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Anotace  
Pokora jako předpoklad dokonalého následování Krista 
Tato práce zkoumá na poli teologické etiky pokoru jako důležitou křesťanskou 
ctnost a její význam pro křesťanskou praxi a duchovní život vůbec. Na základě 
studia Bible se ozřejmuje, že právě pokora jako dobrovolné sebeponížení patří         
k esenciální charakteristice samotné Boží inkarnace Krista na svět a celého Ježíšova 
příběhu až po jeho smrt na kříži. Pokora coby sebe-překročení se tak jeví jako  
důležitý předpoklad dokonalého následování Krista. To autorka vnímá jako výzvu 
pro každodenní křesťanskou praxi. Téma je zpracováno místy s exkurzy                 
do psychologie, čímž zčásti poskytuje i mezioborovou diskuzi. Práce současně 
poukazuje na univerzální hodnotu pokory přesahující její vymezení coby 
„křesťanské ctnosti“. Autorka tak nabízí pohled na pokoru i jako na podstatný aspekt 
dialogu mezi náboženstvími a kulturami - a dialogu vůbec. Vedle Bible jsou 
hlavním pramenem této práce díla křesťanských mystiků, zvláště dílo Tomáše 
Kempenského, a  teologů, zejména dílo Augustina z Hippo, Martina Luthera, 
Dietricha Bonhoeffera a Jana Hellera. Konkrétní příklady „žité pokory“ jsou 
přiblíženy na odkazu života a díla čtyř osobností z různých duchovních tradic: 
Terezie z Lisieux, Martina Bubera, Mahátmy Gándhího a J. S. Dalajlamy. 
 
Klíčová slova: pokora, pýcha, pád člověka, křesťanská ctnost, Boží vůle, svévole, 
Boží milost, Ježíš Kristus, následování Krista, jednota s Bohem, mezináboženský 
dialog, sebepoznání, sebepřekročení, pravý život, Terezie z Lisieux, Martin Buber, 
Mahátma Gándhí, Jeho Svatost Dalajlama. 
 
 
 
Summary 
Humility as the premise of the perfect following of Christ 
This work on a field of Theological Ethics concerns the subject of humility,            
an important   Christian virtue, and researches its significance for Christian practice 
and spiritual life in general. According to Biblical studies humility as a willing self-
humiliation belongs to the essential characteristic of God's incarnation of Christ to 
the world and of the whole of Jesus’ life, his death on the cross included. From this 
point of view humility as self-transcendence proves to be the premise of the ideal   
of following Christ. The author therefore perceives the issue of humility as               
a challenge for daily Christian practice. The work also points out the universal value 
of humility and it offers the authors’ own view on humility as one of the most 
important aspects of interfaith and intercultural dialogue – and of dialogue per se. 
The theme embodies a discourse on psychology, which allows an interdisciplinary 
discussion. Besides the Bible the main sources of this presented thesis are writings 
of Christian mystics, especially Thomas A Kempis, and works of theologians – 
Augustine of Hippo, Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer and Jan Heller. 
Emphasizing the universal feature of humility, concrete examples of “living 
humility” are approached through the life and writings of  personalities from four 
different spiritual traditions: Therese of Lisieux, Martin Buber, Mahatma Gandhi 
and His Holiness Dalai Lama. 
 
Keywords: humility, pride, man’s fall, Christian virtue, God’s will, willfulness, 
God’s mercy, Jesus Christ, following of Christ, union with God, interfaith dialogue, 
self-knowledge, self-transcendence, Therese of Lisieux, Martin Buber, Mahatma 
Gandhi, His Holiness Dalai Lama. 
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1.  Úvod 

Motto: 
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,  

a já vám dám odpočinout.  Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne,  
neboť jsem tichý a pokorného srdce:  a naleznete odpočinutí svým duším.  

Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ 
(Mt 11,28-30) 

 

1.1.   Východisko: Proč pokora 

Tato práce pojednává o lidské vlastnosti, která je v křesťanském učení i 

církevní tradici zvláště ceněnou ctností - o pokoře. A to v neodmyslitelném kontextu 

s cestou následování Krista - touto univerzální cestou, která nejen dává pokoře její 

smysl, nýbrž v jejím kontextu jej také sama získává. Proč právě tato ctnost je tak 

zásadní pro následování Krista? Není to náhodou jen dobře převlečená, leč sobecká 

snaha o samoúčelné sebezdokonalování, a tedy nepodporuje v důsledku její 

pěstování jen náš egoismus, naši sebelásku? Je vůbec třeba se člověku snažit o 

nějaké „zdokonalení“, o pěstování jakékoli „ctnosti“? Copak člověk může cestovat, 

ba přímo stoupat k Bohu? Vždyť vše je nám dáváno, jak věříme, jedině Boží milostí. 

Avšak jsou tyto dvě cesty - naše následování Krista coby „cesta k Bohu“ a Boží 

milost včetně Boží inkarnace do světa a sesílání Ducha svatého jakožto „cesta Boha 

k nám“ - nutně v rozporu? V čem tkví naše vlastní lidská odpovědnost, naše 

„odpovídání“ Bohu? Pouze v naši víře nebo také v našich skutcích, mezi něž lze také 

učení se jakékoli ctnosti, tedy i pokory, počítat? I na tyto otázky se tato práce snaží 

najít odpověď. 

Jedno však zůstává skutečností. Výzva Ježíše: „Následuj mě“. Smysl této práce 

je tak nejen v nalézání odpovědí na uvedené otázky související s pokorou, nýbrž již 

v samotném hledání. Hledání co nejautentičtější stopy Krista, cesty, po níž Jej lze 

právě s pokorou ve smyslu sebe-překročení, domnívám se, opravdověji a dokonaleji 

následovat.  

 

Impuls pro volbu tématu 

Zvolit si takovéto téma předpokládá určitou praktickou a nejen teoretickou 

znalost. Je očekávána jakási „etická zralost“. Bez této vlastní žité praxe se ocitají 

podobné úvahy na tenkém ledě a mohou se lehce změnit v prázdná slova a 

moralizování. To mě zpočátku odrazovalo od tohoto zvoleného tématu.  
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Našla jsem však několik důvodů, proč se pokusit toto téma i přes svou 

„nekompetentnost“ zpracovat. Je to jednak skutečnost, že pokora je v současné 

evangelické teologii téma poměrně málo zpracované. Přitom je z hlediska teologické 

etiky tématem důležitým a stále aktuálním. Ani dnes není mnoho těch, jimž se pravé 

nefalšované pokory dostává, a to nejen v běžném životě, ale i v duchovní praxi.  

Zvláště v dnešní postmoderní době poznamenané krizí hodnot, kdy se hledají jiné 

alternativy v přístupu ke světu, než jsou pouze antropocentrické, resp. egocentrické 

snahy člověka po seberealizaci, je výzva po sebeponížení a tím sebe-překročení 

aktuální a nabízí tak možné nalezení potřebného pokoje a míru jak pro jednotlivce, 

tak pro celou společnost. 

Konečným impulsem pro volbu tohoto tématu mi byla inspirace tím 

nejpovolanějším, od něhož se pokoře můžeme učit, Ježíšem Kristem. Dobrovolné 

ponížení se až na smrt. To samo vzbuzuje posvátnou úctu a to mě také upoutalo na 

Ježíšově příběhu dřív, než se ve mně vůbec probudil hlubší zájem o duchovní život. 

Tiché pokoření se až sebeobětování pro nás. To nenechává srdce vlažným. 

 

Výzva Krista 

        Studiem teologie a bližším zkoumáním Ježíšova příběhu pak vyvstává ještě     

jasněji, že pokora jako dobrovolné sebeponížení je esenciální charakteristikou 

samotné Boží inkarnace Krista na svět a celého Ježíšova života až po jeho smrt na 

kříži. A co víc, pokora se právě z tohoto pohledu jeví jako předpoklad i podstata 

dokonalého následování Krista. To vnímám jako velkou výzvu pro nás.  

Její praktikování v našem životě nás tak může ke Kristu více přiblížit. Pak nás, 

jak věřím, také Kristus a jeho učení niterněji oslovuje a vede. 

A tak právě o této Kristově vlastnosti, kterou je hodno následovat - o pokoření 

sebe, o pokoře - je i tato práce.  

 

Poznámka k termínu pokora a jejímu zařazení 

Pokoru nelze oddělovat od jiných křesťanských ctností, které s ní souvisejí a 

není proto záměrem ji vyzdvihovat na úkor jiných atributů. Některými z nich je nejen 

podmíněna, nýbrž je i sama podmiňuje. Navíc pokoru lze a někdy je i třeba 

vystihnout větší škálou pojmů, které s ní těsně souvisí, jsou jejím slovním 

synonymem nebo významovým odstínem1. 

 

                                                 
1O tom více v části I. ve 4. kapitole 
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Pokora vůči komu /  čemu 

Zvolíme-li pro studium této křesťanské ctnosti její nominální tvar „pokora“ 

namísto slovesného tvaru „pokoření se“, může se snadno stát, že s jejím slovním 

významem pracujeme jako s čímsi statickým. V případě užití verbálního tvaru 

„pokoření se“ nás naopak snadněji napadne jedna důležitá otázka: totiž „před čím / 

před kým?“, tedy „pokora vůči čemu?“.  

Tím se ukazuje důležitý zřetel, bez něhož nelze pokoru chápat. Nejenže tato  je 

uskutečňována vždy ve vztahu k někomu nebo k něčemu, nýbrž pro samotný vznik 

pokory je tento vztah, a tedy i předmět, k němuž se pokora vztahuje, podstatný.  

Profesor Jan Heller v rozhlasovém pořadu věnovaném jeho životnímu odkazu 

hovořil o důležitosti pokory2 a rozlišil tři zásadní druhy pokory: 1. pokoru etickou - 

vůči bližnímu, 2. dále pokoru gnoseologickou - tj. k poznání a 3. pokoru bytostnou, 

existenciální, kterou lze, domnívám se, chápat jako pokoru vůči Bohu. 

Uvedeného rozdělení se zde držím. Z těchto vztahů vyplývají další souvislosti 

osvětlující nám lépe nejen pokoru, nýbrž samo křesťanské učení i jeho praxi.3  

 

1.2.   Rozvržení práce 

Části  a kapitoly 

Práce je rozvržena do tří částí a desíti kapitol. První část se věnuje objasnění 

pojmu pokora a jejího významu. Nejprve se přitom ve druhé kapitole zaměřím         

na negativní vymezení pojmu, tedy na otázku, co pokora není. Řeč bude proto v této 

kapitole o protějšku pokory, kterou je pýcha. Tato stručná zastávka nám pomůže 

význam pojmu a celé téma pokory úžeji vymezit a lépe objasnit. Na to ve třetí 

kapitole navazuje analýza toho, co pokora je. Nejprve rozborem terminologie, dále 

exegezí zvolených biblických míst a pak zamyšlením se nad samotnou podstatou 

pokory. Na konec se v první části seznámíme  s rozlišením úrovní pokory na základě 

již výše zmíněného dělení prof. Jana Hellera. 

Druhá část je středem celé práce. Zabývá se tím, jak pokora souvisí 

s následováním Krista. Nejprve se ve čtvrté kapitole této části zamýšlím                

nad  povahou pokory, jímž je sestupování a tuto charakteristiku pokory přibližuji 

opět z úhlu pohledu teologa Jana Hellera4 jako samotný atribut Boží. Pátá kapitola již 

přichází k jádru, jímž je Ježíš Kristus, vzor a ztělesnění pokory, od něhož se můžeme 

učit nejlépe. V šesté kapitole je pak téma pokory rozvíjeno na základě poučení 
                                                 
2 Heller, Řeka života. Rádio 7: internetové rádio, Vysíláno dne 22. 1. 2008. URL: http://www.twr.cz/ 
3 Blíže o nich bude pojednáno v kapitole 3.5. 
4 Heller, Bůh sestupující 
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z příkladu Kristova a je již vztaženo také na nás ve smyslu našeho následování 

Krista. Následující sedmá kapitola je věnovaná otázce, co praktikování pokory 

obnáší, a jak v tomto smyslu co nejvěrněji následovat učení Krista. Vycházím v této 

části přitom zejména na základě díla Tomáše Kempenského a četných exegetických 

poznámek k vybraným citacím Písma z hypotézy, že pokora přímo souvisí se stavem 

naší mysli a našeho srdce, a tedy také s naším poznáním a láskou.  

Třetí část jako část závěrečná uzavírá téma poukazem na univerzální hodnotu 

pokory přesahující její vymezení coby „křesťanské ctnosti“. K tomu v osmé kapitole 

poslouží příklady čtyř osobností z odlišných duchovních tradic, pro něž se pokora 

stala nedílnou součástí jejich života, a s jejichž dílem jsem se měla možnost 

dlouhodobější četbou blíž seznámit. Promluvit nechávám životní odkaz a myšlenky 

Terezie z Lisieux, Martina Bubera, Mahátmy Gándhího a J. S. dalajlamy. Na ně 

v kapitole deváté navazuje pojednání o obecném univerzálním charakteru pokory a 

výzvě, která z toho plyne mimo jiné pro mezináboženský dialog. 

V samotném závěru práce shrnuji hlavní důrazy a argumentaci, proč je právě 

pokora důležitým předpokladem pro dokonalé následování Krista. Taktéž nastiňuji  

nové podněty, které práce přináší. Tím jsou mimo jiné důsledky praktikování pokory 

pro podporu míru ve světě.  

 

Prameny a literatura 

Hlavním pramenem této práce, podle nějž se orientuji a z něhož cituji, je 

Bible5. Dalšími prameny jsou písemná svědectví křesťanských mystiků, teologů a 

myslitelů, kteří svým životem věrně naplňovali Kristovo učení. Zejména čerpám 

z odkazu Tomáše Kempenského podle jeho knihy - ve středověku hned po Bibli 

nejčtenější - Následování Krista6.  Velmi podnětným pramenem je také Následování7 

od Ditricha Bonhoeffera. Kromě odkazu výše uvedených duchovních myslitelů vedle 

mnohých dalších v této práci citovaných je zde důležitou pramennou literaturou 

především dílo Augustina z Hippo, Benedikta z Nursie, Bernarda z Clairvaux, 

Kateřiny Sienské, Martina Luthera, Jana od Kříže, Edith Steinové a Jana Hellera. 

 

 

 

 
                                                 
5  Bible: český ekumenický překlad a Bible kralická 
6   Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista 
7   Bonhoeffer, Následování. Výklad Kázání na hoře 
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2.   Křesťanské ctnosti 

 Tázání se po významu pokory z hlediska křesťanské etiky a zejména pak 

samotné praxe zároveň otevírá otázku po významu křesťanských ctností jako 

takových. Téma křesťanských ctností s sebou přináší otázky další - především 

tradiční soteriologickou problematiku ospravedlnění vírou a skutky. Rozvíjíme-li pak 

téma dál, dostáváme se k tématu Boží milosti. Abychom mohli začít hovořit               

o pokoře, považují za důležité se těchto otázek alespoň dotknout a vyjít z nich.  

 V etických systémech už od antiky zaujímá pojem ctnosti centrální místo. 

Řecký výraz areté označuje „schopnost, zdatnost“, latinský název virtus „statečnost“. 

Ctnosti jsou ustálené sklony myšlení, resp. rozumu a vůle, formující naše jednání.8 

Podle Karla Rahnera je v širším smyslu ctností každá dokonale vyvinutá duchovně-

duševní schopnost člověka a v užším smyslu síla uskutečňovat mravně dobré věci, 

„konat je s radostí a vytrvale i za cenu oběti“.9 

 V Bibli10 se výslovně o ctnostech hovoří na dvou místech Nového zákona, a 

sice v Pavlově epištole Filipským (F 4,8) a v Druhém listu Petrově (2 P 1,5). Ctnosti 

v biblickém pojetí podtrhují ctnosti toho, který nás „povolal ze tmy  v předivné světlo 

své11“, mocné skutky milosti a lásky Boží v Kristu12  

 

„Proto také vynaložte všecku snahu na to,  
abyste ke své víře připojili ctnost.“ 

(2 P 1,5) 
 

 

 Křesťanská teologie již v patristice částečně převzala a upravila rozdělení 

ctností od Platóna a Aristotela na čtyři kardinální - moudrost, umírněnost, statečnost 

a spravedlnost13 a doplnila je o lásku k bližnímu a věrnost.14 Zároveň od těchto tzv. 

přirozených ctností (na lidské přirozenosti spočívajících) odlišila ctnosti teologické - 

tj. božské, resp. nadpřirozené, dané Bohem v ospravedlnění posvěcující milostí. 

Těmito jsou  víra, naděje a láska.15 Sedmistupňové dělení ctností a k nim 

protichůdných neřestí jakožto náklonností k hříchu16 se ujalo ve středověku podle 

                                                 
8Petrosillo, Křesťanství od A do Z, 37 
9Rahner, Teologický slovník, 52 
10Podle českého ekumenické překladu 
111 P 2,9 dle znění Bible Kralické 
12Novotný, Biblický slovník, 100 
13Petrosillo, Křesťanství od A do Z, 37 
14Filosofický slovník, 72 
15Rahner, Teologický slovník, 52 
16Petrosillo, Křesťanství od A do Z, 64 
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díla Psychomacia17 (Válka duší) křesťanského básníka Aurelia C. Prudentia z 5. 

století. Na první místo je stavěna dvojice pokora - pýcha a výčet pokračuje dalšími 

protiklady ctností a neřestí jako štědrost - lakomství, přejícnost - závist, 

mírumilovnost - hněv, cudnost - smilstvo, střídmost - nestřídmost a činorodost - 

lenost. 

        

2.1. Víra či skutky 

 Podle reformačního porozumění je prý člověk ospravedlněn pouhou vírou,  ne 

skutky.18 Avšak nejen mimo evangelickou církev, ale také v ní se ozývají kritické 

výroky k „Sola fide“, poukazující tak na slabé místo reformačního učení o spáse. 

Podle Adolfa Schlattera každá falešná pouze-víra se odmítá. „Tam, kde je víra, je 

také láska, pokání, poslušnost, modlitba a skutek, kdežto ten, kdo Bohu nechtěl 

přinést nic než víru, se stává nevěřícím.“19 Důležité je nahlížet souvislost víry a 

skutků v kontextu celého Písma. Víra sama ospravedlňuje (Ř 3,28), avšak víra není 

nikdy bez lásky (Ga 5,6; 1 K 13,2 aj.). Jestliže Nový zákon mluví o soudu nikoli 

podle víry, nýbrž podle skutků, pak je to proto, že skutky jsou tím, co zjevuje víru, 

jak praví Regin Prenter.20 Jedno od druhého nelze oddělit. 

