ducha. Ti, v nichž tyto skutky vládnou, se sami řídí zákonem, takže pro 

ně Zákon stanoven nebyl. Ovoce Ducha vládne v člověku, v němž nevládne hřích, tedy 

pokud mu přináší větší potěšení než hřích, protože jednáme podle toho, co nás více těší. 

                                                 
41 Srov. ORIGENES. An Exhortation to Martyrdom, Prayer and selected works. Mahwah: Paulist Press, 

1979, s. 133. 
42 Srov. ORIGENES – BALTHASAR, Hans Urs von. Origen: Spirit and Fire. A Thematic Anthology of 

his Writings. Edinburgh: T. & T. Clark, 2001, s. 231. 
43 Srov. tamtéž, s. 304. 
44 Srov. AUGUSTINUS AURELIUS. Vyznání. Praha: Kalich 1997, s. 508–511. 
45 Srov. SCHAFF, Philip. Nicene and Post-Nicene fathers, Volume 1: The Confessions and Letters of 

Augustin, with a sketch of his Life and Work. Peabody: Hendrickson Publishers, 1995, s. 254–255. 
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Pavel skutky ani plody nevyjmenovává všechny, spíše ukazuje, jakého jsou druhu. 

Skutkům těla je třeba se vyhýbat a o ovoce Ducha usilovat. Od trestu za hřích a od 

hříchu se máme obrátit k Boží milosti a spravedlnosti. Dále se Augustin zamýšlí nad 

souvislostmi mezi jednotlivými jmenovanými skutky těla a plody Ducha. Láska 

(caritas) je postavena proti necudnostem (fornicationes), protože láska chrání cudnost, 

zejména přimknutí duše k Bohu v lásce. Protože z necudnosti pramení zmatek, kterým 

je nečistota (immunditia), je proti nečistotě postavena radost (gaudium) z klidu. 

Modlářství (idolorum servitus) je necudností duše, kvůli níž se bojuje proti evangeliu, 

proto je proti němu postaven pokoj (pax), kterým se k Bohu vracíme. Pokojem mezi 

lidmi jsou uzdravovány i další hříchy: čarodějství (veneficia), rozbroje (inimicitiae), 

hádky (contentiones), žárlivost (aemulationes), nenávist (animositates), rozpory 

(dissensiones). Další plody slouží k tomu, abychom uměli dobře zacházet i s hříchy 

ostatních – trpělivost (longanimitas), abychom vydrželi, laskavost (benignitas), 

abychom se starali, dobrota (bonitas), abychom odpouštěli. Věrnost (fides) je proti 

rozkolům (haereses), tichost (mansuetudo) proti závistem (invidiae), sebeovládání 

(continentia) proti opilství (ebrietates) a nestřídmostem (commessationes).46 

3.2 Ovoce Ducha u sv. Tomáše Akvinského 

Tomáš Akvinský věnuje ovoci Ducha kapitolu 70 v první části druhého dílu 

Teologické sumy. V prvním článku se ptá, zda plody Ducha svatého jsou skutky. Na 

plody se můžeme dívat dvojím způsobem, jednak jako na to, co člověk sám přináší, 

jednak to, co sklízí a z čeho má potěšení. Plodem jsou tedy i činy člověka, přitom 

skutky, které dělá ze síly Ducha sv., jsou nazývány ovocem Ducha. Plody jsou zároveň 

skutky ctností, ne tedy ctnosti samotné, ale to, čím se ctnosti navenek projevují, i když 

se nazývají stejně. Ve druhém článku se zabývá vztahem plodů a blahoslavenství. 

Plodem je to, co je poslední a přináší potěšení, což platí o blahoslavenstvích rovněž. 

Všechna blahoslavenství jsou tedy zároveň plody. Ne všechny plody jsou však 

blahoslavenstvími, protože ta navíc musí být dokonalá a vynikající. Plodem jsou 

všechny ctnostné skutky, které člověku přináší potěšení, blahoslavenstvím však jen ty 

skutky, které jsou zároveň dokonalé.  

                                                 
46 Srov. AUGUSTINUS AURELIUS. Epistolae ad Galatas expositionis liber unus. [2014-11-15]. 

<http://www.augustinus.it/latino/esposizione_galati/esposizione_galati.htm>, odst. 49–51. Překlad 

Jazyková škola JIPKA a vlastní. 
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Třetí článek se zabývá vhodností počtu plodů jmenovaných apoštolem a jejich 

významem. Tomáš ovšem vychází z Vulgáty, která jich vypočítává dvanáct.47 Prvním 

plodem je láska (caritas, ἀγάπη), která zvláště vystihuje Ducha sv. Důsledkem lásky je 

radost (gaudium, χαρά), protože ta je způsobena přebýváním s milovaným, tedy 

s Bohem. Dokonáním radosti je pokoj (pax, εἰρήνη), protože bez pokoje v srdci se 

člověk nemůže plně radovat. Aby mysl nebyla rušena počínajícím zlem, potřebuje 

trpělivost (patientia, plod uváděný ve Vulgátě navíc oproti obvyklému výčtu). Aby 

nebyla rušena odkladem dobra, potřebuje vytrvalost (longanimitas, µακροθυµία). Tyto 

plody jsou o vztahu mysli člověka k sobě samé. Ve vztahu k bližnímu je pak dobrota 

(bonitas, ἀγαθωσύνη), která patří k vůli konat dobro. K vykonání dobra patří laskavost 

(benignitas, χρηστότης). Snášení zla od druhých je mírnost (mansuetudo, πρᾳότης). 

K tomu, abychom druhým neškodili ani v podvodu, patří víra chápaná jako věrnost 

(fides/fidelitate, πίστις). Víra (fides) však může být chápána i ve vztahu k Bohu. 

K tomu, co je nižší, je člověk uzpůsobován ve vztahu k vnějším skutečnostem 

uměřeností (modestia, ve Vulgátě navíc), ve vztahu k vnitřním skutečnostem 

zdrženlivostí (continentia, ἐγκράτεια) a čistotou (castitas, ve Vulgátě navíc). Samotný 

počet však není podle Tomáše podstatný, protože Pavel se nesnažil vypočítat všechny 

plody, ale spíše ukázat, jak má člověk jednat. V souvislosti s podobenstvím o rozsévači, 

podle kterého přinesla semena v dobré zemi plod (καρπόν, jednotné číslo), a to 

třicetinásobný, šedesátinásobný nebo stonásobný (Mt 13,8), Tomáš ukazuje, že jedna 

ctnost má více stupňů dokonalosti, přináší tedy stejný plod, ale různě dokonalý. Čtvrtý 

článek odpovídá na otázku, zda skutky těla jsou v opozici k plodům Ducha.48  

                                                 
47 Výčet dvanácti druhů ovoce Ducha uvádí např. Vulgata Clementina (zdroj: elektronický přepis vydání 

z r. 1598 [2015-02-10]. The Clementine Vulgate Project. <http://vulsearch.sourceforge.net/index. 

html>). Najdeme je tak i ve starších českých vydáních Bible přeložených z Vulgáty, např. překlad 

Borového a Srdínka (BOROVÝ, Klement – SRDÍNKO, František: Biblí česká čili Písmo Svaté 

Starého i Nového Zákona: podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu 

přeložené, poznovu s pilností přehlednuté a výkladem opatřené, Díl 2. Praha: Dědictví svatojánské, 

