
Kázeň: Gal 5, 22 a 23

Bratia a sestry

počas  svätodušných sviatkov si  pripomíname,  že  na prvých kresťanov bol  vyliaty Duch

Svätý. Duch Svätý je dávaný každému veriacemu. Vedení Duchom Svätým máme vieru v Ježiša

Krista. Pôsobenie Ducha Svätého je obrazne prirovnané k prinášaniu ovocia. Dnes budú svoju vieru

vyznávať a skladať sľub naše konfirmandky: Alžbetka, Nela a Julka. Aj na vašich životoch môže

byť toto ovocie viditeľné. 

Ovocie Ducha je uvedené ako protiklad ku skutkom tela. Apoštol vymenoval viaceré zlé

skutky, ktorých sa my ľudia vieme dopustiť. Všimnime si, že nie je uvedené skutky Ducha, ale

skutky tela. To, čo nazýva dnešný text ovocím, je priradené Duchu Svätému. Totiž človek sám od

seba  to  nie  je  schopný  vykonať,  ale  iba  vďaka  Božej  milosti,  keď  človeka  vedie  Duch  Boží.

Pozrime sa už bližšie na to, čo prináša Duch Svätý človeku. 

Ako prvé je uvedené láska. Láska je právom na prvom mieste. Apoštol Pavol v 1. liste do

Korintu napísal o láske toto: „Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je

láska.“ Samotné slovo láska je veľmi všeobecné. Môže označovať vzťah medzi mužom a ženou, ale

ale  aj  vzťah  medzi  súrodencami  alebo  kamarátmi.  Avšak  v  Liste  Galatským  sa  myslí  úplne

konkrétny druh lásky,  ktorý je  v  pôvodnom gréckom texte označený ako agape.  Toto slovo sa

používa  pre  označenie  lásky,  ktorú  preukazuje  Boh  svetu.  Božia  láska  k  nám je  založená  na

sebaobetovaní. Ježiš išiel kvôli nám na kríž a tak nám dokázal svoju lásku. 

Druhé ovocie Ducha je radosť. Opäť spomeniem apoštola Pavla, ktorý, aj keď bol sám vo

väzení,  prikazoval iným veriacim: „Radujte sa v Pánovi vždycky!“ Radosť,  ktorou Duch Svätý

naplňuje srdcia veriacich, vychádza z vďačnosti. Kto uveril v Ježiša Krista, tak sa raduje z toho, že

bol omilostený a ospravedlnený pred Bohom. Radosť kresťana nie je pozitívna a stále dobrá nálada,

hoci aj takto sa môže navonok prejavovať. Radosť, ktorú nám dáva Boh, zostáva v srdci aj vtedy,

keď sú naše tváre zachmúrené a keď sú naše mysle naplnené rôznymi starosťami. Takúto radosť

nám dáva iba Boh. 

Rovnako ako tretie ovocie: pokoj. Pán Ježiš povedal: „Svoj pokoj vám zanechávam svoj

pokoj vám dávam. Nie, ako svet dáva, vám ja dávam.“ Aj slovo pokoj môže mať rôzne významy.

Napr.  slovo pokoj  používame aj  v  negatívnom význame,  keď druhým hovoríme,  aby nám dali

pokoj. Aj jedna kresťanská anekdota hovorí, že veriaci aj neveriaci chcú od Boha to isté, a to, aby

im dal pokoj. Pokoj, ktorý prináša Duch Svätý, vychádza z viery, že v Kristovi sme zmierení s

Bohom. Jedine v Bohu nachádza duša človeka ten pravý pokoj, ktorý siaha za hranicu smrti. 

Štvrté  ovocie  je  zhovievavosť.  Boh  je  zhovievavý  voči  svetu,  preto  ešte  stále  trvá  čas



milosti, keď sa po svete šíri evanjelium. Boh je voči nám trpezlivý a tak sa máme správať aj my

voči  iným  ľuďom.  Nemáme  sa  navzájom  posudzovať  a  odsudzovať,  ale  preukazovať  si

milosrdenstvo a zhovievavosť.

Piate  ovocie  je  nežnosť.  Slovo  nežnosť  by  sme  mohli  preložiť  aj  ako  dobrota  alebo

láskavosť.  Takto  sa  máme správať  ku  všetkým ľuďom.  Ku každému,  aj  k  naším nepriateľom,

máme pristupovať s dobrým úmyslom v srdci. 

S tým súvisí aj šieste ovocie: dobrotivosť. Kresťan má konať dobro aj vtedy, keď sa jemu

samému žiadne dobro nedostáva.  K iným sa máme správať tak,  ako by sme chceli,  aby sa oni

správali k nám. Avšak nie vždy platí, že dobro je odplácané dobrom. No kresťan má konať dobro

bez ohľadu na okolnosti.

Siedme ovocie Ducha je vernosť. Máme byť verní vo všetkom, čo robíme. Teda každú prácu

vykonávať poctivo. Naše áno má byť áno a naše nie zase nie. Naše slová a skutky nemajú byť

prázdne. 

Predposledné ôsme ovocie Ducha je krotkosť. Toto slovo by sa dalo preložiť aj ako tichosť,

miernosť,  vľúdnosť.  Vďaka  Bohu  môžeme  tej  pokoj,  ktorý  nám  dáva,  vnášať  aj  do  našich

vzájomných vzťahov. Doba, v ktorej žijeme, sa často označuje ako hektická. Všetko sa urýchľuje a

my môžeme byť často nervózni a tá nervozita nezostáva v nás, ale prenášame ju na iných. Veľmi

ľahko sa môže stať, že namiesto tichosti vybuchneme a namiesto vľúdnosti alebo miernosti sme

nervózni a otrávení. Duch Svätý nás však môže viesť k tichosti a vľúdnosti.   

Posledné deviate ovocie je zdržanlivosť alebo sebaovládanie.  Ak vieme na zlo reagovať

dobrom, ak vieme sebectvo odplácať láskou, ak na zlosť odpovedáme vľúdnosťou, tak to nie je

výsledok nášho snaženia, ale pôsobenie Ducha Svätého v nás. 

Slová o ovocí Ducha nás upozorňuje na to, že za všetko dobré, čo smieme na tejto zemi

vykonať,  máme byť vďační  Bohu.  Vďaka Bohu nie  je  zem naplnená  len  skutkami  tela,  ale  aj

ovocím Ducha. To, že nám bol daný Duch Svätý,  je niečo výnimočné a vzácne.  Boh Otec nás

stvoril,  Boh Syn nás vykúpil  a Boh Duch Svätý nás posvätil.  Boh sa neustále stará  o každého

človeka.  Boh je láska a len vďaka Nemu je na svete všetko to, čo označujeme jednoducho „to

dobré“. Ďakujme Bohu a chváľme Ho, že nás vedie. Chváľme Ho tiež za ovocie Ducha Svätého.

Len  vďaka  Bohu  môže  byť  v  živote  človeka:  „láska,  radosť,  pokoj,  zhovievavosť,  nežnosť,

dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť“. Jedinému Bohu vďaka. Amen. 

Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v Liste Kolosenským v 3. k.:

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom,....

Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, nech háji a ochraňuje vaše srdcia i vaše mysle v

Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. 