 

2.2. Drahá, nikoli laciná milost 

 Podobně položil důraz na činný charakter víry Dietrich Bonhoeffer, když proti 

milosti laciné, milosti bez následování Krista, staví milost drahou, za lacinou milost 

zaměňovanou až Lutherovými žáky.21 „Laciná milost znamená ospravedlnění hříchu 

a nikoli hříšníka. Vždyť působí-li milost všechno sama, může vše zůstat při starém.“ 

A dále Bonhoeffer ještě důrazněji volá po rozlišování: 

 

„Laciná milost je kázat odpuštění bez pokání... Laciná milost je milost bez 
následování, milost bez kříže, milost bez živého Ježíše Krista, který se stal 
člověkem. Drahá milost je poklad skrytý v poli, pro nějž člověk jde a z radosti z 
něho prodá všecko, co měl... Je zavolání Ježíše Krista, na něž učedník opouští své 
sítě, aby ho následoval... Je drahá, protože za ni člověk platí životem, je milostí, 
protože teprve jí získává život. Je drahá, protože zatracuje hřích, je milostí, protože 
ospravedlňuje hříšníka. Drahá je tato milost především proto, že Bohu přišla draho, 
že ho stála život jeho Syna.“22        

 
                                                 
17 Prudentius, A. C. Psychomachie; Contr Symmaque, texte etablict trad. par M. Lavarenne, Paris: Les 
Belles Lettres, 1992. 
18Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, 294 
19Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, 296 
20Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, 297 
21Bonhoeffer, Následování, 26-27 
22Bohoeffer, Následování, 24 
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 Dietrich Bonhoeffer psal tyto řádky své knihy Následování v době nacismu, 

kdy většina křesťanů a církví k páchanému zlu mlčela, v době, která sama jakoby 

odhalovala podstatu víry neživé bez skutků milosrdenství a skutků prázdných bez 

opravdové důvěry v Boha. 

 Avšak věříme-li, že vše je Boží milostí23, že jsme ospravedlněni pouze z ní a 

nikoli na základě skutků (Ř 11,6), vylučuje to naši aktivitu? Domnívám se, že 

kontext skutků a víry a také skutků a milosti, jak zaznívá v celém Písmu, vynořuje 

smysl sám. Jedno nelze oddělovat od druhého. Přikláním se proto k důrazům 

současné evangelické teologie, v nichž zaznívá jasněji než v teologii reformace, že 

samojediné působení milosti svobodné rozhodnutí člověka nevylučuje, nýbrž 

zahrnuje.24 Boží milost nezbavuje člověka zodpovědnosti a svéprávnosti, naopak jej 

činí dospělým. Podle Paula Tillicha je milost „Boží dar nezávislý na lidské zásluze, 

závislý však na lidské připravenosti tento dar přijmout“.25 Boží milost a dobré lidské 

jednání nestojí v rozporu. 

 V souvislosti s Boží milostí hovoří také Tomáš Akvinský o pokoře: „Člověk 

přichází k pokoře dvojím: Zaprvé a hlavně darem milosti. Z tohoto hlediska jsou věci 

vnitřní přednější než věci vnější. Druhým faktorem je pak lidské úsilí.“26 

 Z uvedeného vyplývá, že pěstování ctností se děje v neodmyslitelném kontextu 

s Boží milostí, která nás ke všemu, tedy i ke ctnostem, uschopňuje. Problém nastává 

až tehdy, pokládáme-li se sami za konatele dobra, za „dobré27“,  bez vědomí původu 

všeho v Boží milosti. Činit dobré „znamená hledat 'toho dobrého', od něhož pochází 

spása [život] a vzdát mu čest a pokořit se před ním“.28 Chybná je proto až teprve 

egocentrická motivace, tj. konáme-li jakékoli skutky pro  vlastní výhody či zásluhy.29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, 292 
24Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, 290 
25Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, 291 
26Bernard z Clairvaux, O stupních pokory a pýchy, 15 
27Titul „dobrý“  náleží pouze Jedinému (viz. Mt 19,17), pouze Bůh je dobrý (L 18,19) 
28Novotný, Biblický slovník, 128 
29Téma egocentrismu je blíže rozvinuto v následující 3. kapitole  
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3.   Co pokora není: pýcha - negativní vymezení pojmu pokora  

 V následující kapitole se stručně pokusím o negativní vymezení pojmu pokora 

a jejího významu. Bude proto řeč o opačné vlastnosti, jíž je vzhledem k pokoře, jak 

bylo již dříve na příkladu sedmi protikladných dvojic ctností a neřestí uvedeno, 

pýcha. Právě pozornost věnovaná  této dvojici vlastností pokora - pýcha  je jedním ze 

základních rysů biblického učení vůbec, nic podobného v jiných náboženstvích a 

etických systémech nenalézáme.30  

 

3.1. Bible o pýše: terminologie a význam pojmu pýcha 

 Písmo pokládá pýchu za závažný hřích. Jí si člověk připisuje slávu a čest, která 

člověku nenáleží, chce se vyrovnat Bohu (např. Ez 28,2.5.17; Sk 12,22n). Pokušení 

pýchy je, jak dokládají celé dějiny, velké; největší pro ty, kteří mají či chtějí uplatnit 

svou moc nad druhými. Podlehli jí a tím na sebe přivolali  Hospodinovo rozlícení i 

takoví vládci jako byl Uzijáš (2Pa 26,4 : 16) a Chizkijáš (2Pa 29,1n : 32,25). V pýše 

je, lze říci s křesťanskou tradicí, kořen vší nepravosti. A jen srdce oproštěné od 

pýchy je schopné přijímat Boží vedení. 31 

 

Starý zákon 

 Nejčastějšími termíny významově spjaté s pýchou užívané v originálním 

hebrejském textu Starého zákona jsou hebrejské termíny odvozené od slovního 

kořene zvd označující to, „co se vzdouvá“; v přeneseném smyslu vše, co je zpupné, 

naduté (např. 1S 17,28; Iz 13,11 aj.). Další četné hebrejské pojmy tlumočící pýchu 

jsou odvozené od lexému g´h a gbh, v daném kontextu značící „vyvýšenost“ (Jb 

33,17) a „povýšenost, pohrdavost“ (Ž 10,4). Často se též vyskytují pojmy odvozené 

od lexému jhr - „nadutost, chlubivost“ (Ab 2,5).32 

 

Nový zákon 

 Novozákonními řeckými výrazy označujícími pýchu v podobném smyslu jako 

ve Starém zákoně jsou termíny alazón / alazoneia překládané Kralickými jako 

„chvástání, chlouba“ (Ř 1,30), tj. chování toho, kdo si chce zařídit život sám podle 

sebe (1J 2,16).33 

  

                                                 
30Douglas; Hillyer aj., Nový biblický slovník, 856 
31Výklady ke Starému zákonu III., 544 
32Novotný, Biblický slovník, 768 
33Novotný, Biblický slovník, 768 
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3.2. Pýcha – prvotní hřích člověka  

 

„Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf.  
Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů." 

Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu!  
Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! 

A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa,  
vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy,  

zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. 
Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit." 

Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!“  
(Iz 14,11-15) 

 

 

 Podle křesťanské tradice se pýcha projevila poprvé ve chvíli, kdy se Lucifer  v 

pyšné nezávislosti na Bohu pokusil vyvýšit svůj trůn. Jako Satan spadlý z nebe (L 

10,18) vložil Adamovi a Evě do srdce touhu být jako Bůh (Gn 3,5), čímž byla lidská 

přirozenost infikována pýchou (Ř 1,21-23).34 S pýchou souvisí i „odsouzení 

ďáblovo“ v 1Tm 3,6. Pýcha se tak stala zhoubou nejen satanovou, ale i lidskou. 

Proto ji celé Písmo odsuzuje.  

 Ve Starém zákoně především žalmy a mudroslovná literatura. Boží moudrosti 

je odporná povýšenost a nestoudnost, jak se opakuje v Příslovích (např. 8,13). Pýcha 

také podnítila stavbu Babylónské věže (Gn 11,4), vyskytuje se u různých pronárodů - 

např. v Moábu (Iz 16,6), ale také v Judsku (Jr 13,19) a v Izraeli (Oz 5,5), a proroci 

proti ní ostře vystupují. Známé je dodnes přísloví „pýcha předchází pád“, o čemž 

dosvědčuje Písmo vyzdvihujíc současně její protiklad, pokoru (Př 16,18n).  

 Stejně tak mnohé odkazy v Novém zákoně pýchu odsuzují a upozorňují na její 

neblahé následky. Již v Mariině chvalozpěvu (L 1,51n) nám je zvěstováno, že 

Hospodin rozpráší ty, kdo smýšlejí pyšně, a vyvýší ponížené. Podobně vyznívají i 

jiná místa varující před nebezpečím pýchy, neboť Bůh má zalíbení v pokorných a 

pyšné odmítá (Jk 4,16; 1Pt 5,5). Domýšlivostí se vyznačují falešní učitelé (1Tm 6,4). 

Naproti tomu v lásce jsme prosti vší domýšlivosti (1K 13,4). Apoštol Pavel viděl 

povýšenost ve formě vychloubání se znalostí Zákona a skutky spravedlnosti jako 

charakteristický rys tehdejšího judaismu a také nejvlastnější příčinu nevěry Židů.35 

Evangelium podle něj vylučuje pýchu, protože my, lidé, jsme všichni hříšní a 

nemůžeme dosáhnout spravedlnosti vlastními silami (1K 1,26-31). Proto tato zvěst 

                                                 
34Douglas; Hillyer aj., Nový biblický slovník, 856 
35Douglas; Hillyer aj., Nový biblický slovník, 857 
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narazila u těch, kteří vlastní pýše na skutky spravedlnosti podléhali a stala se jim 

„kamenem úrazu a skálou pohoršení“ (Ř 9,30-10,4).  

 Také tehdejší řecká kultura proměnila pýchu za ctnost - „vysokomyslný 

člověk“ dle Aristotela dokáže ocenit vlastní kvality, jinak by byl považován za 

slaboduchého. Přesto v jádru učení judaismu, jak bylo uvedeno výše, stejně jako v 

poselství řecké klasické literatury je hodnocení pýchy podobné jako v křesťanství - 

hybris36 je zdrojem velkého morálního zla, např. v řecké tragédii v Sofoklově 

Antigoně.37 

 Problematika pýchy je obecně ve všech dobách a kulturách stejná, neboť je 

spjatá už s prvními lidmi a jejich touhou po vševědoucnosti a rovnosti s Bohem (Gn 

3,5n). A jak známo, tato pýcha byla člověku - nám všem lidským tvorům - tragicky 

osudná, neboť znamenala také pád - odpadnutí od Boha a vyhnání z ráje. Důsledkem 

oddělení od Boha je vedle vědomí vlastní viny lidská porušenost, bolest a smrtelnost. 

Skutečné lidství člověka spočívá v bytí k obrazu Božímu, k němuž byl stvořen, tj. ve 

společenství člověka s jeho Stvořitelem. Avšak bez tohoto společenství člověk 

skutečně poznává dobré i zlé. Psychologický a mravní důsledek pádu vystihuje 

apoštol Pavel, když praví, že všichni lidé znají pravdu o Bohu i o sobě, ale svou 

nepravostí ji potlačují (Ř 1,18nn). Bible tak popisuje člověka jako padlou bytost 

nacházející se v nejzoufalejší situaci. Jen na tomto pozadí také nabývá pravého 

významu Boží spasitelné jednání v Ježíši Kristu. V něm se člověku znovu otevírá 

cesta ke společenství s Bohem, cesta k životu.    

 

3.3. Podstata pýchy 

 Augustin z Hippo rozvíjí myšlenku o pýše v souladu s biblickou zvěstí, když 

praví, že pýcha je počátkem každého hříchu (Sír 10,14) a předchází každou zlou vůli, 

a tak v důsledku i zlé skutky člověka.38  Co však stojí na počátku pýchy, co je její 

podstatou? Z předchozího vyplývá, že je jím ono „hadí uštknutí“, infikace touhou po 

rovnosti s Bohem, po vševědoucnosti, a tím vyvýšení se. Kde však v našem nitru dlí 

naše prapůvodní „zranění“, můžeme se ptát. Kde vzniká ona zmíněná touha?   

 

Srdce a jeho schopnost chápat 

 Písmo v četných odkazech shodně dotvrzuje, že povyšování člověka začíná 

nejprve v jeho srdci: „Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu 
                                                 
36Řecký výraz označující zpupnost a vzdor 
37Ibidem 
38Augustin, O Boží obci, 37 
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předchází pokora“, píše se v Příslovích (Př 18,12). „Ohavností jest Hospodinu každý 

pyšného srdce“ (Př 16,5)39. A je to právě srdce, které na člověku Hospodin nejvíce 

zkoumá (např. 1S 16,7; Jr 11,20; Mt 15,8).  

 Ve většině biblických odkazů reprezentuje srdce (hebrejsky léb/lébáb, řecky 

kardia) vnitřní podstatu člověka podobně jako duše nebo duch a bývá také v jejich 

spojitosti uváděno (např. v Dt 6,5; podobně v Mt 22,37). Dle klasifikace H. W. 

Robinsona hebrejský termín léb a lébáb nese pět hlavních významů: kromě řídkého 

výskytu doslovného smyslu - coby tělesného orgánu a přeneseného coby „středu“ 

(celkem 29x) je to význam osobnosti, vnitřního života či charakteru40 (např. Ex 9,14; 

Gn 20,5) - vyskytuje se 257x. Dále má pojem srdce význam citových stavů a vědomí 

v širším smyslu (166x) - radost a zármutek (Sd 18,20), odvaha a strach (Gn 42,28), 

láska (2S 14,1) a význam rozumové činnosti (204x) - pozornosti, uvažování, chápání 

(např. Ex 7,23; Dt 7,17; 1Kr 3,9). Poslední význam je nejužší a koresponduje nejvíc s 

tím, na co se ptáme. Je to význam přání (touhy) a cíle, které srdce prezentuje celkem 

195x a jehož užití je pro Starý zákon nejtypičtější.41 Podobně se uplatňuje řecký 

výraz kardia také v Novém zákoně - srdce neztrácí význam fyzického orgánu (2K 

3,3), avšak odkazuje také k duševním procesům člověka - v srdci sídlí vůle (např. Mk 

3,5), intelekt (npař. Mk 2,6.8) a cit (např. L 23,32).42  

 V Bibli je proto řeč především o našem „duchovním srdci“, v němž teprve 

vznikají všechny touhy a přání, všechny motivy našich dalších činů. 

          Obrátit se k Bohu znamená obrátit se celým srdcem (Jl 2,12). Ti, kdo mají čisté 

srdce, jsou blahoslavení, neboť oni uzří Boha. (Mt 5,8). Aby byl člověk duchovně 

vnímavý, musí mu Bůh ze své milosti otevřít srdce (Sk 16,14).  Jedině srdce prosté 

pýchy je schopné „vidět“ a „slyšet“, je schopné „chápat“  (Mt 13,15) a jedině tak je 

také schopné přijímat Boží vedení.43 

  

Nevědomost a nevědomá touha 

 Naopak pýcha v srdci člověka způsobuje jeho necitelnost; je jako tuk, jímž 

srdce obrůstá (Ž 17,10), izolační vrstva, která brání proniknutí slovu Hospodina. 

Právě následkem tuku pýchy pokrývajícím srdce, lidé přestávají ušima slyšet a očima 

vidět, přestávají svým srdcem chápat (Mt 13,15). Otupuje se tak člověku jeho vlastní 

vnímavost a citlivost k celé skutečnosti, ve které žije. Člověk se jinými slovy 
                                                 
39Užito překladu Kralické bible 
40Douglas; Hillyer aj., Nový biblický slovník, 965 
41Ibidem 
42Ibidem 
43Výklady ke Starému zákonu III., 544 
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následkem pýchy a své „vnitřní separace“ stává duchovně nevědomý, duchovně 

nevidící a neslyšící.  

 Stejně nevědomá je i ona vzpínavá touha lidského srdce. Podle Augustina je to 

„touha po převráceném prvenství“.44 Převrácené je to prvenství, jak Augustin praví, 

opustí-li člověk počátek, s nímž má být jeho duch spjat, a sám sobě je počátkem.45  

 Podle jedné z definic psychologie je pýcha postoj určovaný pronikavým 

vědomím vlastní hodnoty a zásluh se sklonem k jejich přeceňování, je výrazem 

potřeby vládnout.46 Z hlediska poselství Písma i mnohých křesťanských mystiků by 

se však dalo říci, že pýcha je postoj určovaný spíše pronikavým „nevědomím“ vlastní 

hodnoty a vůbec hodnoty všeho. 

  

Sobectví, svévole a egocentrismus 

 Mnohé neřesti světa jsou spíše dílem pýchy, uvažuje C. S. Lewis.47 Povýšenost 

je zvláště úzce spjata se sobectvím (2 Tm 3,2)48 a neposlušností49, resp. svévolí. 

Adam a Eva neuposlechli vůli Boha, a i když sváděli následně své pochybení na hada 

i jeden na druhého,50, aniž by je uznali a prosili o odpuštění, byla to nakonec jejich 

vlastní svobodná vůle, při níž jednali, a z níž se také museli následně zodpovídat 

Hospodinu Bohu (Gn 3,10-13). Jakmile člověk jedná jinak než v souladu s Boží vůlí, 

jinak než chápajícím srdcem, pak jedná svévolně a obvykle také sobecky - na úkor 

druhých. To jsou též následky oné izolační vrstvy pokrývající v pýše nejzazší nitro 

člověka. Tato jej pak skutečně izoluje, ba separuje od druhých i od poznání Boha a 

uzavírá jej do sebe sama, své duchovní nevědomosti (Mt 13,15) a do vlastního 

egocentrismu51.  

