
Plody Ducha svatého, které se nutně objeví v životě člověka, který uvěří v Krista a dovolí mu, aby ho proměňoval a 

vedl: 

 

 

LÁSKA. Jedná se o lásku, která nám od přirozenosti není vlastní. Je to láska nesobecká, nezištná, láska, která miluje 

bez podmínek. Je založena na sebeobětování. 

RADOST. Jde o radost z poznání Boha a Pána Ježíše, z odpuštění hříchů, z plánu spasení, z poznání pravdy, z nalezení 

smyslu života, ze společenství nových bratrů a sester, ze služby druhým. 

POKOJ. Je to pokoj v nitru, vnitřní vyrovnanost, harmonie, klid. Je to Boží pokoj, který naplňuje člověka, aby byl 

spokojen a důvěřoval Pánu za všech okolností. Je to pohoda a soulad s Bohem i s lidmi. 

TRPĚLIVOST. Trpělivý člověk zůstává i uprostřed shonu a nervozity vyrovnaný, klidný a vytrvalý. Má cíl a jde za ním 

navzdory všem překážkám. Nejde jen o potlačení zlosti. Trpělivý člověk je vždy ochoten odpustit a čekat na změnu 

u druhého. Nechce vše hned. 

LASKAVOST. Laskavostí nazýváme projevy opravdové lásky v srdci. Laskavý člověk jedná s druhými lidmi tak, jak Bůh 

jedná s ním - se slitováním a velkorysostí. Jedná jemně a s úctou.  

 

DOBROTA. Jde o životní orientaci na dobro, z níž vyvěrá postoj k druhým. Je to vlastnost, která odráží Boží dobrotu 

k nám. Je to kladný vztah k druhým, kdy jim přejeme dobro, přestože nám třeba ublížili.  

 



VĚRNOST. Zde se myslí na věrnost vůči Bohu, sobě a druhým, věrnost vůči poznání, vůči Božímu zákonu. Člověk se 

staví čestně k životu, respektuje a ctí určité hodnoty. Je spolehlivý a důvěryhodný.  

 

TICHOST. Tichý neznamená zakřiknutý. Tichý člověk nemusí být za všech okolností zticha. Naopak, umí se postavit 

čelem k problémům a řešit mezilidské konflikty. Dělá to však s úctou k druhým lidem a pokorou. Bere na své bližní 

ohled, aby jim neublížil. Být tichý znamená být ohleduplný, pokorný a mírný.  

 

SEBEOVLÁDÁNÍ. Člověk vyznačující se tímto ovocem se nejen nedá vyprovokovat, ale umí žít vyrovnaně - bez 

nenávisti, zloby a závisti. Dokáže ovládat své vášně a touhy a projevuje sebeovládání i v jídle a pití. Ví, co je 

prospěšné (to užívá střídmě) a co je škodlivé (toho se vystříhá). Nevzteká se. Je vnitřně vychovaný, ukázněný. Má nad 

sebou moc, ovládá se. Je čestný v myšlenkách i činech. 