1888. Zdroj: Elektronicky – sken původního vydání [2015-02-10]. <http://en.calameo.com/books/ 

00406994089663c1e3e41>.  
48 Srov. AKVINSKÝ, Tomáš. Theologické summy svatého Tomáše druhé části první díl. Olomouc: Edice 

Krystal, 1938, s. 547–554. Paralelní latinsko–český text v elektronické podobě: Krystal OP. Summa 

theologie na Internetu. [2014-11-15]. <http://summa.op.cz/sth.php?&STh.  
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Obdobně tyto myšlenky Tomáš rozvádí v komentáři k listu Galaťanům. Zde také 

Tomáš vzájemně rozlišuje ctnost, dar, blahoslavenství a ovoce, ve ctnosti pak zvyk 

a skutek. Zvyk ctnosti uschopňuje člověka k dobrým skutkům. Pokud jej uschopňuje po 

lidském způsobu, mluví se o ctnosti, pokud však uschopňuje k dobrému jednání vyšším 

než lidským způsobem, mluví se o daru. Skutek ctnosti je buď dokonalý, což je 

blahoslavenství, nebo je zdrojem potěšení, a pak mluvíme o ovoci.49  

3.3 Ovoce Ducha u sv. Bonaventury 

Další velký scholastický učitel Bonaventura z Bagnoregia (asi 1217–1274) se 

ovocem Ducha zabývá v Breviloquiu v páté části věnované milosti Ducha sv. Milost je 

podle něj Božím darem, jenž je vléván bezprostředně Bohem. Spolu s tímto darem 

a v něm se dává i Duch sv., nestvořený, nejlepší a dokonalý dar. Dar milosti rovněž duši 

zdokonaluje, očišťuje, osvěcuje, připodobňuje Bohu a činí z ní chrám Ducha svatého.50 

Milost se pak rozvětvuje do dispozic ke ctnostem, do dispozic darů a do dispozic 

blahoslavenství, a následně do ovoce Ducha sv. a do duchovních smyslů. O ctnostech 

Bonaventura píše, že jsou Bohem vlité, ale kvůli vině mohou být beztvaré a mohou být 

znovu ztvárněny prostřednictvím pokání a vlitou milostí.51 Na růstu a vyjádření ctností 

se tedy podílí jak Boží milost, tak člověk svým jednáním. Ovoce Ducha svatého 

přiřazuje Bonaventura k blahoslavenstvím a duchovním smyslům. Je to však nikoli další 

dispozice, ale „stav potěšení a užívání duchovních nazírání, čímž je naplňován 

a potěšován duch spravedlivých mužů“.52 Jestliže člověk obdrží a naplní 

blahoslavenství, následuje přemíra duchovní potěchy, která je obsažena ve dvanácti 

druzích ovoce.53 Počet dvanáct odkazuje svou symbolikou na hojnost obdarování. 

Ovoce pak uschopňuje člověka k hledění na Krista prostřednictvím duchovních smyslů. 

Bonaventura nechápe ovoce Ducha jako ctnosti či skutky, ale jako potěchu z nich 

                                                 
49 AKVINSKÝ, Tomáš. Super Epistolam B. Pauli ad Galatas lectura. Commentary on Saint Paul’s 

Epistle to the Galatians. [2014-11-15]. Dominican House of Studies. <http://dhspriory.org/thomas/ 

SSGalatians.htm>. 5. kapitola, část 6. 
50 Srov. BONAVENTURA. Breviloquium. Kompendium scholastické teologie. Praha: Vyšehrad, 2004, 

s. 189–190. 
51 Srov. BONAVENTURA. Breviloquium, s. 197–200. 
52 BONAVENTURA. Breviloquium, s. 203. 
53 BONAVENTURA. Breviloquium, s. 206. Stejně jako Tomáš Akvinský jmenuje Bonaventura na 

základě Vulgáty nikoli devět, ale dvanáct druhů ovoce. 
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vyvěrající, důsledek dokonaného díla.54 Ve vztahu k etice bychom tak ovoce Ducha 

podle Breviloquia neměli chápat jako normu, ale spíše jako znamení dobrého jednání. 

 V osmnácté rozpravě (čl. 26–32) v díle Collationes in Hexaemeron třídí 

Bonaventura ovoce podle toho, zda se týká přilnutí k Bohu, k sobě samému v Bohu, 

k bližnímu v Bohu a k vlastnímu tělu v Bohu. K Bohu přilnu, jestliže zakouším nejlepší 

spočinutí skrze lásku (caritas), rozkoš skrze radost (gaudium) a sjednocení skrze pokoj 

(pax). Ke své vlastní duši přilnu skrze trpělivost (patientia), která spočívá ve snášení 

protivenství, vytrvalost (longanimitas), která očekává přes všechna soužení odměnu, 

a dobrotu (bonitas), která odpouští. Láska je tedy trpělivá, vytrvalá a dobrá. K bližnímu 

přilnu v lásce k němu s laskavostí (benignitas), ve které dobro druhého vidím stejně 

důležité jako vlastní, s ohleduplností (mansuetudo), se kterou se otvírám společenství, 

a s věrností (fides / fidelitas). Ke svému tělu přilnu k Bohu, jestliže jsem uměřený 

v zálibách (modestia), zdrženlivý v doteku (continentia) a cudný ve smyslech (castitas). 

Všechna tato přilnutí mají svůj počátek v lásce. Láska je ovocem Písma.55 

3.4 Ovoce Ducha v morálně-teologických přehledech 

Pokud se o textu Ga 5,22–23 v morálně teologických monografiích, přehledech 

a učebnicích vůbec hovoří, obvykle je uveden pouze seznam ovoce Ducha bez dalšího 

vysvětlení,56 nebo se uvádí mezi dalšími katalogy ctností.57 Přesto někdy najdeme širší 

pojednání. Obsahem jednotlivých plodů se přehledy zabývají většinou jen u těch, které 

se překrývají s ctnostmi. Jejich výkladu ve vzájemných souvislostech, tak jako to 

systematicky dělali Tomáš nebo Bonaventura, se přehledy, které jsem měla k dispozici, 

nevěnují. 

Helmut Thielicke se ve své Teologické etice věnuje ovoci coby dobrým skutkům. 

Připomíná Ježíšovy výroky o dobrém stromu nesoucím dobré ovoce (Mt 7,16–20) či 

vinné révě (J 15). Přirovnání k ovoci by mohlo ukazovat na mimovolnost a tedy 

postavení mimo oblast morálky. Ovšem „skutky těla“ dle Ga 5,19–21 jsou symptomem 

života podle těla. Ovoce Ducha je pak bezděčným vnějším projevem události milosti 

                                                 
54 Srov. tamtéž. 
55 BONAVENTURA. The works of Bonaventure: cardinal, seraphic doctor, and saint. Volume 5, 

Collations on the six days. Paterson, N.J.: St. Anthony Guild Press, 1970, s. 279–282. 
56 Srov. např. SKOBLÍK, Jiří. Přehled křesťanské etiky. Praha: Karolinum, 2004, s. 116. 