 

Porušený vztah 

 Přivádí nás to k hlavnímu znaku pýchy: tím je porušený vztah člověka ke 

všemu - k člověku, a to jak k druhým lidem, tak i k sobě a současně ke všemu 

stvoření; zvláště ovšem k Bohu. Už proto křesťanství považuje pýchu za hlavní 

                                                 
44Augustin, O Boží obci, 37 
45Ibidem 
46Sillamy, Psychologický slovník, 175 
47Lewis, K jádru křesťanství, 88 
48Graham, Sedm smrtelných hříchů, 11 
49Význam poslušnosti často vyzdvihuje D. Bonhoeffer ve své knize Následování. Poukazuje na 

nerozlušnou jednotu víry a poslušnosti: nejen věřící poslouchá, ale jenom poslušný věří (in: 
Bonhoeffer, Následování, 38) 

50Augustin, O Boží obci, 41 
51Egocentrismus je krajní forma individualismu a egoismu, upoutávání pozornosti k vlastní osobě (in: 

Hartl; Hartlová, Psychologický slovník, 134) 
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příčinu utrpení všech národů a jednotlivců od počátku světa, jak uvádí Lewis.52 

„Skrze pýchu se ďábel stal ďáblem. Pýcha je esencí neřesti...“53 Jiné neřesti jako 

hněv, hamižnost, necudnost jsou oproti ní maličkosti, poznamenává Lewis. Některé 

mohou lidi i sbližovat54, avšak pýcha nikoli, ta znamená vždycky nepřátelství. 

Nepřátelství mezi lidmi, ale i nepřátelství vůči Bohu.55 Bez vázanosti našeho života 

na člověka a na Boha není žádná svoboda ani zodpovědnost, praví Dietrich 

Bonhoeffer.56 A dodává, že také jedině v této vázanosti se život zbaví sobeckosti a 

stane svobodným k vlastnímu životu i k jednání.57  

 

3.4. Druhy pýchy 

 Pro názornost lze rozlišit tři roviny, respektive druhy pýchy (podobně i 

pokory):58 

 

1.   Pýcha vůči Bohu 

2.   Pýcha vůči bližnímu, resp. pýcha vůči člověku i celému stvoření 

3.   Pýcha v poznání, resp. duchovní pýcha 

 

1.   Pýcha vůči Bohu 

 Povýšenost vůči Bohu je odvrácením se od Boha ke své vůli. Pýcha dosazuje 

na trůn vlastní „já“ namísto Boha. Lewis vystihuje tento druh povýšenosti, když 

hovoří o našem vztahu k Boží svrchovanosti: „V Bohu se setkáváte s něčím, co je 

vám v každém ohledu bezměrně nadřazeno. Pokud neznáte Boha takto, a tedy sebe 

sama ve srovnání s ním jako cosi nicotného, neznáte ho vůbec. Pyšný člověk na 

všechno a na všechny pohlíží svrchu: a díváte-li se svrchu, neuvidíte pochopitelně to, 

co je nad vámi.“ 
59 V pýše člověk prvně zhřešil, prvně se odvrátil od Boha a v 

nevědomosti srdce na Boha zapomněl. Odloučenost od Boha, ba vyhnanství - to je 

situace, do níž se všichni rodíme. Pro oči, které nevidí, uši, které neslyší a srdce, 

které nechápe (Mt 13,15), je člověk svou lidskou přirozeností odvrácen od Boha, 

takže Boha přehlíží a v této oddělenosti od Boha ani nežije skutečný život (Mt 8,22). 

                                                 
52Lewis, K jádru křesťanství, 89 
53Lewis, K jádru křesťanství, 87 
54Lewis zde v této souvislosti uvádí např. opilství 
55Ibidem 
56Bonhoeffer, Etika, 251 
57Bonhoeffer, Etika, 251 
58Viz. kapitola 4.4. 
59Lewis, K jádru křesťanství, 89 
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Boží milostí je člověku dáno, že během života ono pouto a společenství s Bohem, 

ono království Boží může hledat i nalézat (Mt 7,7). 

 

2.   Pýcha vůči člověku a celému stvoření 

 Jak praví C. S. Lewis, této neřesti není prost žádný člověk na světě a všem je 

protivná. „Pro žádnou jinou svou vadu se člověk nestane tak neoblíben a žádné jiné 

své vady si nejsme tak málo vědomi. (...) Je to stav mysli, který je v dokonalém 

protikladu vůči Bohu.“60 Lewis dále pokračuje: „Pýcha se neraduje z toho, že něco 

má, ale jen z toho, že má víc než někdo jiný. Samou svou podstatou je pýcha 

soutěživá, a to tak, že nemá nikdy dost. Pyšnými nás činí až srovnávání, potěšení mít 

navrch“, pokračuje Lewis.  

 Přehlíží-li pýcha samotného Stvořitele, o to víc pak člověka a všechno stvoření. 

Následky lidského povyšování se jsou patrné všude: jak na úrovni individuální, tak i 

celospolečenské a globální jsou mezilidské vztahy často poznamenány sobectvím, 

soutěživostí, mocenskými a majetnickými zájmy, individualismem. Stejně tak se 

lidská pýcha podepisuje na antropocentrickém a egocentrickém vztahu člověka k 

přírodě. Člověk maje otupené tvrdé srdce (Ez 2,4) nevidí svou sounáležitost s 

druhými jako svými bližními ani s přírodou. Výsledkem je často nejen nedostatek 

lásky a soucítění, nýbrž neúcta ke všemu a ke všem, k životu. Ignorace, jež může mít 

za následek i nepřátelství a boj o moc - o „svrchovanost“. „Moc je tím, co pýchu 

skutečně těší: ze žádné příčiny se člověk necítí tak nadřazen ostatním, jako když jimi 

může posunovat jako dětskými vojáčky“, praví C. S. Lewis a pokračuje: „Jsem-li 

pyšný, budu mít soka a nepřítele v každičkém člověku, který je mocnější, bohatší 

nebo chytřejší než já, i kdyby byl třeba jen jeden.“61 Pýchou se tak člověk připravuje 

o společenství s Bohem i s bližními. 

 

3.   Pýcha v poznání aneb duchovní pýcha 

 Kromě dvou výše uvedených základních rovin lidské pýchy vztahující se ke 

Stvořiteli a ke stvoření lze rozlišit druhy pýchy dle sféry, v níž se projevují -  např. 

pýcha duchovní, rozumová, vlastnická, společenská aj. Všechny opět pocházejí z 

vysokomyslnosti lidského srdce.62 Zvláštní kategorii však tvoří pýcha duchovní. Je 

nejmaskovanější, a tak nejzrádnější. Často se kryje pod pláštěm víry, ba i pokory, 

avšak té falešné. Současně se projevuje pýchou vůči Bohu i stvoření.  
                                                 
60Lewis, K jádru křesťanství, 87 
61Lewis, K jádru křesťanství, 89 
62Graham, Sedm smrtelných hříchů, 11 
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 Člověk v ní nejvíce přeceňuje své schopnosti a sám sebe staví do pozice, která 

přísluší jedině Bohu - do role soudce vlastnícího patent na pravdu, takřka 

samospasitelného. Více spoléhá na vlastní cenu, vlastní spravedlnost a vlastní 

moudrost, než na milost Boží, praví Billy Graham ve stati na toto téma.63. Tím se 

však sám od Boží milosti vzdaluje a přivolává na sebe Boží soud. Je nám řečeno: 

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ (Mt 7,1). Tragické je, že touto pýchou nejvíce trpí 

lidé považující sami sebe za „duchovně praktikující“, a tím i dostatečně moudré, aby 

druhé mohli poučovat a posuzovat. Horlivě se snaží, aby vyňali smítko z očí jiných 

lidí, zatímco trám ve vlastním oku nevidí (Mt 7,3).64 

 Duchovní pýcha nejvíc ignoruje vlastní lidskou omezenost. C. S. Lewis si 

klade otázku, jak vůbec mohou lidé, které pýcha na první pohled beze zbytku 

stravuje, věřit v Boha a považovat se za velmi zbožné? Nevidí jiné řešení, než v tom, 

že tito uctívají smyšleného Boha. „Za haléř smyšlené pokory vůči Bohu sklidí hřivnu 

pýchy vůči svým bližním.“65 Právě takto falešně zbožným zřejmě patří Ježíšův 

výrok, v němž varuje ty, kteří se v jeho jménu dopouštějí nepravosti (Mt 7,22n).66 

Kristus o nich praví: „Po jejich ovoci je poznáte.“ (Mt 7,16). 

 Právě duchovní pýcha maskovaná za ctnostný život, počítající přitom vlastní 

zásluhy, budila v dějinách křesťanské církve nejčastější pohoršení a oprávněnou 

kritiku. C. S. Lewis o ní praví: „Ďábel se směje. Spokojeně vám dovolí být stále 

cudnější, statečnější a stále lépe se ovládat, pokud tím ve vás nastoluje diktát 

pýchy.“67 „Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a 

uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování“, praví se v 

Epištole Koloským (Kol 2,18). Všichni církevní reformátoři proti této duchovní 

povýšenosti křesťanů, zvláště těch v církevním kléru, vystupují. Martin Luther ostře 

apeluje proti domýšlivosti tohoto druhu:  

 
„Když sami podle sebe usoudili, že jsou zbožní a mají dobré úmysly, a když svůj 
život vidí tak, že se víc modlí, postí a činí v dobrých skutcích a mají víc rozumu a 
milosti od Boha než ostatní lidé..., brzy zapomínají, že to, co mají, jsou Boží statky. 
A tak brzy nutně začnou soudit, odsuzovat, pomlouvat, pohrdat a sami sebe 
vyvyšovat nad ostatní, až se z nich stanou povýšenci, kteří se vnitřně zatvrdí vůči 
bázni Boží, takže už nedělají nic jiného, než že v srdci i ústech přetřásají cizí hříchy 
a špiní se jimi. (...) Dnešní svět je plný takových škodlivých, svéhlavých, drzých duší 
bez bázně Boží, které svým dobrým životem ponižují a znesvěcují Boží jméno víc než 
ostatní svým zlým životem. (...) Nepoznávají, že Bůh jim dal více milosti právě kvůli 
druhým, kterým mají touto milostí sloužit a dělit se o ni, a tak s touto milostí 

                                                 
63Graham, Sedm smrtelných hříchů, 12-13 
64Ibidem 
65Lewis, K jádru křesťanství, 89 
66Ibidem 
67Lewis, K jádru křesťanství, 90 
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lichvaří. Tedy místo aby o ni prosili a díky ní pomáhali, radili a počínali si, jako si 
počínal Bůh, když jim svou milost nezaslouženě dal a nesoudil je s pohrdáním, tak 
si vyskakují, a tím nejen že milost nechávají ladem, ale dokonce jejím 
prostřednictvím pronásledují ty, komu měli pomáhat. To jsou ti, které Písmo 
označuje jako převrácené, v žalmu 18...“68             

 

 Martin Luther vystihl patrně podstatu duchovní pýchy, když si všiml, že ti, 

kteří jí trpí, nepoznávají, že je Bůh obdařil větší milostí právě kvůli druhým, kterým 

mají touto milostí sloužit, viz citace výše.  

 Pýchou, ať už jakoukoli, jsme my lidé ohroženi všichni; tím víc, že u sebe si ji 

obvykle nejméně všimneme.69 C. S. Lewis radí, jak se stát pokorným: „Prvním 

krokem je uvědomit si, že jsme pyšní. A je to krok mílový...“70 Podobně Billy 

Graham hledá řešení: „Jak můžeš bojovat proti pýše? Vyznej svou pýchu! Pokoř se 

před Bohem! Pojď ke kříži Ježíše Krista a 'nechť je táž mysl při tobě, jakáž byla při 

Kristu Ježíši'.“ (F 2,5).71 Věřím, že Boží milostí, když s Bohem přijdeme do styku, 

pokornými se staneme.72  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68Martin Luther, Kdybych měl nekonečně světů; Výbor z díla I., 16 
69Lewis, K jádru křesťanství, 87 
70Lewis, K jádru křesťanství, 92 
71Graham, Sedm smrtelných hříchů, 14 
72Lewis, K jádru křesťanství, 91 
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4.   Co pokora je?  

 
„Těsná je brána a úzká cesta,  

která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ 
(Mt 7,14) 

 
 

 Vymezením protikladu pokory, kterou je pýcha, se dostáváme blíž k jádru 

toho, co tato křesťanská ctnost znamená. Avšak pokora je víc než opak pýchy.  

 Z předchozího pojednání vyplynulo, jak nebezpečné je, stane-li se následkem 

zvrácené „touhy po prvenství“,73 vyznačující se sobectvím, svévolí a egocentrismem. 

V pýše se srdce stává necitlivým a tupým vůči všemu stvoření i vůči Bohu. Do 

království Božího pýcha jistě nevede.74 A shledali jsme, že pole pýchy je dost široké 

na to, aby nás nechalo lhostejnými. 

 Naproti tomu stezka pokorných je úzká, těsná a mnohdy trnitá. Je to však cesta 

Hospodinova, po níž On sám pokorné vede; cesta k životu.  

 
„On pokorné učí chodit po své cestě.“ 

(Žalm 25,9b) 
 

 

 Dříve, než se budeme zabývat terminologií a hledáním významů pokory, jedno 

nám může být zřejmé už nyní. Pokoru nelze oddělit od lásky; pokornými se stáváme 

v srdci. 

 

4.1. Bible o pokoře: terminologie a význam pojmu pokora 

 Výraz „pokora“ má v různých jazycích různý původ, a tím i rozdílné 

významové odstíny, jak praví prof. Jan Heller ve svém článku na téma Pokora.75 

Přidržím se jeho terminologického rozboru. Budou uvedeny výrazy ve všech třech 

klasických biblických jazycích, tj. v hebrejštině, řečtině včetně latiny. Pozastavíme 

se také nad etymologií českého termínu. 

 

Hebrejská vrstva 

 Podle Kralické bible je, pro naši orientaci, český výraz „pokora“ v Písmu 

zastoupen poměrně řídce. Takto je překládán pouze sedmkrát, z toho ve Starém 

zákoně jednou a v Novém šestkrát. Český ekumenický překlad je na tom podobně, 

                                                 
73Augustin, O Boží obci, 37 
74Graham, Sedm smrtelných hříchů, 14 
75Jan Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
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výraz nominativu „pokora“ se zde vyskytuje dvanáctkrát - pětkrát ve Starém a 

sedmkrát v Novém zákoně.76 Častěji se vyskytují slova příbuzná jako „pokořiti se“, 

adjektivum „pokorný“ a adverbium „pokorně“.  

 Ve Starém zákoně jsou ve významu pokory a jí výše zmíněných  příbuzných 

slov překládány zejména termíny odvozené od hebrejského základního slovního 

kořene áná.77 Ve Starém zákoně je tento lexém poměrně běžný. Slovesné tvary mají 

79 výskytů, odvozená apelativa 45 a adjektiva 96 výskytů.78 V aktivním smyslu 

kořen áná znamená „potlačit, podrobit“, v reflexivu „podrobit se“, v pasivu „být 

podroben“ i „být ponížený, bídný, ubohý“,  

 Nejčastějším apelativem je výraz oní - „bída“, a sice bída ztělesňující bezpráví 

a volající do nebe, bída, která je zároveň prosbou o Boží vysvoboditelský zásah.79 

Další jmenná častá odvozenina je anav - „pokora“. Význam vychází ze základního 

jevu pokoření a ponížení, avšak posunuje jej od objektivních nesnází k osobnímu 

postoji, kdy člověk, ono ponížení, které na něj doléhá, nese tak, že jej zároveň 

přemáhá, jak praví prof. Heller.80 Když totiž člověk své utrpení a těžkosti přijímá 

jako Boží soud či zkoušku a necítí přitom křivdu, pak ho tato jeho bída nevzdaluje od 

Boha, nýbrž naopak k Bohu přibližuje.81  

 Významově zvláště důležité jsou dvě odvozeniny adjektivní: aní - „bídný“ a 

ánáv - „ponížený“. Dle prof. Hellera se ukazuje, že ve výrazu ání převládá aspekt 

sociální nouze, v ánáv aspekt osobně existenciální -  zde jde o pokořeného až 

pokorného před Bohem, tedy o někoho, kdo byl nejen uvržen do bídy, pokořen, 

nýbrž kdo se s tímto svým stavem současně vyrovnává.82 

 Významovými odstíny pokory, resp. lexému áná ve Starém zákoně jsou 

hebrejské termíny: ebjón - „chudý“, dal - „slabý“, chasar - „strádající“, ráš - 

„nuzný“ a , šafal - „nízký“, též „pokorný“(Ž 138,6) a tento termín též ve vazbě šefal 

rúach - „nízkého ducha“ (Př 29,23; Iz 57,15). Tato dvě místa jsou také velmi 

pravděpodbným pozadím prvého blahoslavenství, jehož nejdoslovnější překlad 

řeckého ptóchoi tó pneumati, jak jej uvádí prof. Heller, by zněl: „Blahoslavení chudí 

co do ducha.“83 

                                                 
76Bibleworks. Version 6.0.005y. 
77Jan Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online]; 

Bibleworks. Version 6.0.005y. 
78Ibidem 
79Ibidem 
80Jan Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
81Ibidem 
82Ibidem 
83Jan Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
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 „Člověka poníží jeho povýšenost,  
kdežto kdo je poníženého ducha, dojde slávy.“  

(Př 29,23) 
 

Řecká vrstva 

 Řeckým ekvivalentem hebrejského áná je lexém tapein. V adjektivu tapeinos 

znamená „nízký“ a dále „ponížený, skromný, pokorný“. Narozdíl od profánní 

řečtiny, v níž má tento pojem význam negativní ve smyslu někoho nízké povahy, 

označuje jím biblická řečtina toho, „kdo své ponížení přijímá z Boží ruky a zároveň 

je vnitřně přemáhá. Tak se jeho postoj stává protkladem zpupnosti a vzdoru, známé 

řecké hybris“, praví prof. Heller.84  

 Od řeckého slovního kořene tapein existuje řada odvozenin, které se vyskytují 

v Septuagintě a v Novém zákoně, a které lze rozdělit do dvou skupin. Ve skupině 

první jsou odvozeniny od samotného tapeinos: sloveso tapeino - „ponížit, pokořit“, 

substantiva tapeinetés - „nízkost, ponížení:, tapeínósis - „ponížení, snížení“ a 

tapeinos - „nízký. Ve druhé jsou slova složená z výchozího tapeinos a odvozenin od 

lexému fron - „mysl, smýšlení, pochopení“. Tím se význam od popisu vnější situace, 

tj. „poníženosti“, posouvá do nitra, na ponížené smýšlení - k tomu, co jsme zvyklí 

označovat pojmem „pokora“.85 

 

Latinská vrstva 

 Řeckému tapeinos odpovídá latinské adjektivum humilis - „nízký“. Též 

znamená původně „nízký“ fyzicky, pak i přeneseně „nízký“ povahou a nakonec 

„ponížený a pokorný“. Je etymologicky odvozeno od substantiva humus - „prsť, 

půda, hlína, země“. Humilis tak znamená to, co je při zemi.86  

 

Český pojem „pokora“ 

 Podle etymologického slovníku87 má český výraz „pokora“ souvislost se slovy 

„kořiti, pokořiti (se), příkoří, úkor, kárati“. Staroslovanské „kořiti“ znamenalo 

původně „působit někomu úkor, ponížit někoho“. Pokora je takto vlastnost nebo 

postoj někoho, kdo přijal, že se mu děje něco na jeho úkor, kdo se sám pokořil.88 

 

 
                                                 
84Jan Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
85Ibidem 
86Jan Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
87 Machek, Etymologický slovník jazyka českého, 279 
88Jan Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
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Pokora Božího lidu podle Starého zákona 

„Hledejte Hospodina, všichni pokorní země,  
kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru,  

snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.“ 
(Sf 2,3) 

 
 Prvním stupněm pokory starozákonního Božího lidu v Izraeli je setkání 

s Nejvyšším, všemohoucím Bohem schopným člověka spasit.89 Také bohoslužba 

připomínající záchranu lidu je školou pokory. Chvalozpěvy a vzdávání díků opěvují 

pokoru Davida, tančícího před archou (2 Sa 6,16.22) k oslavě velikosti Boha,  od 

kterého přijal všechno, co má (Ž 103).90  

 Izrael zakouší pokoření ve své celonárodní chudobě, porážce a odchodu do 

vyhnanství, také v individuálních zkouškách nemoci a útlaku slabých.91 Tato 

ponížení jej vedou k uznání lidské bezmocnosti a bídy hříšného člověka, který 

opustil Boha. Právě ve zkouškách zkroušenosti (Ž 51,19), pokoření za vědomí úplné 

závislosti na Bohu, v důvěře a odevzdanosti, je lidské srdce vedeno k Bohu.92   

 Proroci Starého zákona často varují před povýšeností a nabádají lid k pokoře 

(např. Sf 2,3). Zejména po návratu z exilu hlásají proroci pokoru.93 Nejvyšší přebývá 

u toho, kdo je pokorného a zkroušeného ducha (Iz 57,15; 66,2). „Pokoru doprovází 

bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.“  (Př 22,4). Čím je člověk větší, 

tím více se má před Hospodinem ponížit, hledá-li jeho milost (Sir 3,18). Po příchodu 

dne Hospodinova  bude lid Izraele utišený, pokorný (Sf 3,12).  

