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Úvod

„OVOCIE DUCHA JE...“
Auto, ktoré riadila žena, odviedla policajná hliadka na okraj vozovky. Policajti vystúpili 
z auta s pištoľami v rukách. Žena bola šokovaná. Čo urobila?
„Kľučkovali ste z pruhu do pruhu, a tým ste ohrozovali ostatných účastníkov cestnej 
premávky,“ povedal jeden z policajtov, „ukazovali ste ostatným vodičom neslušné 
gestá a nadávali ste im.“
„Kvôli tomu ste vytiahli pištole?“ spýtala sa.
„Nuž,“ povedal policajt, „všimli sme si na nárazníku nálepku, ktorá hovorí, že majiteľ 
tohto auta je kresťan, a tak sme sa domnievali, že auto bolo ukradnuté.“
Z tohto „hlúpeho“ príbehu vyplýva niečo dôležité: Od kresťanov sa očakáva, že sa 
budú v živote riadiť podľa vysokého morálneho štandardu. Veď jeho pôvodcom je 
Ježiš Kristus.
Ako by teda mali kresťania žiť? Ako by sa mali správať na verejnosti a doma? Kľúčový 
text nachádzame v Gal 5,22.23: „No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovieva-
vosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie 
je zákon.“ 
Tento štvrťrok budeme spolu študovať tému – „ovocie Ducha“. Budeme hovoriť 
o tom, čo sa stane s tými, ktorí svoj život odovzdali Bohu a umožnili tak Duchu 
Svätému pôsobiť v nich. „Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je 
duch.“ (Ján 3,6) Ovocie Ducha je to, čo v nás začína rásť pri narodení z Ducha; je to 
to, čo sa deje pri „znovuzrodení“.
Pavol hovorí, že „ovocie Ducha je...“ Používa jednotné číslo. Nehovorí o samostatných 
charakterových vlastnostiach, ktoré fungujú nezávisle jedna od druhej, ale o jednej 
skutočnosti. Ovocie Ducha je to, čo Duch Svätý vytvára v nás; určuje typ človeka, 
akým sa máme stať v Ježišovi. 
Ovocie Ducha je ako vzácny drahokam s mnohými zbrúsenými plochami (fazetami). 
Každá plocha je jeden Ježišov charakteristický znak a predstavuje vlastnosť, ktorú 
chce, aby sme vo svojom živote pestovali. Božím zámerom je, aby sme sa podobali 
Ježišovi. Poslal Svätého Ducha, aby v nás prebýval a uskutočňoval túto zmenu. 
Pri štúdiu úloh uvidíte, že ovocie Ducha nie je teória, aj keď ho budeme študovať. Nie 
je to ani životný štýl, aj keď človek, ktorý pestuje ovocie Ducha, nebude žiť, ako žil 
predtým. Ovocie Ducha je zmena bytosti. „Staré veci pominuli, nastali nové.“ (2 Kor 
5,17) Ovocie Ducha je to „nové“ v živote človeka, čo vedie zo smrti do života v Kristovi. 
(1 Ján 3,14)
Cieľom týchto úloh nie je zamerať sa na to, ako sa môžeme stať trpezlivejší, láska-
vejší, vľúdnejší alebo vernejší, ale ako dovoliť Duchu Svätému, aby nás menil a my 
sme sa mohli viac podobať Ježišovi, ktorý je zosobnená trpezlivosť, láska, miernosť 
a vernosť.
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Budeme vyzvaní, aby sme vždy a všade pestovali ovocie Ducha, ale najmä 
doma. Naučíme sa, že kľúčom k tomu je podriadiť sa, byť ochotný zomrieť sebe 
a žiť pre Boha a iných. Nakoniec si uvedomíme, že všetko, čo robíme, musíme 
robiť vo vedomí toho, že sme hriešnici, čo potrebujú „prikrývku“ milosti Ježiša 
Krista, ktorý nás miluje, či sa žatva zdá byť veľká, alebo malá. Nikdy nesmieme 
zabudnúť, že ovocie Ducha je len „ovocie“, teda výsledok alebo dôsledok spa-
senia, nie prostriedok na dosiahnutie spasenia. Prostriedok je vždy Ježiš a to, 
čo pre nás urobil a čoho sa vierou dožadujeme. 

Pastor Richard O´Ffill, spisovateľ a rečník, pracoval pre cirkev na troch svetadie-
loch. Sedem rokov pôsobil v sídle GK. V súčasnosti žije v Orlande na Floride.