57 Srov. např. LOHSE, Eduard. Teologická etika Nového zákona. Bratislava: Serafín, 2008, s. 99. 
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v životě věřícího. Tato bezděčnost se přísně vzato nevztahuje na člověka, ale na Ducha 

svatého, který mu pomáhá. Ovoce se vytváří do té míry, do jaké sám život patří Duchu. 

Zásadní je tedy rozhodnutí člověka, zda se nechá určovat tělem nebo Duchem, při 

rozhodnutí pro tělo v něm bezděčně rostou skutky těla, při rozhodnutí pro Ducha ovoce 

Ducha. Právě zde je souvislost s morálními příkazy – příkazem je ono rozhodnutí. Pro 

Pavla je za dobrými či špatnými skutky subjekt ducha nebo těla, přičemž před člověkem 

je stále otevřený akt rozhodnutí pro jedno či druhé. U Jana pak výraz ovoce ukazuje 

především na vnější výraz postavení bytí na nových základech.58  

Dál se Thielicke věnuje tématu přinášení ovoce v Lutherových spisech. Hlavní 

myšlenkou je, že dobré skutky nedělají dobrého člověka, ale dobrý člověk dělá dobré 

skutky. Ono „já“, které koná dobré, resp. špatné skutky, je charakterizováno vírou, resp. 

nevírou. Dobré skutky jsou výrazem ospravedlnění, nikoli etickým cílem nebo 

prostředkem ospravedlnění. Vztah mezi osobou a skutky je přitom takový, že její bytí 

přímo ve skutcích existuje. V této souvislosti používá Luther obraz stromu a ovoce – 

strom do určité míry existuje v ovoci. Dobrá (ospravedlněná) vůle se uskutečňuje 

v dobrých skutcích. Láska, která se vyjevuje v dobrém ovoci, je vzbuzena samotným 

evangeliem, nikoli skrze příkaz.59  

Bernhard Häring zmiňuje ovoce Ducha v souvislosti novozákonními předpisy – se 

zákonem milosti. Skrze milost už křesťan není pod panováním hříchu ani pod vnějšími 

zákony. Přesto v něm bojuje tělesný a duchovní člověk. Svoboda Božích dětí od zákona 

je proto silnou výzvou vyhýbat se skutkům těla, protože svobodný od zákona je jen ten, 

kdo se nechává vést Duchem. Ovoce Ducha jsou znamením skutečné svobody Božího 

dítěte a vznikají z dětské odevzdanosti Duchu svatému.60 Právě proto křtí Duchem 

svatým Kristus všechny, kdo v něho věří a drží se jej, aby mohli přinášet jeho ovoce.61 

Duch sv. je v nás přivede k dokonalosti za předpokladu, že my ve svobodě odpovíme na 

                                                 
58 Srov. THIELICKE, Helmut. Theologische Ethik. 1. Band. Prinzipienlehre: Dogmatische, 

philosophische und kontroverstheologishe Grundlegung. 5. vydání. Tübungen: J.C.B.Mohr, 1981, s. 

91–95. 
59 Srov. THIELICKE. Theologische Ethik, s. 95–108 
60 Srov. HÄRING, Bernhard. Das Gesetz Christi. Moraltheologie. 1. svazek. Freiburg im Breisgau: Erich 

Wewel Verlag, 1963, s. 294. 
61 Srov. HÄRING, Bernard. Frei in Christus. Moraltheologie für die Praxis des Christlichen Lebens. 

I: Das Fundament aus Schrift und Tradition. Freiburg – Basel – Wien: Herder, 1979, s. 35–36. 
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jeho působení v nás, s vděčností a v síle víry.62 Ovoce Ducha nazývá Häring též 

působením (ovocem) lásky v duši.63 

David Cunningham ve své učebnici křesťanské etiky64 zdůrazňuje to, že křesťanská 

morálka nemůže být pouze poslušností pravidlům nebo aplikací abstraktních principů 

na konkrétní situaci.65 Věnuje ctnostem velký prostor. Při definici ctností vychází 

z Aristotela, upozorňuje však na to, že stejně nazývané ctnosti v křesťanství a u řeckých 

filozofů mají často trochu jiný obsah nebo význam, další ctnosti pak svůj odraz v řecké 

filozofii nemají, ale vycházejí spíše z židovského a křesťanského chápání Boží 

podstaty.66 Ovoce Ducha v listu Galaťanům pak řadí mezi biblické soupisy ctností. 

Výraz ovoce podle něj Pavel používá, protože stejně jako ovoce musí být delší dobu 

pěstováno, i ctnosti jsou výsledkem dlouhého procesu pěstování, na němž se podílí Bůh 

i člověk. Dobré ovoce na stromě je výsledkem nejen naší práce, kterou jsme věnovali 

zasazení a péči o strom, ale i dalších faktorů, které nemáme pod kontrolou, závisí také 

na včelách, dešti i ptácích, kteří ovoce mohou sezobat. Ctnosti též vyžadují, abychom 

pro jejich růst udělali všechno, co můžeme, ale nutná je i Boží asistence. Duch svatý 

dává vzniknout tomu nejlepšímu v člověku, což Pavel jmenoval jako ovoce Ducha. 

Tyto ctnosti mají svůj vzor v povaze Boha. Pavel používá řecké překlady hebrejských 

slov užívaných v Bibli pro vyjádření Hospodinovy podstaty. Pokud tedy člověk dovolí 

Bohu v něm působit, bude se mu v těchto vlastnostech podobat.67 Některým plodům se 

Cunninham věnuje podrobněji při výkladu vybraných témat křesťanského života.68 

3.5 Ovoce Ducha v církevních dokumentech 

Encyklika Veritatis splendor Jana Pavla II. zmiňuje ovoce Ducha na dvou místech. 

Následovat Krista, být jeho učedníkem, nemůže být pouze záležitostí vnějších skutků, 

                                                 
62 Srov. HÄRING. Frei in Christus, s. 159–160. 
63 Srov. HÄRING, Bernhard. Das Gesetz Christi. Moraltheologie. 2. svazek. Freiburg im Breisgau: Erich 

Wewel Verlag, 1963, s. 112. 
64 CUNNINGHAM, David S. Christian Ethics. The End of the Law. London: Routledge, 2008. 
65 Srov. CUNNINGHAM. Christian Ethics, s. 147. 
66 Srov. CUNNINGHAM. Christian Ethics, s. 157. 
67 Srov. CUNNINGHAM. Christian Ethics, s. 15–160. 
68 Srov. např. CUNNINGHAM. Christian Ethics, s. 252: sebeovládání v pracovním životě coby uplatnění 

vlastní svobody pro službu druhým manuto upřednostňování jen vlastních zájmů, tamtéž s. 275–277: 

uplatňování pokoje v politice a občanské angažovanosti, nebo s. 361–363: ovoce laskavosti ve vztahu 

člověka vůči stvoření. 
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znamená to nechat se jím zasáhnout do hloubi srdce, zcela se mu připodobnit a ztotožnit 

se s ním, což je plodem milosti a přítomnosti Ducha sv. v nás. Křtem se stáváme členem 

Kristova těla, oblékáme jej, umíráme hříchu a získáváme nový život. Jsme povoláni, 

abychom kráčeli podle Ducha a ukazovali ve svém životě jeho plody. Přinášení plodů je 

důsledkem křtu, víry, vnitřní proměny, působení Ducha v nás.69 Základní rozhodnutí 

pro víru určuje mravní život a zavazuje naši svobodu. Víra se projevuje láskou a je 

srdcem člověka vybízena, aby přinášela plody. Skutky jsou plodem základního 

rozhodnutí pro víru.70  

Podle encykliky Dominum et Vivificantem o Duchu svatém v životě církve jsou 

plody Ducha skutky nebo spíše stálé dispozice, ctnosti, které jsou plodem poslušnosti 

vůči spásonosnému působení Ducha sv., zatímco skutky těla jsou neřesti, které jsou 

plodem odporu vůči němu. Život podle Ducha vede k životu, život podle těla ke smrti. 