 Vzorem pokory ve Starém zákoně je Mojžíš, nejpokornější z lidí (Nu 12,3). Je 

jím taktéž záhadný služebník Hospodinův, který svou poslušností až k smrti 

uskutečňuje Boží záměry (Iz 53,4-10). Dle slov Zacharjáše, posledního z proroků, 

bude Mesiáš králem pokorným a vstoupí do Jeruzaléma na oslátku (Za 9,9). 94 

 

Pokora Božího lidu podle Nového zákona 

 Vzorem pokory v Novém zákoně je Boží Syn, vtělené Slovo, Ježíš Kristus. 

Více o pokoře Krista bude pojednáno v samostatné 7. kapitole. Ježíš, jak jsme již 

zmínili, prohlašuje chudé co do ducha, to jest pokorné, blahoslavenými (Mt 5,4). 

                                                 
89 Léon-Dufour, Slovník biblické teologie, 341 
90 Léon-Dufour, Slovník biblické teologie, 341 
91 Ibidem 
92 Ibidem 
93 Ibidem 
94 Ibidem 
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Ježíš žehná těm nejmenším a dává je za příklad pokory – jen tito budou moci vejít do 

království Božího a právě jim se Bůh zjevuje (Mt 18,3n; 11,25).95 

 

„Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti,  
nevejdete do království nebeského.  

Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“ 
(Mt 18,3n) 

 

 Bůh pokorné ospravedlňuje jako v příběhu o farizeu a celníkovi (L 18,14). 

Také Jan Křtitel, předchůdce Páně, je ve své službě pokorným služebníkem 

vykoupení, připraveným ustoupit, jakmile se objeví očekávaný Mesiáš (J 1,27; 

3,28nn). Matkou Boží se stává pokorná panna, Boží služebnice Maria (L 1,38.43). 

 Kdo se pokoří ve zkoušce, seslané všemohoucím a milostivým Bohem, má tak 

účast na ponížení, umučení a kříži Krista, se kterým bude, až nadejde čas, vyvýšen 

do slávy Božího Syna (Mt 23,12; Ř 8,17; Fp 2,9nn; 1 P 5,6-10).96 

 Ve Starém zákoně vede Boží slovo člověka ke vysvobození cestou pokorné 

poslušnosti vůči Bohu – Stvořiteli a Spasiteli. Nový Zákon svědčí o tom, jak se 

Slovo stalo tělem a skrze následování Ježíše Krista je člověk veden k nejhlubší 

pokoře, k pokorné lásce, ke službě všudypřítomnému Bohu projeveném také v lidech 

(Mt 25,40).97 

 

4.2. Exegeze dvou oddílů z Písma: Ž 131 a Mt 11,29  

 Za místa pro exegezi zvolím příklad, který vybral profesor Heller ve výše 

zmíněném článku pojednávajícím o pokoře, neboť jím vybraná biblická místa na toto 

téma mi připadají zvlášť výstižná a taktéž odborně objasněná. Jedná se o jeden text 

starozákonní: Žalm 131 a o novozákonní verš z Matoušova evangelia 11,29. Níže 

jsem se  pokusila o doslovný překlad s přihlédnutím k překladu prof. Hellera. 

 

Žalm 131 
1 Píseň vystupování (poutní), Davidova. „Hospodine, nepovýšilo se srdce mé a 
nepovýšily se oči mé a nevydal jsem se za velikými věcmi ani za divy nade mne. 2 
Což neupokojil jsem a neztišil jsem duši svou jako nakojený (odstavený) od matky 
své? Jako nakojená (odstavená) ve mně duše má. 3 Doufej, ó Izraeli, v Hospodina, 
od nynějška až na věky“. 98 
 

                                                 
95  Léon-Dufour, Slovník biblické teologie, 341 
96  Ibidem 
97  Léon-Dufour, Slovník biblické teologie, 342 
98  Pracovní překlad pomocí Bibleworks. Version 6.0.005y. 
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 Tato dvanáctá poutní píseň je vyznáním vroucí pokory a důvěry oddané 

Bohu.99 Žalmista hovoří jak sám za sebe, tak za celý Boží lid, a to bez bližšího určení 

doby či místa. Je to píseň pokorného. Jeho pokora se vyznačuje čtyřmi znaky:100  

 1. Nemá domýšlivé srdce -  nechová ve svém srdci touhu po vyvýšení se, 

přijímá vše od Boha 

 2. Nepovyšují se jeho oči -  oči (v duchovním smyslu) mohou povýšením se 

přestat „vidět“ (Mt 13,15c). Úzce souvisí se schopností srdce „chápat a obrátit se k 

Bohu“ (Mt 13,15d). Povýšit se očima znamená přehlížet Boha i své bližní. 

 3. Nevydává se  za velkými věcmi - nevyhledává pro sebe nic velkolepého, 

spokojí se s tím, co má od Boha 

 4. Nevyhledává divy přesahující jej - zná své lidské meze, neusiluje o  to 

zmocnit se onoho „vyššího“, co je nad něj, co ani nemůže svým lidským rozumem 

chápat - včetně Božích tajemství.101 

 Pokorný člověk je ve své duši upokojen a utišen v Boží náruči jako dítě 

nakojené mlékem v náruči své milující matky. Přirovnání Hospodina k matce se ve 

Starém zákoně vyskytuje vzácně, přesto je velmi výstižné. Člověk pokorného srdce, 

vše odevzdává Bohu, Boží vůli a Božímu vedení. 

 Žalm vrcholí radostnou výzvou k čekání na Hospodina - čekání v každém čase. 

V tomto radostném očekávání je také vyjádření pokory.102 

 

Matouš 11,29 
29 „Vezměte jho mé na vás (sebe) a učte se ode mne, neboť tichý jsem a pokorného 
srdce - a naleznete odpočinutí duším vašim (svým).“ 103  
 
 Toto Ježíšovo slovo je patrně klíčovým výrokem souvisejícím s pokorou. 

Kristova pokora proniká skrze Ducha svatého do všech, kdo mu patří.104 „Bůh se 

staví proti pyšným, ale pokorným dává milost“ (Jk 4,6). Jestliže na sebe vezme 

člověk Kristovo jho - a tak se niterně spojuje s Kristem (J 17,21.23), následuje-li 

Krista uče se jeho tichosti a pokoře srdce, nalézá svou duší odpočinutí, vnitřní pokoj. 

Toto odpočinutí Ježíšem zaslíbené se neděje až na konci věků, nýbrž ihned - 

příchodem ke Kristu.105 

 

                                                 
99   Výklady ke Starému zákonu III., Knihy naučné: Jób až Píseň písní, 544 
100   Ibidem 
101   Jan Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
102  Výklady ke Starému zákonu III., Knihy naučné: Jób až Píseň písní, 545 
103  Pracovní překlad pomocí Bibleworks. Version 6.0.005y. 
104   Jan Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
105   Gundry, R. H., Matthew, 220 
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4.3.    Podstata pokory 

 Z exegeze výše uvedených pasáží Bible a z biblického poselství vůbec 

vyplývá, že pokorný je ten, kdo jsa ponížen své ponížení přijal, kdo se před Bohem 

pokořil dobrovolně. Tím je především Kristus - a ti, kdo jsou jeho a v něm a duch 

Kristův v nich. Tito nehledají svou vůli, sebe-potvrzení, netouží po svém 

ospravedlnění, nýbrž vše bezpodmínečně odevzdávají Bohu.  

 To však neznamená ze strany člověka pasivitu nebo lhostejnost ke všemu dění. 

Naopak, pokorný člověk je vnitřně stále bdělý, aby iniciativa ke všemu, co koná, 

přicházela od Boha, nikoli z lidí ani z něho samého. Je veden Duchem svatým.106 

 

Pokora a pokání 

„Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu,  
neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný.  

Jímá ho lítost nad každým zlem.“ 
(Jl 2,13) 

 
 Co je tedy podstatou pokory? „Biblická pokora rostě z vědomí hříchu, proto v 

sobě nese zároveň prosbu o odpuštění a smíření“,107 vystihuje jednou větou pokoru 

prof. Jan Heller. Vědomí vlastního hříchu, vlastní porušenosti, omezenosti - to je 

zásadní moment pro vznik pokory. Znamená dobrovolné pokoření se, umenšení se 

před Bohem, vyznání vin. A především naprosté obrácení se k Bohu. 

 Pokora souvisí bezprostředně s pokáním, které charakterizuje lítost člověka nad 

svým proviněním vůči Bohu, nová poslušnost a návrat celou bytostí k Bohu.108  Dalo 

by se říci, že právě pokání je počátkem pravé pokory. Avšak stejně jako nejde tu jen 

o nápravu a odčinění provinění, nýbrž o změnu celého osobního postoje k Bohu109 - 

odvrácení se od hříchu, kterým byla nevěrnost Bohu (Oz 1-3), odpadnutí od Boha (Iz 

1,2) a opuštění Boha (Jr 1,16) a namísto toho  návrat - obrácení celou svou bytostí - k 

Bohu (Jl 2,12; Mt 22,37). To se týká i pokoření se. 

 Máme činit pokání a věřit evangeliu, neboť se přiblížilo království nebeské (Mt 

3,2; 4,17), vyzývá nás Ježíš a před ním Jan Křtitel. Avšak i pokání jako i pokoření se 

a navrácení k Bohu se děje v součinnosti s Boží milostí (Iz 22,22).110 

 Pokořit se předpokládá opravdovost. Neočekávání jakýchkoli duchovních 

odměn, nepočítání zásluh pro sebe - ty by jen pokoru usvědčily ze lži. „Ať neví tvá 

                                                 
106Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
107Ibidem 
108Douglas, Hillyer, Nový biblická slovník, 792 
109Novotný, Biblický slovník, 666 
110Novotný, Biblický slovník, 667 
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levice, co činí pravice“ (Mt 6,3). Pokoru srdce nelze simulovat; ta může vzniknout 

pouze bezelstně, opravdově. Znamená proměnu srdce. Je-li totiž pýchou otupena 

chápavost srdce (Mt 13,15), jak bylo řečeno v předchozí kapitole, je naopak za 

vzniku pokory tato duchovní citlivost srdce obnovena.  

  

Pokora jako vnitřní i vnější chudoba 

 „Celost“ obrácení a navrácení se znamená celým svým srdcem, celou svou 

myslí a celou svou duší, jak se v Písmu různě opakuje (např. Dt 6,5; 13,4; 26,16; 

30,6.10; Jr 24,7; Př 4,4; Jl 2,12; Mt 22,37). Tak se člověk cele odevzdává Bohu, Boží 

vůli a stává se vnitřně „chudým“, vyprázdněným od vlastní vůle. Stává se chudým  

co do svého ducha (Mt 5,3)111 a uvolňuje tak místo pro Ducha Božího.  

 Stane-li se člověk vnitřně „chudým“, nelpí již na věcech tohoto světa, stává se 

tedy také skromným. Často také právě chudí a nemajetní, kteří vlastní málo nebo nic, 

jsou mnohem pokornější, protože jejich chudoba jim dává jasné meze toho, co si 

mohou a nemohou dovolit. Naproti tomu majetní se často pro pocit své moci, který 

jim dává jejich hmotné vlastnictví, stávají domýšlivými a k věcem, které vlastní, 

připoutanými. Avšak ani bída a chudoba nezaručuje nelpění. Je proto důležité 

oprostit se od „věcí tohoto světa“ především uvnitř, připoutat se naproti tomu jedině 

k Bohu - tím také nastává zpokornění srdce. 

 

Poznání sebe a poznávání Boha: obnovený vztah s Bohem a se vším stvořením 

 V souvislosti s onou proměnou srdce teprve člověk dochází k patřičné 

sebereflexi, a tak i pravému poznání sebe, stejně jako poznávání Boha, Boží milosti a 

svrchovanosti. Tak je současně obnovován vztah k Bohu a ke všemu stvoření. To vše 

za účinku Boží milosti. To vše, domnívám se, charakterizuje podstatu pokory. 

 Nyní se podívejme na onen důsledek pokorného srdce, jímž je obnovený vztah 

člověka k Bohu i ke všemu Božímu stvoření. 

 

4.4.  Tři druhy pokory podle Jana Hellera 

 Profesor ThDr. Jan Heller v rozhlasovém pořadu Řeka života112 rozlišil tři 

základní druhy pokory, kterých se zde přidržuji, a jež, domnívám se, korespondují s 

rozlišením tří již uvedených vztahových rovin:113  

 
                                                 
 111    Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
112    Heller, Řeka života. Radio 7: internetové rádio, Vysíláno dne 22. 1. 2008. 
 113    Viz. kapitola 3.3: Druhy a úrovně pýchy 
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1.   Pokora etická: ve vztahu k bližnímu (k člověku a k celému stvoření) 

2.   Pokora gnoseologická (noetická): v poznání (vzhledem k poznání) 

3.   Pokora bytostná (existenciální, substanciální): vůči Bohu (celým bytím) 

 

1.   Pokora etická: k bližnímu a k celému stvoření 

 Písmo nám prostředkuje význam pokory k bližnímu na mnoha místech, např. 

slovy apoštola Pavla Filipským:  

 
„V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností,  

nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.“  
(Fp 2,3) 

 
 Pokorný člověk nehledá hříchu na druhých - je si vědom v první řadě své 

vlastní hříšnosti (1 Tm 1,15). Pokora vůči k člověku a všemu stvoření znamená úctu a 

respekt k druhým lidem a ke všem živým bytostem, k celé přírodě. Je to vlastnost, 

která člověku žijícímu v odcizení od Boha už od jeho „pádu“ chybí, a jejíž deficit je 

žel patrný na vývoji celých lidských dějin poznamenaných rozbroji na 

celospolečenské i individuální mezilidské úrovni. Pokora etická znamená úctu k 

životu vůbec a je provázána s dalšími rovinami pokory - s pokorou vůči Bohu i  

pokorou v poznání. Jak vyplývá z Kristova učení, pokora k bližním (a sem zahrnuji 

záměrně také pokoru ke všem živým tvorům) souvisí s láskou k bližnímu a se 

sebepoznáním - a sice ve smyslu nejen správné sebereflexe, nýbrž poznání 

sounáležitosti s druhými jako svými bližními a sounáležitosti se vším živým. 

„Vědomí sdílené lidskosti sehrálo stěžejní úlohu v růstu civilizace“, jak praví Erazim 

Kohák.114 Přeceňování a upřednostňování sebe na úkor druhých má vždy za následek 

rozmnožování už tak velkého utrpení, v jakém se člověk ve svém hříchu a vůbec ve 

své smrtelnosti nachází.  

 Při zkušenosti sounáležitosti poznáváme druhé jako sebe, jako své bratry a 

sestry. Tím se také láme naše egocentrická asymetrie a centrem se stává ten „druhý“, 

jak praví Lévinas.115 Lévinas také hovoří o „detronizaci“, sebe-sesazení vlastního 

implicitně privilegovaného egoistického já z trůnu potenciálního majitelství světa,116 

což se týká všech úrovní pokory. V setkání tváří tvář s druhým se tato detronizace 

charakteristická pro pokoru projevuje i ve zdvořilostních rituálech všech kultur. Je 

známé, že uvedením sebe sama do znevýhodněné pozice navazuje člověk snáze 

                                                 
114Kohák, Člověk, dobro a zlo, 37. 
115Poláková, Perspektiva naděje, 66 
116Sokol, Pinc, Antropologie a etika, 56 
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komunikaci s druhými,117 třebaže v tomto případě je ona pokora vůči bližnímu pouze 

imitovaná a jde pouze o formální součást zdvořilosti. Například vykáním člověk 

vyjadřuje, že druhý je vůči němu implicitně v převaze. Stejně tak dáváme-li ostatním 

přednost při vstupu do dveří.118  

 Skutečná pokora k bližním však není pouhou formalitou, pouhým  vnějším 

kulturním zvykem, nýbrž vychází zevnitř, ze srdce.  

 Slovy profesora Jana Hellera: „Je to Kristova pokora v mém srdci, která mi 

otvírá srdce bratra. Až tato pokora začne mezi námi nově proudit, zmizí spory a 

napětí mezi lidmi i mezi různými křesťanskými skupinami, a začneme si pozorněji 

naslouchat ve skromnosti a lásce. A království Boží se přiblíží.“119 

 

2.   Pokora gnoseologická: v poznání 

 „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář.  
Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne." 

(1 K 12,13) 
 
 Pokora v poznání začíná tam, kde si - podobně jako apoštol Pavel -  uvědomuji, 

že poznávám jen zčásti. V tomto čase mi většina jsoucna zůstává utajena. Ať se 

koukám jakýmkoli směrem, vždy vidím před očima jen část obzoru, nikoli obzor 

celý.120 Je proto nutné uvědomit si své vlastní lidské hranice, zejména ty, co týkají 

lidského poznání, a vědět o předběžnosti svých představ.  

 Pokora v poznání je opakem duchovní pýchy. Je důležitou rovinou, skrze 

kterou se pokorné srdce projevuje a osvědčuje. Přispívá k porozumění mezi lidmi 

různých kultur a tradic, neboť dovede naslouchat druhým a nepovažuje své názory a 

soudy za jediné správné. Právě ona nemůže chybět, má-li být smysluplně veden 

jakýkoli dialog, zejména mezináboženský.121 Nasloucháním těm, kteří jsou s námi na 

cestě, můžeme být obohaceni o něco, co tito zahlédli, co nám zůstalo skryto.122 

 Otevírá se tak otázka pravdy a hranic lidského poznání vůbec. Člověk  

postmoderní doby poznává nedostatečnost moderního racionalistického přísně 

antropocentrického vidění světa. Proto hledá nové alternativní styly života - takřka 

ve všech oblastech života.123To se týká také vědy a vědomí jejích limitů. Objevuje se 

                                                 
117Sokol, Pinc, Antropologie a etika, 56 
118Ibidem 
119Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
120Heller, Řeka života. Radio 7: internetové rádio, Vysíláno dne 22. 1. 2008.  
121 Hošek, P., Praha: Na cestě k dialogu, 157 
122Heller, Řeka života. Radio 7: internetové rádio, Vysíláno dne 22. 1. 2008.  
123Poláková, Perspektiva naděje, 14 
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návrat k předmoderním hodnotám,124v lékařství například hledání tradičních 

přírodních způsobů léčby. Mezi fyziky, biology a filosofy se hovoří o změně 

paradigmatu.125 Vztah k pravdě lze navázat jedině jako pokorné osobní hledání, 

přičemž princip dialogu dostává primát před principem moci.126  

 Již Albert Einstein rozpoznal, že největší katastrofou je moment, kdy se věda 

hodlá pasovat na Boha. Dobře viděl limity vědy, jejíž poznatky zdaleka nemají 

absolutní charakter. Toto postavení by si, podle Einsteina, věda měla přiznat a 

přijmout pečeť pokory.127 Totéž se týká lidského rozumu jako takového. Pokora v 

poznání vyplývá ze správné sebereflexe. A z té také vyplývá pokora bytostná, 

existenciální. 

 

3.   Pokora existenciální, bytostná: vůči Bohu  

 Bytostná pokora zahrnuje celého člověka celým jeho bytím, je tedy nejhlubší a 

nejniternější. Tím je také zcela obrácena k Bohu - všudypřítomnému. Proto také ten, 

kdo žije tímto druhem pokory, projevuje se stejně ke všem a ke všemu, neboť není 

místa, kde by Bůh nebyl. Vše přijímáme z Boží ruky, vše je Božím stvořením. Tato 

pokora tedy zahrnuje všechny roviny a druhy pokory.  

 Podstatou této bytostné pokory je nelpět na sobě, tak jako na sobě nelpěl 

Kristus (Fp 2,6-8). Nelpět na svých přáních, představách, nelpět ani na svém životě. 

Odevzdat se plně Bohu znamená současně zemřít svému starému „já“, starému 

člověku v sobě. Ukřižovat své staré „já“ na kříži (Ř 6,6a).  

 Pak jen trpělivě čekáme, co připraví On, jak to promění, jak to obnoví. 

Znamená to spoléhat ve všem plně na Boha, vše ponechat Bohu.128 To však 

neznamená naši neaktivitu, nýbrž naopak naši nejvyšší bdělost (Mk 13,37), 

naslouchání Bohu (Jr 13,15), odevzdávání své vůle Boží vůli (Mt 6,10). Vše je 

nakonec v Božích rukou, v Boží svrchovanosti a milosti. Tak přenecháváme řízení 

našeho života tomu Nejpovolanějšímu, neboť jen On nám může vyjevit nejlépe, co je 

naším úkolem, jak se máme v jaké situaci rozhodnout, co máme činit. Pak konáme a 

žijeme více z Boží vůle, než z vlastní. Jen tak se může zrodit ono nové (1 K 5,7). 

Teprve pak budeme moci vyznat s apoštolem Pavlem: „Nežiji už já, ale žije ve mně 

Kristus“ Ga (2,20).  

 
                                                 
124Štampach, Život, duch a všechno, 10 
125Ibidem 
126Poláková, Perspektiva naděje, 17 
127Mihulová, Svoboda, Vědomí pokory: Rozhovor s Alberem Einsteinem, 57 
128Heller, Řeka života. Radio 7: internetové rádio, Vysíláno dne 22. 1. 2008.  
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5.   Pokora a „sestupování“ jako atribut Boží  

 Jeli podstata pokory v umenšení se, pokoření sebe, tedy v ponížení se, pak  

veškerý kontakt Nejvyššího - našeho Boha - z Boží věčnosti s námi smrtelníky, 

znamená Boží „snížení se“ k nám. Jak praví profesor Jan Heller: „Klíčové dění 

celého Písma vypráví o Božím sklonění se k člověku, o Božím sestoupení a 

sestupování, o tom, že styk člověka s Bohem je dílem laskavého Boha, který nezůstal 

člověku vzdálen, ale z vlastní iniciativy přišel na doslech, na dohled, ba nakonec v  

Kristu dokonce na dosah, aby pomohl a zachránil.“129  

 Na téma sestupování a vystupování v souvislosti s pokorou hovoří také 

Benedikt z Nursie ve své Řeholi.130 Připomíná přitom obraz žebříku, který se zjevil 

Jákobovi ve snu (Gn 28,12), po němž sestupovali a vystupovali andělé. Benedikt jej 

interpretuje jako poučení o pokoře v paralele ke slovům Ježíše: „Každý, kdo se 

ponižuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (Lk 14,11; 18,14; Mt 

23,12). „Tento postavený žebřík,“ praví Benedikt, „je náš pozemský život a Pán jej 

vztyčuje až k nebi, je-li naše srdce ponížené. Jeho postranními tyčemi rozumíme své 

tělo a duši: do nich nám Boží povolání zapustilo jednotlivé příčky pokory a 

dokonalosti, abychom mohli vystupovat.“131  Benedikt zde rozlišuje proto dvojí 

sestupování: dobrovolné a nedobrovolné. Následkem povyšování se je nedobrovolný 

sestup jako pád a naopak následkem dobrovolného sestupu jako ponížení se je 

povýšení, tedy výstup.132  

 Zde však budeme hovořit o sestupování dobrovolném, totiž Božím, a tedy 

navýsost svobodném. O Božím sestupování vyplývajícím z lásky Boha k jeho 

stvoření, které je charakteristickou vlastností Boží. 

 

5.1. „Bůh sestupující“ v poselství Starého zákona  

 Starý zákon je svědectvím o Bohu jednajícím a živém, Bohu, který koná  

prostřednictvím svého lidu spásu a vykoupení. Vše, co Bůh vykonal, se jeho lidu 

vždy znovu stávalo zaslíbením budoucího naplnění toho, co Bůh ještě vykoná.133 Tak 

je také tvořena pojící osa starozákonního Božího zaslíbení a novozákonního příchodu 

Božího Syna na svět. Tento Bůh je Bůh milující (Ex 20,5), jest láskou.   A láska tíhne 

k milovaným, tedy dolů,134 do světa, do lidské bídy a zajetí hříchem. 

                                                 
129Heller, Bůh sestupující, 68 
130Benedikt z Nursie, Řehole Benediktova (7.5-9), 40-41 
131Benedikt z Nursie, Řehole Benediktova (7.8-9), 41 
132Benedikt z Nursie, Řehole Benediktova (7.7), 40-41 
133Heller, Bůh sestupující, 17 
134Heller, Bůh sestupující, 68 
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 Celý Starý Zákon svědčí o tomto sklánění Hospodina ke svému lidu. A to 

nejen v příbězích. Toto Boží sestupování je samým jádrem prorockých zaslíbení a je 

oslavováno v žalmech.  

 Ba co víc, je nám zvěstováno v samém Božím jménu, jak jej tlumočí zpráva o 

Mojžíši na Chorébu (Ex 3,1-15). Boží jméno je nám zvěstováno v překladu jako 

„Jsem, který jsem“ (Ex 3,14). Rozvedeme-li teologicky smysl tohoto Božího jména, 

můžeme této zvěsti rozumět tak, že Hospodin Bůh stále JEST - je stále přítomen ze 

své vlastní vůle.135 Je nám na blízku, blíž, než si dokážeme představit.136 Tak se o 

tom zpívá také v Žalmu 139. Hospodin Bůh je člověku přítomen svým duchem stále, 

není místa, kde by nebyl (Ž 139,7), je všudypřítomný.137 Bůh ve své imanenci a  

transcendenci nestojí nad světem, mimo svět, nýbrž je samým středem všeho 

stvořeného, „středem světa“.138 

 Jan Heller ve své knize „Bůh sestupující“ mimo jiné sleduje vývoj užívání 

řeckého termínu synkatabainein ve smyslu „Boží sestoupení“ v křesťanské tradici a 

všímá si, že myšlenka Božího sestoupení má zvláště významné místo v ranném 

křesťanství u řeckých církevních otců, konkrétně v Alexandrijské tradici. Órigenés  

(† 254) označoval pojmem synkatabasis každý Boží zásah do dějin.139 Bůh se sklání 

do lidských slov a představ, do lidské mysli. Bůh se již odedávna ke svému lidu 

skláněl a dodnes se sklání k nám, a to zcela určitým způsobem: vysvoboditelsky. 

Vyvádí nás z moci zla, hříchu a smrti k osvobození, do nového života. Tím nám 

současně staví cestu, která vede k Němu samému.140 Jak je nám Bůh stále blízko, 

dosvědčují všechny příběhy Izraele.141 

 

5.2. „Bůh sestupující“ v poselství Nového zákona 

 Nejzřetelněji a nejhlouběji je Bůh s námi, „Immanuel“ (Mt 1,23),            v 

Kristu. V něm Bůh sestoupil do samého středu naší bídy, do utrpení, bezmoci a smrti 

tohoto pomíjivého od Boha odvráceného světa. Boží inkarnace v Ježíši Kristu je 

vlastním jádrem a cílem Boží kondescendence.142 

 „Kristus se ponížil do pachu chléva, svolil k tomu, aby se na něm uskutečnila 

justiční vražda, dal se popravit hrozným, mučivým způsobem, určeným jen pro 

                                                 
135Heller, Bůh sestupující, 69 
136Ibidem 
137Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, 115 
138Pöhlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, 146 
139Heller, Bůh sestupující, 75 
140Heller, Bůh sestupující, 81 
141Ibidem 
142Ibidem 
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bezprávné otroky či stejně bezprávné obyvatele římských provincií,“143 praví 

profesor Heller a pokračuje: „Nikdy nedokážeme úplně porozumět, co to znamená, že 

se Nejvyšší stal nejnižším.“144 A tak oproti jiným bohům, kteří zůstávají v nebi, kam 

za nimi člověk šplhá, vystupuje, náš Bůh sestoupil a je s námi, zůstává nám blízko.145 

 Jaký je vztah mezi Božím sestupováním, které se děje stále, a Božím 

sestoupením v Kristu, které je neopakovatelnou událostí v dějinách? Kristova oběť se 

stala jednou pro vždy, je navěky hotová a navěky platná.146 Avšak tím Boží sklonění 

se k jeho lidu nekončí. V daru Ducha se stává stále aktuální. Opakuje se naším 

otevřením se Božímu Slovu, v naší víře se zpřítomňuje do naší současnosti a stává se 

tak pro nás stále živým.147  

 Órigenés učí o „věčném plození“. Zdůrazňuje, že v Boží inkarnaci jde ještě o 

víc, než skutečnost Boží inkarnace na zem, v níž Kristus na sebe vzal lidské tělo a 

stal se příkladem hodným následováním. Kristus, jak praví Órigenés, má vstoupit do 

mého vlastního těla.148 Tak bytostně se nás Boží sestupování týká; tak hluboko k 

nám sestupuje Boží Slovo, které se stalo tělem (J 1,14) - totiž až do nás, do našich 

srdcí, proměňujíce nás jako nebeský pokrm zevnitř.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143Heller, Bůh sestupující, 81 
144Ibidem 
145Ibidem 
146Heller, Bůh sestupující, 82 
147Heller, Bůh sestupující, 83 
148Davyová; Missatkine aj., Encyklopedie mystiky II., 106 
149Augustin, Vyznání, 208 
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6.   Pokora Ježíše Krista: Ježíš Kristus jako ztělesnění pokory  

 V předchozí kapitole jsme si ujasnili, že charakteristikou Boha je to, že se k 

člověku již od věků skláněl a stále sklání. Také jsme vyzdvihli jedinečnou událost, v 

níž se Bůh k člověku sklonil. Tou je inkarnace Božího Syna na svět, znamenající 

současně jeho nejhlubší snížení se.    

 

Pokora v Ježíšově životě a jeho skutcích 

 Celý život Ježíše Krista včetně jeho podstoupení smrti na kříži a sestoupení do 

pekel se vyznačuje dobrovolným pokořením se.  On, jak řekl, v životě neměl kam 

hlavu složit (Mt 8,20) a při smrti ještě méně. Svědectvím o pokoře Ježíše Krista je 

tak veškeré jeho dílo, které pro člověka vykonal, a jenž celé znamená službu druhým 

(L 22,27).  

 Mám-li jmenovat momenty, respektive příběhy z Ježíšova života, v nichž se 

Ježíšova pokora stala více zjevnou, a které nás tak pokoře učí zvláště výmluvně, 

napadají mne zejména tři události (vymezené Kristovým zrozením a jeho 

podstoupením smrti na kříži, které jsou skloněním se nejhlubším), nad kterými lze  

krátce zameditovat:  

 

• Ježíšův křest (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11 ; L 3,21n ; J 1,32-34) - je výrazem Ježíšova 

pokorného odevzdání se Boží vůli a službě.150 Zároveň se jím Ježíš přes svou 

autoritu Mesiáše a Božího Syna ztotožňuje s lidmi před Bohem - přijímá křest 

vodou od Jana Křtitele spolu s ostatními (L 3,21),151 je znamením jeho solidarity s 

hříšníky.152 Jan Křtitel sám projevil zbožnou pokoru a úctu, když se zdráhal Ježíše 

křtít; byl si vědom, že to je ten, který přichází křtít Duchem svatým a ohněm. Jan 

byl největším prorokem (L 16,16), a tak všechny lidi v tomto světě převyšoval, v 

Božím království byl přesto tím nejmenším (L 7,28) - už z tohoto hlediska je 

Ježíšův křest výrazem pokory a úcty Ježíše Krista i vůči Janu Křtiteli. Navíc křest 

vodou jako i křest Janův vyjadřují omytí a očištění od hříchů; Jan křest vyhlašuje 

na znamení pokání a pro odpuštění hříchů (Mk 1,4; Mt 3,1; J 1,33). Pokání, jak 

jsme již dříve uvedli, je vlastně počátkem pravého pokoření se, opravdové pokory.  

   O tom, proč Ježíš, ač sám bez hříchu, podstoupil křest znamenající pokání a 

výhled na odpuštění hříchu, se vedou diskuze.153 Nebylo to jistě vědomí osobního 

                                                 
150Douglas, Hillyer, Nový biblický slovník, 535 
151Hájek, Evangelium podle Matouše, 50 
152Novotný, Biblický slovník, 359 
153Douglas, Hillyer, Nový biblický slovník, 427 
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hříchu, co Ježíše ke křtu vedlo. Mohlo by nám postačovat vysvětlení, že se tak 

dělo proto, že to bylo v Boží vůli, s níž byl Ježíš jedno, a kterou plnil. 

Pravděpodobně se jedná o výraz výše uvedeného trojího Ježíšova ztotožnění se: s 

Boží vůlí, s „hlasem“ Jana Křtitele a nakonec s lidmi, kteří tohoto „hlasu 

volajícího na poušti“ (Mt 3,3), vyzývajícího k pokání (Mt 3,2), uposlechnou. Tím 

Ježíš přešel do postavení, kdy se mohl stát jejich zástupcem.154 

 

• Umývání nohou učedníkům (J 13,5-10) -  padnout někomu k nohám bývá 

projevem věrnosti, bezmezné úcty a pokory, sedět u nohou značí učednictví, klást 

někomu něco k nohám znamenalo obdarování. Umýváním nohou se pak dávala 

najevo pohostinnost a tuto službu obvykle prováděl nejposlednější otrok (1S 

25,41;L 7,44; sr. Sk 13,25).155  

   Umývání nohou učedníkům bylo bezesporu výrazem Ježíšovy nezměrné služby 

a pokory. Svým významem navazuje mytí nohou na křest; je zde užito i stejného 

řeckého slovesa luesthai užívaného právě o křtu: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje 

než nohy umýt“ (J 13,10a).156 A stejně jako křest odkazuje také mytí nohou k 

očištění v duchovním smyslu - to jest lidského nitra. Podobně odkaz v Jk 4,8: 

„Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!“ Ježíš se v pokoře 

sklonil k nohám svých učedníků, aby tito s ním měli podíl (J 13,8). On „první“ se 

pro spásu lidí - nás všech - stal „posledním“. Sklonil se ne jednou, nýbrž celým 

svým životem - a nejen ke svým učedníkům, nýbrž k nám všem. Dokážeme to 

vůbec docenit? 