Apoštolovi tedy jde o vybídnutí k jednání podle pravdy, podle správného svědomí, 

a zároveň je to vyznání víry v Ducha sv. jako dárce života. V textu můžeme najít 

rozměr ontologický – tělo a duch, etický – mravní dobro a zlo a pneumatologický – 

působení Ducha sv. V zápasu člověka mezi otevřeností vůči Duchu a jeho odmítáním je 

vítězstvím přijetí jeho spásonosného daru.71 Život podle těla a odpor proti Duchu pak 

podle Jana Pavla II. nachází své vnější vyjádření například v materialismu coby 

filozofickém systému i programu životní praxe, který je třeba odmítnout, pokud člověk 

chce žít podle Ducha. Vede k přijetí smrti jako nejzazší hranice lidské existence a v naší 

civilizaci se tak množí „známky smrti“ – zbrojení, války, terorismus, 

institucionalizované zabíjení nenarozených dětí a starých lidí. Přesto máme naději 

v Duchu, který dává život, přichází nám na pomoc v naší slabosti, vane, kam chce, 

a jehož první dary máme.72 Pod vlivem Ducha dozrává vnitřní, duchovní člověk, lidský 

duch se otvírá Bohu, žije v Bohu a z Boha, podle Ducha. Duch sv. proměňuje člověka 

zevnitř, působí, že člověk může sám sebe nalézt jen v opravdovém sebedarování.73  

Katechismus katolické církve uvádí plody Ducha v kapitole o Duchu sv. Nový 

život v Kristu je umožněn přijetím moci Ducha sv., díky níž můžeme přinášet plody. 

                                                 
69 Srov. VS 21. 
70 Srov. VS 66. 
71 Srov. Dominum et Vivificantem 55. 
72 Srov. tamtéž 56–57. 
73 Srov. tamtéž 58–59. 
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Skrze naroubování na vinný kmen – Krista – nám Bůh dá, abychom přinášeli ovoce 

Ducha. Čím více se zřekneme sami sebe, tím více také jednáme podle Ducha.74 V úvodu 

kapitoly Život v Kristu Katechismus připomíná, že křesťané jsou chrámem Ducha sv., 

který se stal jejich životem a dává jim jednat tak, aby přinášeli ovoce Ducha 

prostřednictvím účinné lásky.75 Dále jsou plody bez dalšího komentáře jmenovány 

v kapitole o ctnostech.76  

Dokument Papežské biblické komise Bible a morálka připomíná ovoce Ducha 

v souvislosti s kritériem komunitního rozměru morálky. Toto kritérium mravního 

jednání koriguje tendenci odsouvat morální rozhodnutí pouze do subjektivní 

individuální sféry.77 Písmo jasně ukazuje, že morálka musí mít vždy komunitní rozměr, 

který má svůj původ v samotné Boží přirozenosti a tedy i v přirozenosti člověka jako 

jeho obrazu.78 Dokument ukazuje, že skutky těla a ovoce Ducha v Ga 5,19–23 jsou 

neřesti a ctnosti převážně se sociální povahou. Ovoce Ducha charakterizuje způsob 

chování k druhým vycházející z křesťanské víry. Duch sv. je v Novém Zákoně tím, kdo 

utváří a oživuje společenství křesťanů a uschopňuje ho nést jeho poslání. V síle Ducha 

může křesťan zlomit moc hříchu a vést život vyznačující se ovocem Ducha.79  

3.6 Interpretace ovoce Ducha v dílech zaměřených na etiku sv. Pavla 

James W. Thompson80 považuje ovoce Ducha v Ga 5,22–23 za ctnosti. Připomíná, 

že Pavel používá výčty ctností a neřestí na více místech ve svých listech 

a pravděpodobně hrály velkou roli v jeho katechezích. Jednotlivé výčty se překrývají 

částečně a vychází nejspíše z širšího seznamu, ze kterého Pavel vybíral ty 

nejvýznamnější z hlediska konkrétních adresátů. Výčty neřestí jsou přitom častější než 

výčty ctností. Někdy je staví vedle sebe pro zdůraznění kontrastu (2x v nepochybných 

Pavlových listech, kromě Galaťanům ještě Fp 2,1–4). Kontrast dvou způsobů života má 

                                                 
74 Srov. KKC 735–736. 
75 Srov. KKC 1695. 
76 Srov. KKC 1832. 
77 Srov. Papežská biblická komise. Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 113. 
78 Srov. tamtéž, s. 149. 
79 Srov. tamtéž, s. 153. 
80 THOMPSON, James W. Moral Formation according to Paul, The Context and Coherence of Pauline 

Ethics. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2011. 



37 
 

svůj odraz jak helénské etice, tak ve Starém zákoně. Podobnost některých katalogů 

ctností a neřestí s těmi, které nacházíme u Pavla, interpretují někteří jako Pavlovu snahu 

ukázat, že křesťanská morálka je v souladu s tím, co za etické považuje helénská 

kultura. To ale neodpovídá výběru ctností, které Pavel uvádí a mezi nimiž chybí řada 

pro Řeky významnějších, navíc Pavel výslovně uvádí tyto katalogy coby kontrast 

nového života podle evangelia a starého podle pohanství.81 Přinášet ovoce Ducha 

a vyhýbat se skutkům těla je naplněním přikázání lásky, ovoce je tedy podrobnější 

specifikací, jak má láska dle Kristova přikázání vypadat, zatímco skutky těla jsou tím, 

co je s ní neslučitelné. Přikázání lásky přitom Pavel reinterpretuje s důrazem na 

společenství. Obdobně jako soudobí židovští autoři ukazovali na soulad Zákona 

a kardinálních ctností, Pavel rozvádí přikázání lásky do seznamu neřestí a ctností, jaké 

byly užívány při katechezích raně křesťanských obcí.82 Láska coby první ze 

jmenovaných plodů v sobě zahrnuje všechny následující.83 Je to právě dar Ducha, co 

uschopňuje křesťany překonávat vášně a jednat dobře, proto Pavel nazývá ctnosti 

ovocem Ducha. To je tedy role Ducha sv. v morálním životě.84 To odpovídá vyjádření 

v listu Filipanům: „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu 

líbí.“ (Fp 2,13). Svobodné rozhodnutí nechat se posilovat Duchem a tedy spolupráce 

člověka je však pro božské působení nutná.85 

Daniel Harrington a James Keenan zpracovali etiku ctností podle sv. Pavla 

v samostatné knize.86 Zdůrazňují, že podstatou křesťanského života pro Pavla je nechat 

se vést Duchem, protože mít Božího Ducha znamená být Božím dítětem. Všechno, co 

křesťané dělají, má být řízeno Duchem a v jeho síle. To, kdo jsme (indikativ), se má 

projevit v tom, co máme dělat (imperative). Je to právě Duch, kdo křesťany dělá tím, 