 

• Modlitba v Getsemane (Mt 26,36-46; Mk 14,32-42; L 22,40-46) - tato událost 

mi přišla na mysl vedle všech dalších příběhů z Ježíšova života, které by bylo 

možné uvést jako příklad jeho bytostné pokory. Ježíšova modlitba v Getsemane 

noc před jeho podstoupením smrti na kříži vyjadřuje srozumitelnou úzkost a 

zármutek (Mt 26,37), jeho duše byla smutná k smrti (Mt 26,38). Oč byl v té chvíli 

Ježíš, lze-li říci, „slabší“, „osamocenější“, ponechán pokušení, o to víc hovoří jeho 

příklad, který nám i zde na Olivové hoře ve své takřka „první smrtelné křeči“ - ve 

svém propastně hlubokém smutku - dal. Sestoupil na dno bolesti a utrpení tohoto 

světa. Procházel tím, co dokáže nechápavé lidské srdce (Mt 13,15) vzdálené od 

Boha (Mt 15,8), co je lidská nevědomost (L 23,34).  
                                                 
154Douglas, Hillyer, Nový biblický slovník, 427 
155Douglas, Hillyer, Nový biblický slovník, 669 
156Novotný, Biblický slovník, 1148 
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   Namísto hněvu a sebelítosti zůstává v zoufalé situaci poslední noci svého života 

před podstoupením násilné smrti mírný, tichý, pokorný. On „stále bdící“ žádá 

„nebdělé“, aby bděli s ním (26,38.41), aby sami neupadli do pokušení. Myslí i ve 

chvíli bytostné bolesti na dobro druhých (podobně v L 23,34. 43). Tato noc v 

Getsemane není méně těžkou zkouškou, než utrpení druhého dne. Této noci 

dozrál čas k tomu nejbolestnějšímu „zápasu“. Na slova v modlitbě můžeme hledět 

pouze jako na vyjádření pokušení, které na něj doléhalo. Avšak Ježíš jakoby svou 

modlitbou k Otci (Mt 26,39.42,44) přiznal Bohu Otci moc odvrátit každé, tedy i 

toto utrpení jeho Syna, moc zvrátit vše. Před vydáním sebe samého do rukou 

člověka odevzdává sebe sama i v utrpení zcela Bohu. Ježíš padá před modlitbou - 

před svým Otcem - tváří k zemi (Mt 26,39; Mk 14,35;  L 22,41). Už tím vyjadřuje 

svou naprostou odevzdanost svému Otci, svou bytostnou poslušnost a pokoru. 

 

 V následující stati se pokusím shrnout základní znaky, stupně a podoby 

Kristovy pokory, jeho sestoupení k člověku. Pro rozlišení jednotlivých stupňů a 

podob pokory Krista použiji dělení podle Terezie z Lisieux a Jana Hellera.  

 

  

6.1.  Znaky Kristovy pokory 

Láska 

 Pokora Syna Božího (Kristovo znamení, jak praví Augustin) je výrazem jeho 

lásky.157 Pouze cesta této „nové pokory“ vede k zachování „nového přikázání lásky“ 

(1 Pe 3,8n), kde je pokora je i láska.158 

 Je vlastností lásky, že se sklání.159 A stejně tak láska je vlastností sklánění se. 

Lásku od pokory nelze oddělit. O to více toto platí o pokoře Ježíše Krista. 

Dobrovolné snížení, pokoření se až na smrt, to vše z lásky k člověku. Ve vtěleném 

Kristu se Bůh sklání nejbytostněji a nejhlouběji, jak je jen možné. „Tak Bůh miloval 

svět, že dal svého jediného Syna...“ (J 3,16). Toto Boží sklonění „je jednou provždy 

největší a nejdůležitější událostí celých dějin vesmíru.“160  

                                                 
157   Léon-Dufour, Slovník Biblické teologie, 341 
158   Ibidem 
159  Guy, Jan a Terezie: Plamen lásky, 91 
160   Heller, Bůh sestupující, 83 
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 A je to právě Kristus ponížený (Fp 2,8) a ukřižovaný (1 K 2,2), kterého je v 

našem světě plném utrpení potřeba hlásat, a který je s námi v každé naší bídě,  stále 

nám nablízku, ať už si toho jsme či nejsme vědomi.161  

 

„Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 
nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka,  

stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil,  
v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“ 

(Fp 2,6-8) 
 

 Láska představuje podstatný znak Boží osobnosti.162 Už dříve ze své lásky 

posílal Bůh své proroky a posly, avšak teprve Ježíš zjevuje Boží lásku svými slovy i 

svými činy, svým utrpením a celou svou bytostí.163  

 

Poslušnost 

 Vedle lásky je to však také bytostná důvěra v Boha Otce, odevzdanost a 

poslušnost, která se u Ježíše snoubí s jeho pokorou a s dalšími jeho atributy. Kristova 

jednota s Bohem Otcem (J 17,21) se odráží v jeho naprosté důvěře a poslušnosti 

svému Otci. Důvěru od poslušnosti nelze oddělovat, proto přestože je zde zdůrazněna 

zejména poslušnost, ona bytostná důvěra Syna v Otce je zde předpokladem a 

bezprostředně s poslušností souvisí.  

 Poslouchat (je tak překládáno hebrejské sloveso šáma a řecké hypakúein) 

Boha, Boží hlas znamená uposlechnout, odevzdat se Boží vůli. U starozákonního 

lidu je poslušnost výrazem smlouvy, kterou Bůh učinil s lidmi (Ex 19,5; Dt 6,3n), 

přitom je dobrovolná, vyplývá z lásky a oddanosti (Joz 24,15.21-27) a úzce souvisí 

s věrností a vírou (Žd 11,8).164 

 Celé Kristovo dílo se vyznačuje poslušností Bohu Otci, který z převeliké 

milosti „přenechal“ svého Syna druhým,165 poslušností, v níž Kristus podstupuje 

vydání sebe sama lidem - na život i na smrt. Toto vydání sebe lidem jej stálo smrt, a 

to smrt na kříži (Fp 2,8). „Byl vydán kvůli našim hříchům, nikoli proto, že to Bůh 

chtěl a učinil“, neboť Bohu se líbí „živý, nikoli mrtvý Ježíš“.166  Na smrt Ježíše 

poslali lidé. Pro Boží lásku a milosrdenství je touto nejvyšší obětí uskutečněna nová 

smlouva s Bohem. Skrze toto zástupné „poslušenství jednoho“ se „mnozí stanou 

                                                 
161 Heller, Bůh sestupující, 118 
162 Douglas, Hillyer, Nový biblický slovník, 546 
163 Novotný, Biblický slovník, 369 
164 Novotný, Biblický slovník, 688 
165 Trojan, Ježíšův příběh - výzva pro nás, 348 
166 Ibidem 
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spravedlivými“ (Ř 5,19; Žd 5,8n; 10,5-9).167 Rozhodujícími faktory v údělu každého 

člověka se stala neposlušnost prvního člověka, Adama, obvykle spojovaná s pýchou 

prvního člověka, touhou vyrovnat se Bohu (Gn 3,5), jenž je původcem neposlušnosti.  

Adamův odklon od poslušnosti uvrhl lidstvo do hříchu, odsouzení a smrti (1 

K 15,22). Naproti tomu Kristovo pokoření se a jeho plné sjednocení s Boží vůlí 

vybojovalo život všem, kdo v něho věří (Ř 5,15-19).168 

 

Skrytost 

 Představa skrytého Boha je vyjádřena na mnoha místech biblického 

poselství.169 Hospodin, náš Bůh, který se k nám sklání, je Bůh skrytý (Iz 45,15). 

Termín skrýt je překladem z více užívaných hebrejských a řeckých pojmů, zejména  

hebrejského seter nebo talúmá a řeckého kryptó nebo mysterion.170 

  Skrytost je důležitým aspektem Boha, jenž je skrytým tajemstvím jakožto svatý 

Hospodin (Jb 28,21; Př 25,2; Iz 6,5). Ono „skryté působí ve zjevném“, jak praví prof. 

Jakub Trojan.171 Skrytost je zároveň aspektem božské pokory, jak nás ji učí Ježíš. 

Pokory, která netouží po slávě, po okázalosti. Bůh se svým královstvím zůstává 

člověku skrytý, přístupný ve zjevení se pouze maličkým - poníženým, pokorným (Mt 

11,25).172 Bůh vidí v skrytosti a odplácí v skrytosti – člověk má svou zbožnost konat 

„vnitřně“, „niterně“, nikoli jen zevně, navenek, pro oči ostatním (Mt 6,1.4; 6,6; 

6,17n). Ježíš, přestože konal své dílo veřejně, nikoli tajně, bylo zjevováno a přístupné 

všem (J 18,20), zůstával současně zevnímu světu skrytý, neokázalý. Důrazy na 

skrytost Ježíšova konání (dokud nenastala jeho hodina), se několikrát vyskytují u 

Jana (J 7,4.10; 8,59; 12,36). 

 Z pohledu Terezie z Lisieux celý Ježíšův život byl skrytý - od narození až do 

smrti.173 Podobně o Kristu hovoří Jan od Kříže. Podle něj je také Milý, jak Krista 

nazývá, podoben pokladu skrytému v poli, pro který obchodník obětoval všechen 

svůj majetek, aby ho získal (Mt 13,44).174  

 
"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. 
(Mt 13,44) 

                                                 
167 Novotný, Biblický slovník, 688 
168 Douglas, Hillyer, Nový biblický slovník, 799 
169 Trojan, Ježíšův příběh - výzva pro nás, 296 
170 Bibleworks. Version 6.0.005y. 
171 Trojan, Ježíšův příběh - výzva pro nás, 297 
172 Rivas, Miluj a dělej, co chceš, 75 
173 Guy, Jan a Terezie: Plamen lásky, 91 
174 Jan od Kříže, Duchovní píseň, 36 
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Tichost 

„Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici,  
na oslátku té, která je podrobena jhu.“ 

(Mt 21,5) 
 

 Vedle pokory oslovuje Kristus člověka ještě další s pokorou bezprostředně 

související vlastností. Tou je tichost, ke které nás Kristus zve stejně jako k pokoře, 

když nás vyučuje své cestě (Mt 11,29). Nezřídka se pojmy tichost a pokora spolu v 

překladech kryjí, neboť termínem „tichost“ je překládáno hebrejské anav jako termín 

„pokora“ (např. v překladu Kralických a v Českém ekumenickém překladu: Ž 22,26; 

25,9, Iz 29,19).175 Nejvyšší příklad tichosti nacházíme v Ježíšově charakteru (Mt 

11,29; 21,5). Ježíšova tichost se vyjevila lidem zvláště ve chvíli, kdy beze slova 

odvety nebo sebeospravedlnění stál před těmi, kteří ho neprávem obviňovali a 

odsuzovali (Mt 27,12. 14). 

 

6.2. Tři stupně Kristova snižování se podle Terezie z Lisieux 

 Terezie z Lisieux rozlišuje tři stupně Kristova snižování se:176 

  

 1. Kristovo vtělení – Boží snížení se k člověku do smrtelnosti,  pomíjivosti 

světa. Inkarnací Krista je Bůh ukrytý v podobě dítěte. V dítěti Ježíši poznáváme 

skrze víru a naději ukryté Boží Slovo. 

 

 2. Ukřižovaný na Kalvárii – Kristovo pokoření se (Iz 53,7) až na smrt, 

obětování se pro člověka. Terezie v narážce na Iz 53 praví: „On, Král králů, se tak 

ponížil, že jeho tvář byla skrytá a nikdo ho nepoznával.“177 

 

 3. Kristova přítomnost ve Večeři Páně (eucharistie) - je třetím stupněm 

snížení Krista. Ježíš je při ní ukryt pod nepatrnými způsobami chleba a vína.178 Ježíš 

pravil: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude 

na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. (...) Kdo jí mé tělo a 

pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm“ (J 6,51.56). Jak praví německý středověký 

mystik Jan Tauler, zde si musíme povšimnout bezmezné pokory a nevýslovné lásky 

našeho Pána, který se ve svém sklonění k nám nespokojil s tím, že se stal naším 

                                                 
175  Douglas, Hillyer, 1044 
176  Gaucher, Jan a Terezie: Plamen lásky, 91 
177  Gaucher, Jan a Terezie: Plamen lásky, 93 
178  Gaucher, Jan a Terezie: Plamen lásky, 92 
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bratrem a vzal na sebe naši bídnou, chatrnou a porušenou přirozenost.  Chtěl být i 

naším pokrmem.179  

 Avšak narozdíl od tělesného pokrmu, který se během trávení stává součástí těla 

člověka a se proměňuje v jeho tělo, při požívání nebeského pokrmu je v tento pokrm 

proměňován ten, který jej pojídá.180 Proto Pán Augustinovi praví: „Jsem pokrm 

silných, rostiž a budeš mne požívati; neproměníš mne v sebe sama jako pokrm svůj 

tělesný, nýbrž budeš proměněn ve mne.“181  

 To je, domnívám se, důležitý moment, neboť poukazuje na naši vnitřní 

proměnu, ke které nás Kristus volá, kvůli které se k nám až takto snížil. A tato 

proměna se týká zajisté především lidského srdce.  

 

6.3. Tři podoby poníženého Krista podle Jana Hellera182  

 Profesor Heller pomocí učení o trojím úřadu Kristově vykresluje Krista nikoli 

dle obvyklé teologické tradice v jeho vyvýšení jako velekněze, krále a proroka-

zákonodárce,183 nýbrž Krista v jeho ponížení. Neboť, jak praví Jan Heller, Kristus se 

nejprve ponížil. O tom vypráví nejnázorněji Fp 2,5-11: Ačkoli byl způsobem bytí 

roven Bohu, přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, všeho se zřekl, 

ponížil se až na smrt, a to zlořečenou smrt na kříži, aby bylo jasné, že On je Beránek, 

který snímá hříchy světa. „To je teologie kříže, Boží kondescendence, jádro Kristova 

stavu ponížení“.184   

 Teprve tento ponížený je povýšen. Vyvýšený Pán je současně ponížený 

Služebník.  

 

1. Namísto kněze obětina - beránek 

 Ze Starého zákona můžeme vyčíst, že základní klasickou a velmi starou 

obětinou je beránek, což potvrzuje i dějepravné a historicko-kritické hledisko. 

Připomíná vysvobození z Egypta - ustavující událost izraelského lidu.185 Právě na 

tohoto paschálního velikonočního beránka navazuje Nový zákon při líčení Kristova 

díla vykoupení. 

 

                                                 
179  Tauler, Propast k propasti volá, 155 
180  Tauler, Propast k propasti volá, 156 
181  Augustinus, Vyznání, 206 
182  Heller, Bůh sestupující, 119 
183  Pohlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, 231 
184  Heller, Bůh sestupující, 119 
185  Heller, Bůh sestupující, 120 
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 Obraz Spasitele jako Beránka patrně pochází z následujících tří pramenů:186 

 

• První je v Iz 53,7: „Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek 

vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.“ Na 

Ježíše tento obraz beránka vztahuje Filip ve Sk 8,32: „To místo Písma, které 

četl, znělo: 'Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho 

stříhají, ani on neotevřel ústa.´“ Tato zmínka dokládá, že již apoštolská 

církev viděla v Kristu izaiášovského beránka. 187 

 

• Ježíš se, jak Jan Heller uvádí, sám s velikonočním beránkem ztotožnil , a sice 

při slavení své Večeře během Paschy, Velikonoc. „Chléb je tam nepochybně 

obrazem těla velikonočního beránka, který musel zemřít, aby Izrael mohl 

zůstat na živu a vyjít z Egypta, tedy z říše temnoty a hříchu.“188  V epištolách 

na to navazuje 1K 5,7:  „Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, 

vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční 

beránek, Kristus.“  Do češtiny je obrat „velikonoční beránek“ překládán 

z řeckého pascha, které jasně odkazuje na „paschálního beránka “ z Ex 12. 

Taktéž pasáž v 1 Pe 1,19 užívá obrazu Krista jako Beránka – nevinného a 

neposkvrněného.  

 

• Třetím pramenem je vyznání Jana Křtitele v J 1,29.36: "Hle, beránek Boží."189 
 

 Obraz Krista jako Beránka Božího vyjadřuje podle Jana Hellera 1. Kristovu 

trpělivost (sr. Sk 8,32), 2. jeho nevinnost (sr. Ex 12,5 – bez vady, 1 Pt 1,19 – 

nevinného), 3. smírčí význam jeho oběti (výslovně u J 1,29;  1Pt 1,19; nepřímo 

výrazem pascha v 1K 5,7).190 

 

2. Namísto krále služebník  

 Kristus je v Novém zákoně v českém ekumenickém překladu několikrát 

označován za služebníka (např. Sk 3,13.26; 4,30. V řečtině je v této souvislosti 

                                                 
186 Heller, Bůh sestupující, 121 
187 Ibidem 
188 Ibidem 
189 Heller, Bůh sestupující, 122 
190 Ibidem 
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namísto běžného termínu ebed označujícího „služebného či otroka“, užíváno termínu 

pais – označujícího též „služebníka“, avšak s významovým odstínem „hoch, syn“.191  

        Obsahový důraz na služebné poslání a dílo Ježíše Krista je zvláště patrný v Mt 

20,28 (podobně v Mk 10,45): „Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale 

aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."  Dalším důležitým místem je L 

22,27: „Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne 

ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.“ Užíváno je 

v obou případech řeckého diakonein – „přisluhovat“, nikoli tedy ve významu 

„sloužit, otročit“. Kristus není služebník ve smyslu někoho otrockého původu a 

stavu, nýbrž ve smyslu toho, „kdo se rozhodl přijmout službu, sloužit navzdory tomu, 

kým je.“192 Všechna novozákonní místa mající starozákonní poklad a užívající 

obrazu Služebníka se opírají o Izaiášovo proroctví, o písně ebedské, to jest „písně 

Služebníku“. Tyto písně vrcholí v oddílu Iz 52,13-53,12.  

 Jak profesor Heller shrnuje – jedno je zřejmé: Kristus Spasitel je tu pro druhé, 

nikoli druzí pro něho. A v tom ho také všichni, kdo mu patří, následují.193 

 

3. Namísto proroka-zákonodárce odsouzený a zavržený 

 Zde jsme, jak praví Jan Heller, u samého jádra novozákonního poselství.  Téma 

Ježíše Krista odsouzeného a zavrženého lze rozdělit, jak profesor Heller navrhuje, do 

tří částí:  

 

• Ježíš nese zástupně náš hřích:  V této souvislosti citujme pasáž 2 K5,21: 

„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm 

dosáhli Boží spravedlnosti.“  Již při Ježíšově křtu vyhlašuje Jan Křtitel tento 

zástupný význam Ježíšova odsouzení a utrpení: „Hle, Beránek Boží, který 

snímá hřích světa“ (J 1,29).194  Profesor Heller zde zároveň upozorňuje na 

řecký výraz airón, který kromě významu „snímat“ značí také „nést, odnést“. 

Jan Heller vystihuje toto Kristovo ponížení, když praví: „Ujímá se 

dobrovolně našeho hříchu, sám nevinný jej bere a zvedá, nese a odnáší, či 

lépe donáší až na kříž, kde za něj přijímá trest, odsouzení a smrt. Tím jej 

snímá z těch, na nichž dosud ležel.“195 

                                                 
191 Heller, Bůh sestupující, 123 
192 Heller, Bůh sestupující, 125 
193 Ibidem 
194 Heller, Bůh sestupující, 126 
195 Ibidem 
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• Ježíš je za náš hřích odsouzen:  Ježíš na sebe bere svůj úděl vědomě; jasně 

rozpoznává, že se v jeho údělu nedílně pojí úkol Vykupitele s utrpením, 

odsouzením a smrtí.196 Ježíš ví - a hlásá to svým učedníkům - že „musí jít do 

Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a 

třetího dne vzkříšen.“ (Mt 16,21). Profesor Heller si zde všímá řeckého 

slovesa dei značícího „je nutno, je třeba“ souvisejícím etymologicky se 

slovesem deó = „váži, poutám“. Ježíšovo „muset“ neznačí nedobrovolné 

podstoupení utrpení, nýbrž vyjadřuje, že úděl Mesiáše, Vykupitele, je nedílně 

provázán a spoután s utrpením, odsouzením – s tímto zástupným trestem a 

potupnou smrtí. Mesiášství a vykupitelství není nic snadného, není nástupem 

bezbolestného nového věku, jak poznamenává profesor Heller. To, o jak 

těžký kalich dobrovolného podstoupení násilné smrti se jedná, ukazuje i 

Ježíšův zápas v Getsemane (Mt 26,39.42). Uvědomíme-li  si tuto daň, tuto 

cenu, jakou musel Ježíš za nás přinést, nutně nás to volá k obrácení se ve 

svém srdci, k pokoře. 

 

• Ježíš je zavržen jako zlořečený: Ježíš v odsouzení a ukřižování nejen platí za 

naše dluhy, nýbrž zároveň sestupuje do našeho údělu, do naší bídy.197 Neboť 

„Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, 

neboť je psáno: 'Proklet je každý, kdo visí na dřevě'.“ (Ga 3,13). Tím, že 

Kristus podstoupil ukřižování, vzal na sebe vedle trestu také samo 

zlořečenství, klatbu a zavržení, určené přestupníkům zákona. Ježíš je zavržen 

od lidí: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným“ (Ž, 

118,22; Mk 12,10), ale také přímo od Boha, viz Ž 89,39n, překlad 

Kralických: „Ale ty jsi jej zavrhl a potupil, rozhněvals se na pomazaného 

svého. Zavrhl jsi smlouvu s služebníkem svým, povrhls korunu jeho na zem.“  

Z novozákonního hlediska rozumíme Božímu zavržení svého Vyvoleného, 

totiž Krista, tak, že Pomazaný vstoupil do údělu zavrženosti těch, které 

zastupuje. „Nese jejich hřích, jejich přestoupení, jejich vzdálení od Boha,“ 

jak říká profesor Heller.198 Ježíš Kristus se sklání k člověku do jeho 

osamocení, do jeho vzdálení od Boha, kteréhož stopy nacházíme v Ježíšově 

                                                 
196 Heller, Bůh sestupující, 126 
197 Heller, Bůh sestupující, 127 
198 Heller, Bůh sestupující, 128 
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getsemanské modlitbě: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne 

tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš." (Mk 14,36). 

      Do jak hluboké lidské opuštěnosti, bolesti a úzkosti Ježíš v okamžiku své 

smrti sestupuje, že je to až na samé dno, až do bran zavržení, o tom svědčí 

slova z Žalmu 22, která Ježíš ve svém odloučení od Boha opakuje na kříži: 

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mk 15,36). Podstatné však zde 

je, že Ježíš se v situaci „Zavrženého“ od Boha neodvrací, nýbrž volá k Bohu i 

ze své odsouzenosti, opuštěnosti, zavrženosti, z hlubin smrtelné úzkosti, jak 

pokračuje Jan Heller. Avšak podivuhodnou milostí Bůh obrací zavržení ve 

vysvobození. Mk 16,6: „A Bůh, který se nejdříve odmlčuje, posléze odpovídá 

činem: vzkříšením.“199  

      V Kristově ukřižování je odsouzen a zavržen sám Zákonodárce, stojí tu v 

Ježíši pod soudem a pod trestem sám Boží syn, uzavírá tuto část profesor Jan 

Heller.200  

 
„To je vrcholný paradox velikonoc. (...) Bůh skrytý (Iz 45,15) je především Bůh 
mlčící na lidském soudu jako Ježíš před svými soudci (Mt 26,63; Mk 14,61), Bůh v 
Kristu, sestoupivší do místa mlčení - do hrobu. Víra ovšem ví, že to je příprava 
velikonočního jitra, slavného vítězství nad ďáblem, peklem a smrtí, které dodnes a 
navždy dává našim dnům radost nevýslovnou (1Pt1,8) a smysl nezrušitelný.“201 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199Heller, Bůh sestupující, 128 
200Heller, Bůh sestupující, 130 
201Heller, Bůh sestupující, 131 
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7.   Následování Krista a praxe pokory 
 

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,  
a já vám dám odpočinout.  

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne,  
neboť jsem tichý a pokorného srdce:  
a naleznete odpočinutí svým duším.  

Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ 
(Mt 11,28-30) 

 
 Bůh od věků učí člověka chodit po své cestě. A právě pokorným je dáno Boha 

opravdu následovat: „On pokorné učí chodit po své cestě.“(Ž 25,9). Avšak v Kristu 

se tato cesta zpřítomněla a zjevila přímo před námi. Jeho příchod na svět, jeho život, 

smrt a zmrtvýchvstání tuto cestu k Bohu otevřely a umožnily věřícím po této cestě 

kráčet.202 Kristus je ta cesta (J 14,6). Je nám umožněno být osvobozeni od naší 

vlastní separace od Boha a nelézt tak spásu. To je Boží milost. 

 Jak pravil Dietrich Bonhoeffer, tato Boží milost je drahá milost a to jediné, po 

čem nás volá, je následování, volá nás k následování Ježíše Krista.203  

 

„Zasahuje nás jako milostivé zavolání k následování Ježíše, zní sevřenému duchu a 
ztrápenému srdci jako slovo odpuštění. Drahá je milost, protože nás nutí přijmout 
jho následování Ježíše Krista; je to milost, říká-li Ježíš: ´Mé jho je příjemné a mé 
břímě lehké.´“204 
 

 Následování Ježíše však není mimořádným záslužným výkonem jednotlivců, 

nýbrž ono je Božím příkazem určeným všem křesťanům.205 Týká se každého z nás. 

 Kristus nás nyní jako před věky zve, ba vyzývá k následování jako vyzval své 

učedníky. My však v následování Krista stále znovu selháváme, a tak se také od něj 

stále znovu jeho cestě učíme. Je to cesta úzká (Mt 7,14), cesta kříže. Tak úzká, že i 

my se musíme „umenšit“, být jako „malí“ jako děti, abychom jí prošli. A k tomuto 

umenšení je pokora nepostradatelná. Kristus nás na své cestě pokoře vyučuje, bere 

nás s sebou do ponížení a příkoří, bolesti a trápení.206 A hle, právě tato úzká cesta 

Kristova s onou těsnou branou (Mt 7,14) vede k pravému životu.   

 Pokusme se tomuto Ježíšovu učení, v němž pokoření se zaujímá důležité místo, 

přiblížit pomocí Následování Krista  Tomáše Kempenského. 

 

 

                                                 
202Novotný, Biblický slovník, 91 
203Bonhoeffer, Následování, 24 
204Bonhoeffer, Následování, 25 
205Bonhoeffer, Následování, 26 
206Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
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7.1. Praxe pokory podle Tomáše Kempenského  

 Z křesťanských myslitelů o pokoře pojednává zvláště zřetelně Tomáš 

Hemerken z Kempen v Porýni (†1384) zvaný Tomáš Kempenský. A sice ve svých 

čtyřech knihách později spojených v jeden celek zvaný Následování Krista207.  

 Kempenského Následování Krista, po Bibli nejčtenější kniha středověku a po 

Bibli nejrozšířenější kniha na světě (již kolem roku 1470 vyšla tiskem a  od té doby 

vyšla několikrát v mnoha jazycích a vydáních)208, rozvíjí na základě Písma podstatu 

zbožnosti, a tedy křesťanské praxe - ono opravdové následování Krista. Tato kniha 

vede člověka od hluku světa do samoty, do komůrky srdce a tam jej učí naslouchat 

Bohu a sdílet jeho život.209 Aby člověk mohl ve světě svobodně žít, musí nejprve 

nalézt sílu a překonat svou připoutanost ke světu. A to lze jen  odpoutáním se od 

světa210 - v samotě „pouště“ (Ježíš žije v ustavičném sjednocení s Otcem, přitom 

vyhledává pustá místa pro modlení; např. Mt 14,23; Mk 1,35; 6,46; L 5,16), 

naprostým obrácením se k Bohu. Svým důrazem na vnitřní, neokázalý, světu skrytý 

život je Kempenského kniha takřka učebnicí pokory.211  

 Proto je, myslím, právě tato kniha vhodná pro pojednání o praktikování 

pokory. Nicméně zde zazní i myšlenky dalších křesťanských myslitelů, například 

Kateřiny Sienské, Jana od Kříže nebo Edith Steinové. 

 

Kempenského pokorné následování Krista 

"Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě,  
ale bude mít světlo života." 

(J 8,12) 
 

 Tomáš Kempenský cituje verš z Jana 8,12 a rozvíjí jej - kdo chce správně a 

plně rozumět Kristovým slovům, musí podle Krista utvářet celý svůj život, 

následovat jej, jak nás sám náš Pán vyzývá. Pak můžeme být také zproštěni slepoty 

srdce a osvíceni.212 A jak hned v úvodu Kempenský praví, učenost je méně než 

pokora, vznešená slova nečiní člověka svatým a spravedlivým, ale ctnostný život ho 

činí milým Bohu. „Přeji si raději mít pokoru, nežli znát její definici. Kdybys znal 

zpaměti celou bibli i výroky všech učenců, co by ti to všechno prospělo bez Boží lásky 

                                                 
207Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 5 
208Ibidem 
209Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 7 
210Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 12 
211Heller, Pokora, Salve: Revue pro teologii a duchovní život. Téma: Chudoba [online] 
212Tomáš Kempenský,  Čtyři knihy o následování Krista, 11 
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a milosti?“213 Ani v této práci stejně jako v knize Kempenského není cílem hledat 

„definici pokory“, nýbrž přiblížit se alespoň teoreticky její praxi, a to právě 

rozjímáním nad příkladem Krista a přáním takto jej věrněji následovat. 

 Tomáš Kempenský také připomíná slova Kazatele: „Pomíjivost, samá 

pomíjivost, všechno pomíjí“ (Kaz 1,2), kromě lásky k Bohu a služby jemu.214 A tak 

se ani oko nenasytí hleděním ani ucho slyšením (Kaz 1,8). Kempenský postupuje a 

také směřuje čtenáře od povrchu smyslů do nitra srdce, k hloubce vnitřního prožitku. 

 V jeho důrazech souvisejících s pokorou a jejím praktikováním vynikají, 

domnívám se, zejména tři aspekty, podle nichž bych zde pro přehled postupovala:  

 

• Aspekt poznávání: sebepoznání a poznávání Boha 

• Aspekt lásky: milování Boha a bližních jako sebe samých 

• Aspekt odevzdání se: odevzdání sebe a své vůle zcela Bohu 

 

Toto rozdělení současně koresponduje s hypotézou, že naše charakterové 

vlastnosti a postoje včetně pokory přímo souvisí se stavem naší mysli a našeho srdce, 

a tím také s naším poznáním a láskou.  

 

 

7.2.    Pokora jako důsledek poznávání sebe a poznávání Boha 

„Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.“ 
(Mt 6,22) 

 
 Bez sebepoznání není žádné pravé pokory, ani žádného sebezapření a tudíž ani 

žádného poznání Boha.215 Bůh zůstává „moudrým a rozumným“, těm, co se spoléhají 

na svou rozumnost a moudrost, skryt, zjevuje se „maličkým“ (L 10,21), to jest 

vnitřně umenšeným, pokorným. Teprve Boží bázeň, která je primárním stupněm 

pokory,216 je počátkem veškeré moudrosti, a tedy pravého poznání (Př 9,10) či 

reflexe. Podobně  teolog a etik ThDr. Pavel Keřkovský praví ve své knize:217 

„Hospodinovo působení skrze slovo je slyšitelné pouze pro toho, kdo bázeň prožívá. 

Prožitkem bázně (tj. prožitím a uvědoměním si úcty k Hospodinu - Hospodinově vůli) 

je člověk vtažen do procesu poznání sebe sama uvnitř určitého příběhu, který je 

                                                 
213 Tomáš Kempenský,  Čtyři knihy o následování Krista, 11 
214 Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 11-12 
215 Huxley, Věčná filozofie, 144 
216 Benedikt z Nursie, Řehole Benediktova (7.10), 41 
217 Keřkovský, Bázeň Boží, 281 
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spojen s příběhy druhých“.218 Člověk tak v bázni - „před tváří Boží v Kristu“ (2 K 

2,17) reflektuje své jednání,  pokračuje Pavel Keřkovský. „Bázeň Hospodinova vede 

k poznání sebe sama uvnitř určitého příběhu.“219 

 Pouze ti, jejichž srdce není obaleno tukem pýchy, očima vidí a ušima slyší, 

takže také srdcem porozumí slovu Hospodinovu (sr. Mt 13,15). 

 Proč je sebepoznání tak důležité právě pro pokoru, v níž jde o to na sebe 

naopak zapomenout? Má pro následování Krista poznání mne samého / mne samé 

význam? Není to naopak projev egocentrismu, který je s pokorou v rozporu?  

 Nasloucháme-li poselství křesťanského učení i jiných starověkých tradic, hraje 

poznání sebe sama obvykle významnou roli v poznání vůbec. 

 Je známé, že existuje souvislost mezi tím, jak člověk hodnotí sám sebe a jak 

hodnotí druhé. Při sebehodnocení je proto důležité, v jakém poměru člověk sám sebe 

pojímá vůči ostatním. Obraz sebe sama by měl být co nejméně zkreslený, a tak co 

nejpravdivější. 

 Pýcha, jak jsme si již ukázali dříve, se vyznačuje nereálným hodnocením sebe 

sama, přeceňováním sebe na úkor druhých, a proto i porušeným vztahem člověka 

k druhým lidem a vůbec ke všemu stvoření i ke Stvořiteli. Následkem pýchy, a tedy i 

tohoto falešného obrazu jedinců o sobě samých se ve světě rozmnožuje svár a 

utrpení. Zdravá sebereflexe má proto smysl nejen pro pokoru.  

 Tomáš Kempenský uvádí pokorné poznávání sebe sama hned v druhé kapitole 

v první části, respektive v první knize svého Následování Krista.220 Pokoru od 

sebepoznání – ani od poznání - neodděluje. Domýšlivost často vyrůstá ze 

spokojenosti se sebou samým, svými vědomostmi, schopnostmi a podobně. Avšak, 

jak praví Kempenský, člověk by si měl uvědomit, že je toho mnohem víc, co neví, 

měl by se ke své nevědomosti umět přiznat.221 

 A nejen to, chce-li člověk něco umět, je lépe raději být neznám, považován za 

nic. Ano, je prospěšné spíše sebou pohrdat a o druhých smýšlet dobře, s úctou - to je 

pravdivé poznání sebe sama.222 Podobně hovoří Bernard z Clairvaux, když 

charakterizuje pokoru: „Pokora je ctnost, kterou člověk naprosto pravdivým 

sebepoznáním sám vidí svou malou cenu.“223 

 

                                                 
218 Keřkovský, Bázeň Boží, 281 
219 Ibidem 
220 Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 12 
221 Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 13 
222 Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 14 
223 Bernard z Clairvaux, O stupních pokory a pýchy, 21 
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„Pokora nespočívá v tom, že skryjeme své schopnosti a ctnosti a sami sebe budeme 
považovat za horší, než skutečně jsme, nýbrž v tom, že nabudeme jasného poznání 
toho, co nám chybí, a nebudeme se vyvyšovat pro to, co máme; vždyť Bůh nám to 
upřímně dal a my jsme přes jeho dary přece jen nekonečně bezvýznamní.“ 224          
(Lacordaire) 

 

 Pro nepovyšování se nad druhými je důležité oprostit se od neustálého 

hodnocení – druhých i sebe v souvislosti s druhými, a to zejména v souvislosti 

s prohřešky druhých, při nichž má člověk sklon považovat sám sebe za lepšího. 

Avšak nikdo neví, jak dlouho sám vytrvá v dobrém.225 Naše prohřešky často 

přehlížíme, přitom mohou být horší, než to, co se nám u druhého jeví jako hřích (Mt 

7,3n). Proto právě poznáváním sebe máme nejprve pracovat na svých chybách a ty 

odstraňovat (Mt 7,5). 

 Stejně tak na dalších místech knihy Tomáš Kempenský doporučuje nespoléhat 

se na sebe, ale jen na Boha,226 nepyšnit se svým bohatstvím, mocí, chytrostí ani 

krásou těla, kterou pokazí i sebemenší nemoc. Jinak, než lidé soudí Bůh, který ví, co 

je v člověku, a kterému se mnohdy nelíbí to, co se líbí lidem. Neškodí dávat přednost 

všem lidem, ale škodí vyvyšovat se třeba jen nad jediným člověkem.227 

 Mnozí v tom, co konají, skrytě hledají sebe, svou vůli. Avšak Bůh si žádá, 

abychom se mu poddali,228 abychom se povznesli láskou nad své rozumové důvody a 

spoléhali jen na něj a důvěřovali jemu víc, než našim myšlenkám a představám. Kdo 

dobře a přísně posuzuje své chyby, ten nesoudí přísně jiné (Mt 7,1). Ten také dbá na 

své povinnosti a obvykle vychází lépe s druhými.229  

 

„Pokorného Bůh chrání a vysvobozuje, pokorného miluje a těší, k pokornému se 
sklání, pokornému dává hojnou milost a po jeho ponížení ho pozvedá k slávě. 
Pokornému odhaluje svá tajemství a sladce ho k sobě zve a přitahuje. (...) Nemysli, 
že jsi v duchovním životě sebeméně pokročil, pokud se nepovažuješ za posledního ze 
všech.“230 (Tomáš Kempenský) 
 
 

 Pozorujeme-li dobře sebe sama, pokračuje Kempenský v druhé knize svého 

Následování Krista, zjistíme, že nám chybí milost a pravé poznání, že jsme duchovně 

slepí.231 To je, domnívám se, jeden ze zásadních momentů důležitý pro vznik pokory 

                                                 
224 Huxley, Věčná filozofie, 146 
225 Huxley, Věčná filozofie, 146 
226 Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 20 
227 Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 21 
228 Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 23 
229 Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 75 
230 Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 71 
231Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 74 
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– uvědomit si své – a vůbec lidské – meze, jak o nich také hovoří apoštol Pavel 

Korintským: „Vždyť naše poznání je jen částečné“ (1 K 13,9a). 