čím jsou, a zároveň dává sílu podle toho jednat.87 Spása podle Pavla není osamělým 

úkolem člověka, ale sám Bůh v nás neustále působí, ukazuje nám naši křesťanskou 

                                                 
81 Srov. THOMPSON. Moral Formation, s. 88–90. 
82 Srov. THOMPSON. Moral Formation, s. 126–127. 
83 Srov. tamtéž, s. 157. 
84 Srov. tamtéž, s. 143. 
85 Srov. tamtéž, s. 152–153. 
86 HARRINGTON, Daniel J. – KEENAN, James F. Paul and Virtue Ethics. Building Bridges Between 

New Testament Studies and Moral Theology. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2010. 
87 Srov. tamtéž, s. 38 a 53. 
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identitu i způsoby, jakými podle ní máme jednat.88 Jinými slovy Pavlova etika vyplývá 

z teologie, morálka sama pro sebe Pavla nezajímá. Teologickým kontextem Ga 5,19–22 

je protiklad ducha/Ducha a těla. Tělem je míněna ta stránka člověka, kde vládne hřích, 

smrt a zákon, duchem ta, kde vládne Duch sv. Rozlišit, kdy mluví Pavel o duchu 

člověka a kdy o Duchu sv., je přitom často obtížné. Neřesti jsou způsoby chování těch, 

kdo žijí podle těla vedeni hříchem, smrtí a zákonem. Ctnosti jsou vlastnosti těch, kdo se 

nechávají vést vzkříšeným Kristem a chodí v Duchu sv. Nejsou (ani zde, ani jinde 

u Pavla) osobními výkony, svůj původ a dynamiku mají v Duchu sv. a jsou stejně jako 

charismata projevem Ducha, který byl dán pro společné dobro.89  

První tři termíny seznamu – láska, radost, pokoj – používá Pavel, když mluví v listě 

Římanům o Bohu (Ř 5,5.8; 15,13.33; 16,20). Ti, kdo tyto ctnosti projevují, napodobují 

Boží příklad. Druhá skupina ctností – trpělivost, laskavost, dobrota – se týká vztahu 

k druhým zejména v komunitě. Jsou v protikladu ke skutkům těla (rozbroje, hádky, 

žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist), které soužití křesťanské komunity 

ničí. I poslední tři ctnosti – věrnost, tichost a sebeovládání – se týkají života komunity. 

Výraz sebeovládání (ἐγκράτεια) nikde jinde v Pavlových listech nenajdeme, přestože 

v soudobé helénské morálce byl běžný a byl používán pak i v raně křesťanské etice.90  

Uvedené seznamy neřestí a ctností jsou reakcí na problémy Galaťanů. Jsou 

kombinací Pavlovy teologie, výrazů a zvyklostí helénského etického učení a Pavlových 

pastoračních záměrů. Jsou tedy ukázkou Pavlova přístupu k etice a životu ctností. Výčty 

neřestí a ctností nacházíme v Pavlových listech častěji, jsou součástí jeho etického učení 

a vždy jsou zasazeny do širšího teologického kontextu. 91 

Autoři dále upozorňují na podobnost s výčty ctností a neřestí v pravidlech kumránské 

komunity. Ctnosti zde charakterizují děti světla, které následují Knížete světla, neřesti 

charakterizují děti tmy, které se nechávají vést Knížetem tmy. Jsou stejně jako u Pavla 

zasazeny do teologického kontextu. Vycházejí rovněž z modifikovaného 

apokalyptického dualismu. V chápání Kumránu jde o dualismus mezi Knížetem světla 

a Knížetem tmy. V Pavlově adaptaci dualistického schématu jde o opozici mezi Ježíšem 

                                                 
88 Srov. tamtéž, s. 53. 
89 Srov. tamtéž, s. 110–111. 
90 Srov. tamtéž, s. 111. 
91 Srov. tamtéž, s. 112. 
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a Duchem sv. na straně jedné a hříchem, smrtí a zákonem na straně druhé. U obou je 

pak silné očekávání konečného Božího soudu.92  

3.7 Shrnutí 

Ovoce Ducha je zmiňováno už v dílech Otců prvních staletí, byť zřídka a nepříliš do 

hloubky. Je chápáno jako projev spravedlivých lidí, duchovní stránky člověka 

i důsledek působení Ducha sv. v člověku. Většinou je pojednáno v kontrastu se skutky 

těla, které jsou důsledkem vlády hříchu v člověku. Augustin se ovoci Ducha věnuje 

podrobně v komentáři k listu Galaťanům. Podle něj ovoce Ducha vládne v člověku, 

pokud mu přináší větší potěšení než hřích, a je třeba o ně usilovat. Jednotlivé plody 

Ducha nás chrání proti konkrétním skutkům těla. Tomáš Akvinský rozlišuje ctnost, dar, 

blahoslavenství a ovoce. Ovocem Ducha jsou činy, které konáme z moci Ducha, jsou to 

projevy ctností v konkrétních skutcích. Ctnost uschopňuje člověka k dobrým skutkům, 

které mohou být blahoslavenstvím, pokud jsou dokonalé, nebo ovocem, pokud přinášejí 

potěšení. Pokud uschopňují vyšším způsobem, než je lidský, mluvíme o daru. Věnuje se 

i výkladu jednotlivých plodů. Podle Bonaventury je ovoce Ducha důsledkem daru 

milosti, v němž se dává Duch sv. Je potěšením, které vyplývá z dobrých skutků. 

Vykládá význam jednotlivých plodů a třídí je podle vztahu k Bohu, k sobě samému, 

k bližním a k vlastnímu tělu. 

V přehledech morální teologie se o ovoci Ducha mluví málokdy, je řazeno ke 

katalogům ctností nebo jsou plody pouze vyjmenovány bez dalšího komentáře, 

výjimečně je však možné nalézt i širší komentáře. Ovoce Ducha je považováno za 

projev působení Ducha v životě člověka, přičemž morálním příkazem je právě 

rozhodnutí pro Ducha, jeho svobodné přijetí a odpověď na jeho působení. Dle encykliky 

Veritatis splendor je přinášení plodů důsledkem křtu, vnitřní proměny, zasažení Kristem 

do hloubi srdce, působení Ducha v nás, základního rozhodnutí pro víru. V encyklice 

Dominum et Vivificantem ukazuje papež, že plod Ducha, tedy ctnosti, jsou důsledkem 

přijetí spásonosného daru Ducha, poslušnosti vůči Duchu. Duch sv. proměňuje člověka 

i lidskou společnost zevnitř, od srdce a svědomí. Dle KKC je přinášení ovoce umožněno 

naroubováním na Krista, přijetím moci Ducha sv., prostor věnovaný v KKC tomuto 

tématu je ovšem celkově malý. Dokument Papežské biblické komise Bible a morálka 

zdůrazňuje sociální povahu ovoce Ducha jmenovaného v listu Galaťanům. Autoři 

                                                 
92 Srov. tamtéž, s. 113–115. 
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zabývající se přímo morálkou dle sv. Pavla interpretují jím jmenované ovoce Ducha 

jako ctnosti, ty ovšem nejsou jen výsledkem lidského úsilí, ale právě Duch sv. k nim 

člověka uschopňuje. Člověk se tedy musí nechat Duchem vést a uschopňovat 

k přinášení ovoce. 

Pojednání o Duchu sv. a o tom, co v člověku působí, jednoznačně do morální 

teologie patří a nelze je odsouvat pouze do oblasti duchovního života a spirituální 

teologie, byť je toto téma v morálně-teologické literatuře i při výuce morálky mnohdy 

opomíjeno nebo zmiňováno jen okrajově. Význam spolupráce s Bohem pro mravní 

život člověka si uvědomovali křesťanští autoři už od počátku. Zaměření morálky 

především na otázku hříchu a vlastního úsilí o jeho odstranění zbavuje křesťanskou 

mravní nauku podstatného rozměru a nese s sebou významné riziko duchovní pýchy. 

Dodržování vnějších předpisů bez proměny srdce odmítá Kristus a po něm pochopitelně 

i Pavel. Pavel v souladu s evangeliem ukazuje, že Kristus žádá po svých učednících 

mnohem vyšší mravní úroveň, zároveň je však k tomu uschopňuje a nepředpokládá ani 

nechce, aby toho dosahovali sami. Tím, co proměňuje srdce člověka, je základní 

rozhodnutí pro víru, přijetí Ducha sv. a rozvoj Božího života. Vnitřní proměna se pak 

projevuje i navenek vymizením skutků těla a zráním ovoce Ducha. Spolupráce člověka 

s Duchem sv. není ani pasivním očekáváním Božího zásahu, ani sebestředně 

zaměřeným úsilím o sebezdokonalení, osobní rozvoj a sebeuplatnění.  

Zajímavé je také téma potěšení, které by mělo ovoce Ducha dávat tomu, kdo je 

přináší, jak o tom mluví Augustin, Tomáš i Bonaventura. Podle Augustina je dokonce 

podmínkou, abychom volili dobré skutky a ne hřích. To je v protikladu s čistě 

asketickým pojetím mravního života i s názory, že křesťanství inklinuje 

k sebemrskačství. Toto potěšení ovšem není výsledkem snahy člověka je pro sebe 

získat, ale naopak otevřenosti vůči druhému – v první řadě Bohu, ale i vůči bližnímu 

a společenství, jak ukazuje sociální rozměr Pavlem jmenovaného ovoce. 
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4. Aktuálnost tématu pro dnešní dobu 

Pavel předkládá Galaťanům svoji nauku o zákonu Ducha a přinášení jeho ovoce 

v kontrastu s požadavkem na zachovávání mojžíšského zákona, především obřízky, 

křesťany obrácenými z pohanství. Přestože diskuse o obřízce dnes mezi křesťany není 

právě aktuální, Pavlova výzva nechat se vést Duchem na své naléhavosti neztratila. 

Můžeme ji dát do kontrastu s jinými „naukami“, které se nám v dnešní době nabízejí, 

pokušeními, se kterými se mnozí křesťané potýkají. Chci na některých z nich ukázat, 

jaké světlo může koncept přinášení ovoce Ducha vnést do řešení mravních otázek.  

Jedno z takových pokušení bychom mohli nazvat zákonictvím. Toto pokušení je 

možná nejblíže tomu, proti kterému bojoval sám Pavel. Jde o přílišné lpění na 

předpisech, volání po co nejpodrobnějších pravidlech, jak se máme zachovat 

v konkrétních situacích, po heteronomním rozlišení, co ještě je a co už není dobré. 

Často takový člověk působí velmi loajálně vůči skupině, např. církvi, když očekává 

stanoviska představených, pro která vyžaduje nekritické přijetí. 

Mravní život chápe zákonický člověk jako výkon, naplnění norem, přičemž Bohu je 

ponechána role kontrolního orgánu, rozhodujícího o odměně nebo trestu. Často je 

zákonictví spojeno s nemilosrdným či povýšeným postojem vůči těm, kdo těmto 

pravidlům (někdy i reálně neexistujícím) nevyhovují, tedy s postojem nelásky, biblicky 

bychom řekli, že jde o skutek těla. Příkazy a zejména zákazy jsou také mnohdy tím 

prvním, na co se křesťanů a zvláště katolíků ptají nevěřící, což alespoň z části 

zaviňujeme tím, jak se projevujeme navenek. Pavel proti takovému způsobu chápání 

křesťanského života bojuje, odmítá formální dodržování předpisů Zákona o obřízce, 

sobotě či rituální čistotě. V žádném případě nepopírá Desatero a existenci hříchu, ani 

hřích nebanalizuje, jak ukazuje jmenováním skutků těla a důrazným varováním. Spíše 

obrací pozornost k tomu, co je jádrem našeho jednání, určujícím prvkem, ze kterého pak 

rostou konkrétní vnější skutky a postoje. V centru Pavlovy pozornosti je osoba 

křesťana, charakterizovaná spíše jeho postoji (ctnostmi, ovocem) než jednotlivými 

skutky. Křesťanovu osobu však spatřuje ve vztahu, a to především ve vztahu s Bohem, 

který se projevuje vztahem s druhými.93 Tím rozhodujícím je Boží život v nás, nakolik 

se necháváme vést Duchem a spolupracujeme s Boží milostí, nebo naopak nakolik se 

                                                 
93 Srov. „V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje 

láskou.“ (Ga 5,6). 
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necháváme vláčet sklony hříchem porušené přirozenosti. To přináší do morálky zcela 

nový rozměr, neboť s rozvojem spolupráce s Bohem a s vrůstáním do společenství 

s ním nemůžeme být nikdy hotovi. Především však proto, že v centru křesťanovy 

pozornosti nesmí stanout vlastní mravní zdatnost, nýbrž Bůh sám. Křesťan žije svůj 

život teocentricky.94 Namísto statických pravidel, kdy kritériem morálky je jejich plnění 

či neplnění, přichází dynamika neustálého rozvoje, stále nového překračování sebe 

sama silou Ducha svatého a zrání ovoce, které ze spolupráce člověka s Bohem vyrůstá. 

Desatero se tak stává více odrazovým můstkem než cílovým kritériem mravního života. 

Spíše než zda nějaký skutek je či není hřích, bychom se měli ptát, zda je v souladu 

s působením Ducha v nás, zda ho rozvíjí nebo mu brání, zda podporuje zrání ovoce 

Ducha, jehož charakter Pavel jasně vykresluje, anebo jednoduše, zda je vedeno 

a v souladu s láskou. 

Zcela opačným pokušením je odmítání existence objektivních pravidel a kritérií. 

Člověk sám určuje, co je dobré a co je zlé, každý má svoji pravdu. Mnozí zejména 

mladí křesťané jsou přesvědčeni, že církev nemá právo jim říkat, co mají dělat, protože 

jim to přece dává poznat sám Bůh. V tom je jistě velký kus pravdy, vždyť sám Pavel 

říká, že nejsme pod zákonem, ale skrze víru jsme svobodní v Kristu95 a máme se nechat 

vést Duchem, a nabízí místo vnějších předpisů zákon Ducha, který je vepisován do 

srdce. Tento postoj je však rozporný, a to především proto, že i původcem zákona, který 

odmítají, je podle biblické tradice Bůh sám.96 Apoštol Pavel také upozorňuje, že pro 

život ve svobodě od zákona je důležité dobré rozlišování motivací, že svoboda nesmí 

být záminkou k prosazování sebe.97 Je velký rozdíl mezi svobodou v Kristu a svévolí. 

Jak ale poznat, že ten, kdo mě skutečně vede, je Duch svatý? Snad jako rozlišovací 

kritérium mohou posloužit důsledky našich činů, ovoce, které přinášíme, protože po 

ovoci se pozná strom.98 Protože Duch je jeden, nemůže se jeho ovoce v životě různých 

lidí radikálně lišit, byť bude u každého člověka vypadat trochu jinak. Pavel jednoznačně 

ukazuje charakter skutků těla, které jsou s Božím životem v nás neslučitelné, a na druhé 

straně ovoce, které se musí ukazovat v životě každého Ježíšova učedníka, který se 

                                                 
94 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie. 2. vyd. Praha: 

Krystal OP, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 50. 
95 Srov. Ga 2. 
96 Srov. Ex 19. 
97 Srov. Ga 5,13. 
98 Srov. Mt 12,33. 
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nechává vést Duchem. Z Pavlova chápání významu Zákona coby pedagoga, dokud 

nepřišel Kristus,99 lze vyvodit, že nakolik v nás roste Boží život, stávají se vnější 

pravidla nadbytečná. Proti skutkům, ke kterým nás vede Duch, se nestaví žádný 

zákon.100 

Zvláště v některých oblastech stále přetrvává forma nedělního křesťanství, ke které 

stačí (trochu zjednodušeně řečeno) uznávat Boží existenci, v neděli zajít do kostela, 

nevraždit, nekrást (alespoň ne moc) a splnit si své náboženské povinnosti. Navenek se 

může takové chápání víry projevovat vážností až smutkem, se kterými člověk „k plnění 

povinností“ přistupuje. Tato představa je v přímém rozporu s naukou, kterou Pavel 

hlásá. Nechat se vést Duchem znamená zcela zásadně pustit Boha do svého života. 

Znamená proměnu srdce, která se navenek projevuje přinášením ovoce mnohem 

dokonalejší kvality, než je dodržování Desatera v jeho povrchně chápaném smyslu 

a naplňování praxe křesťanského minima. Jde o dokonalejší spravedlnost, než je 

‚spravedlnost zákoníků a farizeů‘.101 Znamená to začít tvořivě spolupracovat s Bohem 

na utváření vlastního života. Minimalistické a smutné křesťanství těžko povede 

k rozvoji radosti, která je přece ovocem Ducha a měla by být samozřejmou součástí 

prožívání víry. Ani skutečnou lásku a laskavost nemůžeme zaměňovat se skutky 

křesťanského milosrdenství, konanými z pocitu povinnosti, nebo protože se to od nás 

křesťanů očekává.  

Velmi aktuálním pokušením jsou mnohé nauky, filozofické a psychologické směry 

zaměřené na osobní rozvoj, sebeuplatnění a všestranný úspěch ve všech oblastech 

vlastního života od osobní roviny přes vztahy až po pracovní kariéru, v nichž jde 

především o objevení a rozvinutí vlastních sil za účelem dosažení vlastního štěstí. Přes 

nepochybnou oprávněnost touhy člověka po štěstí v sobě tyto nauky skrývají past 

přílišného zaměření se na sebe, hříchu sebestřednosti, onoho incurvatio in se ipsum, 

které nám nakonec nejvíce brání stát se tím, kým podle svého stvoření být máme. Jsem 

to totiž já, kdo řídí můj život, svými silami dosahuji úspěchu a jde o moje uplatnění, 

tedy de facto já jsem původcem, silou i cílem. Pavel však mluví zcela jinak. Tím, kdo 

má vést, je Duch sv., on je též silou a konečným cílem je Bůh sám, společenství s ním. 

Člověk není jen pasivním příjemcem či divákem, nejde však o jeho samostatnou práci, 

                                                 
99 Srov. Ga 3,34. 
100 Srov. Ga 5,23. 
101 Srov. Mt 5,20. 



44 
 

ale o spolupráci. Ovoce, které tato spolupráce přináší, není úspěch, ale láska, radost, 

pokoj, trpělivost…, tedy trochu jiné hodnoty. Namísto zaměření se na sebe jsme zváni 

k vykročení ze sebe směrem k Bohu a k bližnímu, namísto duchovního individualismu 

k prožívání víry a života ve společenství. 

 

Můžeme se též zamyslet nad aktuálností plodů Ducha sv., které Pavel konkrétně 

jmenuje. Jsou mezi nimi především takové, které nejsou společností v praxi příliš 

vysoko ceněny. O to větší význam má jejich připomínání a úsilí o jejich přinášení a též 

mohou dobře sloužit jako poznávací znamení působení Ducha. Jde zejména o laskavost, 

dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání. O lásce se naopak mluví hodně, Pavel nás 

ovšem nenechává na pochybách, jaký je charakter té lásky, o níž píše např. v prvním 

listě Korinťanům, nebo jejíž ideál ukazuje sám Ježíš. Rovněž po radosti lidé obvykle 

touží, často ji však zaměňují se zábavou. Radost, jejíž hlavní příčinou a zdrojem je sám 

Bůh a která může být prožívána i uprostřed zkoušek, je jiného řádu. Možná ještě 

důležitější je výzva k radosti pro příliš vážné a smutné křesťany, protože smutná víra je 

pro hledající málo přitažlivá. Pokoj a mír ve světě, mezilidských vztazích i v srdci 

jednotlivých lidí často chybí. Ani být trpělivý není v dnešní rychle se měnící 

a uspěchané době právě jednoduché. Jmenované plody Ducha tak možná znějí trochu 

nemoderně, ale právě ony nakonec přinášejí to skutečné potěšení a sladkost, o níž 

mluvili už velcí teologové starověku a středověku.  

Zdá se tedy, že přinášení ovoce Ducha je užitečným kritériem křesťanské morálky 

pro dnešní dobu. Je ovšem třeba uvědomit si některá úskalí. Především nelze hledět na 

pouhou přítomnost ctností – ovoce, ale spíše na jejich růst. Výchozí pozice se u různých 

lidí liší a nelze porovnávat, kdo je lepší či horší dle nějakého absolutního měřítka. Spíše 

je možné rozlišovat, a to především u sebe, jak se v našem životě plody Ducha postupně 

rozvíjejí. Chybou by bylo i vyvozovat závěry z jednotlivých plodů. Někteří lidé jsou 

například tiší, ale ještě to neznamená, že je to díky Duchu sv. a ne například z nezdravé 

uzavřenosti. Nebo jsou naopak tak laskaví a konají tolik dobrých skutků, že kolem sebe 

rozhodně nešíří pokoj a radost. Pro rozlišení, zda jde opravdu o ovoce Ducha, je 

významná vyváženost. Mezi různými plody musí být jednota, jak napovídá jednotné 

číslo, které Pavel pro ovoce použil. Pro každého je něco přirozeně snazší, milostí Ducha 

však můžeme rozvíjet i to obtížnější za hranice svých vlastních možností. Jako ostatně 

žádný text Písma nelze ani tento vytrhovat z kontextu. Bez základního nasměrování 
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Desaterem, bez pohledu na život a postoje Ježíše Krista nebo bez Pavlovy 

charakteristiky lásky bychom mohli snadno upadnout právě do té svévole, před níž 

Pavel varuje, a místo Duchem se nechat vést svými vlastními představami. Jako 

problém může být vnímán i fakt, že nikdy nebudeme schopni říct, že žijeme dostatečně 

dobře, neexistuje laťka, kterou prostě stačí přeskočit a být spokojen. To může řadu lidí 

znepokojovat i odrazovat, přesto to považuji za jednu z hlavních výhod tohoto přístupu. 

Stejným způsobem jsme vedeni ke stále hlubšímu poznání, plnějšímu společenství 

s Bohem, hlubšímu duchovnímu životu a především větší lásce.  

Téma přinášení ovoce Ducha má pro dnešní dobu rozhodně co říct a jeho větší 

reflexe v morální teologii je více než žádoucí. Tvořivost, dynamika a hloubka takto 

pojaté morálky může oslovit i ty, pro které je klasicky pojatý výklad příkazů a zákazů 

obtížně srozumitelný a přijatelný. Zároveň bude provokovat křesťany, kteří by měli 

sklon být sami se sebou příliš spokojení. 
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5. Závěr: Přinášení ovoce jako měřítko mravního 

života 

Před téměř dvěma tisíci lety řešil apoštol Pavel problém jedné z obcí, kterou 

vyučoval ve víře v Ježíše Krista. Její členové si pod vlivem některých křesťanů 

obrácených ze židovství začali upravovat předanou nauku v zásadním bodě, v otázce 

získání spásy. Pavel jim proto píše velmi naléhavý až nečekaně tvrdý dopis, což 

odpovídá ohrožení, ve kterém se díky těmto lidem ocitá samotné evangelium. Jediným 

původcem spásy je Kristus a člověk ji získává vírou, nikoli skutky Zákona. Pokud by si 

však někdo chtěl vykládat jím hlásanou svobodu v Kristu jako záminku ke svévoli, 

neobstojí před jednoznačnou výzvou – jestliže věříte v Krista, nechte se vést Duchem 

a neupadnete do skutků těla, do hříchu. Vnějšková norma mravního života je nahrazena 

požadavkem osobní blízkosti a společenství s Bohem a s druhými lidmi. 

Naopak život v Duchu přináší ovoce, které prospívá člověku samotnému 

i společenství církve a přispívá k růstu Božího království. Zásadní je přitom spolupráce 

člověka s Boží milostí, člověk sám nemůže přinášet to nejlepší ovoce, bez jeho aktivní 

práce však také nevyroste. Obraz přinášení ovoce je ve Starém i Novém zákoně docela 

častý a jeho použití je velmi příhodné, protože dobře ukazuje potřebu současného 

působení více podmínek, aby ovoce mohlo uzrát, i sladkost a užitečnost plodů. Další 

inspirací Pavlovi byla i řecká a soudobá židovská literatura, ve které se objevují různé 

soupisy ctností a neřestí. Ne náhodou je jako první plod Ducha uvedena láska, která je 

mnohdy chápána i jako nadřazená kategorie, jejímiž dílčími prvky jsou ostatní 

jmenované plody. Vždyť jen chvíli předtím Pavel připomíná, že „celý zákon je shrnut 

v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého“ (Ga 5,14). 

Pavlův text si našel cestu do spisů Otců prvních staletí, i když ne příliš často. Větší 

prostor věnoval ovoci Ducha zejména Augustin. Velmi podrobně se jím i ve vztahu 

k morálce zabývali největší scholastičtí učitelé Tomáš a Bonaventura, věnovali se nejen 

tomu, jak ovoce chápat obecně, ale i výkladu a třídění jednotlivých plodů a jejich 

vzájemným souvislostem. Později však morální teologie jako samostatný obor ovoce 

Ducha poněkud opomíjí (a možná roli Ducha sv. v mravním životě člověka vůbec), 

o čemž svědčí velké přehledy morální teologie, ve kterých se tato témata objevují jen 

málo. I samotný Katechismus katolické církve se o ovoci Ducha zmíní jen krátce.  
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Jan Pavel II. připomíná v souvislosti s přinášením ovoce Ducha základní rozhodnutí 

pro víru (tzv. optio fundamentalis).102 To je tím zásadním nasměrováním člověka, které 

se pak projevuje v jeho jednotlivých skutcích. Skutečné rozhodnutí pro víru v sobě 

zahrnuje i rozhodnutí nechat se Kristem proměňovat z hloubi srdce, přijmout Ducha 

svatého a nechat se jím vést. Každý skutek v souladu se základním rozhodnutím jej 

posiluje a směřuje k jeho naplnění, naopak skutky, které jsou s ním v rozporu, jej 

oslabují. Jinak řečeno, jednání v souladu s vedením Ducha vede k rozvoji Božího života 

v nás a k většímu odevzdání se Duchu, jednání proti němu jeho přítomnost v nás 

oslabuje. Nestačí tedy, že jsme se kdysi rozhodli nechat se vést Duchem, musíme toto 

rozhodnutí obnovovat v každém skutku. Rozhodování se pro Krista se postupně stává 

snazším, zároveň se však před námi otevírají stále nové obzory a výzvy a hloubka 

pochopení, co toto rozhodnutí vlastně znamená. Ovoce Ducha stále roste a zraje a nikdy 

nemůžeme být hotovi, konstatovat, že už je dokonalé.  

Právě tato dynamika je jedním z aktuálních aspektů tématu. Jde o stále větší otvírání 

se Duchu, neustálé sebepřekračování, vycházení ze sebe směrem k druhému. V době, 

kdy měřítkem kvality života je stále další a větší úspěch, sebeuplatnění a stoupání po 

společenském žebříčku, přichází znovu výzva směřovat se stejným odhodláním a 

vytrvalostí k hlubšímu sebevydání. Namísto získávání větší vlády nad sebou, svým 

životem i okolím jde o stále větší odevzdanost do Boží vůle. Přitom člověk není ani 

pasivním až útrpným příjemcem ani dělníkem, který má především podávat co největší 

výkony při práci pro Boží království a pěstování ctností. Na utváření svého života má 

aktivně spolupracovat s Boží milostí, která ho dovede k mnohem dokonalejšímu 

jednání, než by byl kdy schopen dosáhnout vlastními silami. Sám pak může zakoušet 

potěšení z ovoce, které tato spolupráce přináší. 

Téma přinášení ovoce Ducha nás upozorňuje na význam Ducha sv. a spolupráce 

s ním nejen pro náš duchovní život, ale i pro rozvoj mravního jednání. Současně 

ukazuje, že křesťanská morálka je dynamická a znamená trvalý růst kvality našeho 

jednání. Nejde v ní v první řadě o jednotlivé skutky, ale spíše o trvalé postoje, tedy 

ctnosti či plody Ducha, které se pak v konkrétních skutcích projevují. Tyto tři aspekty 

jsou dle mého názoru hlavním přínosem využití Pavlova textu coby morálního kritéria 

křesťanského života.  

 
                                                 

102 Srov. JAN PAVEL II. Veritatis splendor, čl. 67 aj. 
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6. Seznam zkratek 

KKC Katechismus katolické církve 

LXX Septuaginta 

VS Veritatis Splendor 

 

Zkratky knih Písma dle Českého ekumenického překladu 
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