  

„Člověk má v sobě mnoho koží, které pokrývají hloubky srdce. Člověk zná mnoho 
věcí. Sebe však nezná. Ba třicet nebo čtyřicet koží takových, jaké má vůl nebo 
medvěd, a právě tak tlustých a tvrdých, pokrývá duši. Sestupte do vlastního nitra a 
učte se tam poznávat sami sebe.“ 232  (Mistr  Eckhart) 

  

 Problematika sebepoznávání souvisí s očišťováním svého charakteru. Znamená 

bdění nad nečistými sklony a výtvory své mysli a svého srdce (Gn 6,5), respektive 

vyprazdňování, očišťování mysli a srdce od egoistických a sobeckých myšlenek a 

tužeb. Bdění nad tím, co je skutečným motivem našich činů, neboť ten je důležitější, 

než skutek sám.233 Kempenský k tomu dodává, že naše vnitřní sklony jsou velmi 

porušeny, proto z nich nezbytně vyplývá i porušený skutek jako ukazatel nedostatku 

vnitřní životní čistoty. „Ovoce čistého života vychází jen z čistého srdce.“ 234 To se 

však děje jedině ve víře a pomocí milosti Boží.   

 Vědomí toho, že sami jsme na přemožení svých sklonů mysli a srdce slabí, nás 

také zpokorňuje a přibližuje Bohu. Právě poznáváním své lidské omezenosti,  

slabosti a především totální závislosti na Bohu člověk Boha a Boží velikost jasněji 

poznává. Sebepoznání je niterně spjato s poznáním Boha.235 Toto poznání se děje 

jedině na půdě pravé pokory.236 Pokora vyplývá z poznání duše o sobě.237 

 A kromě toho, pokorným poznáváním sebe, své na Bohu odvislé existence, 

člověk nalézá sounáležitost s druhými - jednotu se vším Božím stvořením. Ba co víc, 

nalézá Boha přítomného všude, neboť Bůh skutečně „jest“ (Ex 3,14), je přítomen 

stále a všude, není místa, kde by nebyl (Ž 139). To On skrze svého Syna vede 

člověka k pravdivému poznání.238 

 Je-li sebepoznání doprovázeno pokorou, pak také může člověk v každé bytosti 

nalézat Krista (Mt 25,35-40), pak může s Pavlem říci: „Nežiji už já, ale žije ve mně 

Kristus.“ (Ga 2,20). Avšak to předpokládá nejen pokorné sebepoznání, nýbrž také 

lásku a sebeodevzdání Bohu. Skutečné pokorné sebepoznání vede proto nejen 

k pravdivějšímu poznávání, nýbrž zejména k hlubšímu milovaní Boha a bližních.239  

 

                                                 
232 Huxley, Věčná filozofie, 145 
233Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 161 
234Ibidem 
235Kateřina Sienská, Dialog, 19 
236Ibidem 
237Kateřina Sienská, Dialog, 17 
238Kateřina Sienská, Dialog, 13 
239 Huxley, Věčná filozofie, 146 
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7.3. Pokora jako důsledek lásky 

 
„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce,  

z dobrého svědomí a z upřímné víry.“  
(1 Tm 1,5) 

 
• Milování Boha 

 Kempenského důraz na pravdivé poznání a očištění mysli od všech předmětů 

světa je provázen důrazem na milování a očištění srdce od tužeb a lpění na světských 

věcech - a vytvoření tak prostoru pro Boha, jehož máme milovat celým srdcem, 

celou myslí a celou duší (Mt 22,37).  

 Čím více je srdce člověka prosté, čisté, tím více vznešených pravd je mu dáno 

pochopit.240Vskutku „blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha“ (Mt 5,8). 

Lásku spojuje Kempenský s pokorou a s pravým poznáním takřka všude, kde o 

jednom z těchto atributů pojednává. Hned ve třetí kapitole první knihy241 upozorňuje, 

že poznání bez lásky a pokory vede na scestí: „Poznali Boha, ale nevzdali mu čest 

jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich 

scestná mysl se ocitla ve tmě.“ (Ř 1,21). Jak Tomáš Kempenský praví: „Opravdu 

veliký je ten, kdo má velkou lásku. Opravdu veliký je, kdo je sám u sebe malý.“242 

 Jedno s druhým se doplňuje - poznávání a láska. Hlouběji můžeme milovat jen 

to, co také hlouběji poznáváme, a nemůžeme poznávat to, co nemilujeme. Láska je 

tak způsob poznávání.243  

 Avšak láska musí být nesobecká, teprve člověku čistého srdce je dáno poznat 

Boha (Mt 5,8). Kde je naproti tomu sebeláska plná předsudků, je tam také poznání 

velmi omezené. Jak jsme již mnohokrát dříve poukázali, srdce izolované a omezené 

vlastním tukem - pýchou, sebeláskou - nechápe (Mt 13,15). A právě proto člověk 

mnohé nezná, neboť mu pro jeho sebelásku ani není dáno znát. Chybí-li láska, je také 

nedostatečné poznání a člověk setrvává v hříchu. Lidé se často tomu, co neznají, 

rouhají (Ju 1,10). Pokora je proto důležitá jak pro pravdivé poznání sebe, tak pro 

opravdovou lásku, jejíž je živitelkou a opatrovatelkou.244 

 Cokoli vykonaného bez lásky, byť jde ctnostný skutek, neprospívá, píše 

Kempenský.245 Bůh spíše ocení míru lásky v daném skutku, než velikost daného 

skutku. Kempenský tak vystihuje souvislost lásky a pokory: „Kdo má pravou a 
                                                 
240Kemepenský, Čtyři knihy o následování Krista, 15 
241Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 16-17 
242 Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 17 
243Huxley, Věčná filozofie, 78 
244Kateřina Sienská, Dialog, 17 
245Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 33 
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dokonalou lásku, v ničem nehledá sebe, nýbrž touží, aby se všechno dálo jedině          

k Boží slávě.“246  

 O nutnosti očisty srdce hovoří také misionář Carlo Carretto. Láska, jak praví, 

musí být očišťována. „Že jsme stvořeni k tomu, abychom milovali, je evidentní. 

Nesnáz je v tom, abychom poznali, co máme milovat a jak máme milovat.“247 

Egoismus se často dovede skrýt i za zbožnost a dobré skutky. Je možno se z egoismu 

zasvětit Bohu i stát se řeholníkem, z egoismu se dokonce budují nemocnice a konají 

kající skutky.248Až když spatříme svou skutečnou slabost a hříšnost, počne se naše 

srdce očišťovat. Bolest provázená pokořením se očišťuje lásku. Bez kříže není 

odpuštění. „Z člověka se stalo dítě, které nevede polemiky s Bohem ani s lidmi, ale 

vrhá se do náruče Otcovy.“249 

 Kempenský klade důraz na vděčnost za Boží milost a v té souvislosti obzvlášť 

připomíná potřebu pokory.250 Jak praví, člověk si počíná špatně, když nepřipisuje 

všechno pouze Bohu. Proto nemohou vplývat dary milosti do našich duší, neboť 

nejsme vděčni jejich původci. Milosti je hoden, „kdo vzdává za milost náležité díky; 

kdežto pyšnému se odnímá to, co se obvykle dává jen pokornému“, píše 

Kempenský.251 Není prospěšné si žádat potěšení, které by překrylo zkroušenost, ani 

duchovní nazírání, které by vedlo k domýšlivému povznesení.252 Kdo je poučen 

ranou ztráty milosti, nepřičítá si nic dobrého, uzná, jak je chudý. 

 Tomáš Kempenský vyzdvihuje smysl pokoření se před Bohem jako zvlášť 

velký projev lásky a vděčnosti vůči Bohu. Největší svatí u Boha jsou sami u sebe ti 

nejmenší; čím slavnější, tím u sebe pokornější.253 Máme proto být vděčni i za ten 

nejmenší dar milosti a mít jej za největší, i ten, co se zdá normální, ba nicotný, máme 

mít za vzácný. Vždyť dárcem není nikdo menší než svrchovaný Bůh. Žádný dar od 

něj není malý nebo chudičký.  A co víc. I kdyby Bůh sesílal tresty a dával rány, 

máme být i za to Bohu vděčni, protože ať sesílá cokoli, činí to jen pro naši spásu. A 

tak kdo si touží uchovat Boží milost, ať je vděčen za darovanou milost a trpělivý, 

když mu je odňata. „Ať se modlí, aby se vrátila, a je opatrný a pokorný, aby ji znovu 

neztratil.“254 

                                                 
246Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 33 
247Carretto, Dopisy z pouště, 30 
248Carretto, Dopisy z pouště, 31 
249Carretto, Dopisy z pouště, 34 
250Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 86-88 
251Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 86 
252Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 87 
253Ibidem 
254Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 88 
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„Dobrořečím ti, Otče nebeský, otče mého Pána Ježíše Krista, že ses dobrotivě 
rozpomenul na mne ubohého. Otče milosrdenství a Bože veškeré útěchy (2 K 1,3), 
tobě vzdávám díky, že mne, nehodného potěšení, někdy oblažuješ svou útěchou. 
Stále ti dobrořečím a oslavuji tě s tvým jednorozeným Synem a utěšitelem Duchem 
svatým na věky. Ano, Pane Bože, můj svatý milovníku, kdykoli zavítáš do mého 
srdce, zaplesá celé mé nitro; vždyť tys má sláva a radost mého srdce. Tys má naděje 
a mé útočiště v den mého soužení (Ž 3,4; 59,17). Ale že jsem ještě slabý v lásce a 
nedokonalý v ctnosti, mám zapotřebí, abys mě posílil a potěšil; proto mě častěji 
navštěvuj a vyučuj svatým naukám. Osvoboď mě od zlých vášní a uzdrav mé srdce 
ode všech nezřízených žádostí, abych, vnitřně uzdraven a dokonale očištěn, byl 
učiněn schopným lásky, statečným v utrpení a věrným ve vytrvalosti.“255 
(Tomáš Kempenský) 

 
 
• Milování bližních 

„Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život.  
A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.“ 

(1 J 3,16) 
 

 Mnoho vykoná, kdo mnoho miluje a ten mnoho miluje, kdo slouží víc druhým, 

víc společenství, než sám sobě, tedy než své vůli.256 Připomíná tak důležitost lásky k 

bližnímu, v níž člověk druhým má přát, nikoli závidět (1K 13) nebo posuzovat. 

Láska je hbitá, upřímná, dobrotivá, radostná a líbezná; silná, trpělivá, věrná, 

prozřetelná, stejně jako obezřetná, pokorná a přímá.257 Láska k bližnímu nás učí 

snášet nedokonalosti druhých. Nikdo není bez břemene. Abychom naplnili zákon 

Kristův, máme se učit břemena jeden druhého nést (Ga 6,2), pomáhat si, těšit se, 

snášet se a poučovat se navzájem.258  

 Poté, co duše pozná sebe samu, vydává se na cestu pokory a pociťuje nenávist 

ke svým nečistým sklonům, neboť poznává, jak touhy její přirozenosti jdou proti 

Duchu Božímu (sr. Ga 5,17), praví se v Dialogu Kateřiny Sienské.259 

 Lásku k Bohu tak doplňuje láska k bližnímu (Mt 22,37.39). Toto 

„dvojpřikázání“, respektive „trojí přikázání lásky“ je shrnutím celého Zákona i 

Proroků (Mt 22,40; Ga 5,14).  

 Z Boží dobrotivosti a láskou člověka k Bohu se v člověku rodí a prohlubuje 

pravá duchovní láska. A z lásky k Bohu pramení láska k bližnímu. Láska k Bohu a 

láska k bližnímu jsou jedno a duše miluje bližního natolik, nakolik miluje Boha.260  

 

                                                 
255Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 106-107 
256Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 33 
257Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 110 
258Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 34-35 
259Kateřina Sienská, Dialog, 13 
260Kateřina Sienská, Dialog, 13 
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„Když u pramene naplníš džbán, vytáhneš ho z vody a vypiješ ho do dna, zůstane 
prázdný. Ale když do něj necháš při pití dál tryskat vodu z pramene, kterým jsem já, 
zůstává plný. Stejně tak duchovní i skutková láska k bližnímu nutně potřebuje hasit 
žízeň ve mně a nemá žádné jiné vedlejší úmysly.“261 

 

 

• Jako sebe samých 

 Láska nás odpoutává od soběstřednosti k pozornosti vůči onomu druhému. Již 

tím je láska neodlučitelná od pokory. Svého bližního máme přitom milovat jako sebe 

samé (Mt 22,39). Předpokládá se tedy i láska k sobě samému - avšak nikoli v pojetí 

sebelásky, egoismu, nýbrž ve smyslu zdravého vztahu k sobě.262 

 Člověk však má sklon podléhat té falešné lásce k sobě ve smyslu sebelásky, 

sobectví, egocentrismu. Avšak ta nejvíce vzdaluje od svrchovaného dobra,263 je 

označována za jed světa, kořen všeho zla, neboť vyrůstá z pýchy.264 Avšak zdravý 

vztah k sobě je opakem této sebelásky. „Jenom ten, kdo sám sebe přijal, může i sám 

sebe vydat, může být nesobecký“ praví evangelický misionář Walter Trobisch.265 

„Když jsem však nenašel sám sebe, nedosáhl jsem vlastní identity, musím se tudíž 

neustále hledat, stávám se tak člověkem hledajícím sama sebe. Tento stav nazýváme 

sobectvím.“266 Totéž vystihuje Tomáš Kempenský, když o lásce praví: „Nikdy samu 

sebe nehledá, protože kde někdo hledá sebe, tam odpadá od lásky“.267 Zní to 

paradoxně, avšak právě člověk, který sám sebe nemiluje, se stává sobcem, egoistou, 

tedy tím, kdo je sobě-středný, kdo se stále obrací sám k sobě - v podvědomé snaze 

nalézt se.268 

 Láska nehledá svůj prospěch (1 K 13,5), neboť ono, co jí samé prospívá, již 

nalezla - totiž své zakotvení v Bohu. Sebezapření, které je vlastně nejvyšší formou 

lásky, neboť je obětí, předpokládá sebepřijetí, praví Trobisch.269To znamená přijetí 

sebe, jaký / jaká jsem - a sice nezkresleně. A jsme opět u sebepoznání. Právě proto je 

sebepoznání také důležité, abychom se „našli“, poznali sebe jako existenci odvislou 

od Boha a svou sounáležitost s druhými. Jak pravil Ruysbreck: „Sebepoznání nás 

poučuje, odkud přicházíme, kde jsme a kam jdeme. Přicházíme od Boha a jsme ve 

vyhnanství. A protože moc naší lásky touží po Bohu, uvědomujeme si toto 

                                                 
261Kateřina Sienská, Dialog, 102-103 
262Trobisch, Miluj sám sebe, 7 
263Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 152-154 
264Kateřina Sienská, Dialog, 33 
265Trobisch, Miluj sám sebe, 9 
266Ibidem 
267Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 110 
268Trobisch, Miluj sám sebe, 9 
269Trobisch, Miluj sám sebe, 11 
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vyhnanství.“270 To je také naše pravá identita, ano, bída, kterou máme poznat, 

přijmout a z ní vyjít. Ta nás činí pokornými, milujícími a soucítícími s druhými. 

Pokora neznamená nenávidět sebe, ať už své nitro nebo své tělo (sr. Ef 5,29). V 

pokoření sebe se sice člověk považuje za úplné „nic“, přesto se tím nezříká péče o 

sebe, nezanedbává se, má k sobě dobrý vztah. 

 Právě z tohoto dobrého vztahu k sobě také vychází dobrý vztah k druhým, jak 

je nám řečeno v Mt 7,12: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s 

nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.“  To je shrnutí Zákona a Proroků významově 

shodné s Největším přikázáním (Mt 22,37-40). Obě tato shrnutí Zákona a Proroků by 

se dala propojit. Člověk obvykle touží být milován. Je to přirozené, již od narození je 

dítě - alespoň ve zdravém rodinném zázemí - zahrnováno péčí a láskou. A tak touha 

být i nadále opečováván a milován je člověku zcela přirozenou a bytostnou potřebou. 

Tak také být přijímán, milován je právě tím chováním, které bychom chtěli při 

jednání s námi od druhých. Avšak Ježíš nám na to praví: „Tak jednejte vy s nimi.“ 

Nemáme tedy čekat na to, zda nás někdo zahrne láskou a péčí, máme tak jednat sami. 

To, že přirozeně chceme být milováni, nás má vést k tomu, že právě toto máme sami 

konat - totiž milovat.  

 Nedokonalost lásky k bližnímu si proto člověk uvědomí tehdy, když se rmoutí 

nad tím, neopětuje-li jemu milovaný tvor jeho lásku, nemá-li ho dost rád nebo má-li 

rád víc někoho jiného. Avšak pravá duchovní láska není čímkoli podmíněná, miluje i 

ty, kteří jsou v lásce nestálí a nevěrní - jako Hospodin miluje svůj nevěrný lid (Oz 3). 

Dokonalá láska miluje dokonce i ty, které je z lidského hlediska  nesnadné milovat 

(Mt 5,44).  

 Neboť ani my nejsme hodni lásky, a přece nás Bůh miluje, ačkoli my jeho 

lásku neopětujeme dostatečně či vůbec.271 Bohu nikdy nebudeme moci oplatit jeho 

věrnou lásku naší láskou, kterou jsme mu dlužni, proto nám byl dán bližní, abychom 

pro něj činili to, co nemůžeme vykonat pro Boha - abychom jej milovali jen z lásky 

pro lásku, bez jakéhokoli dalšího prospěchu. Tímto způsobem všechno vykonané z 

takovéto lásky je vykonáno pro Boha.272 

 Ještě však jeden důležitý rozměr má milování druhého jako sebe samého. 

Znamená poznávat druhé jako sebe, překonávat oddělení od druhých a nacházet 

vzájemnou sounáležitost - být jako jedno tělo Kristovo (1 K 12,12). 

 
                                                 
270Huxley, Věčná filozofie, 145 
271Kateřina Sienská, Dialog, 103 
272Ibidem 
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„Jestliže v tobě láska roznítí oheň, pocítíš, jak tato láska  
spaluje tvoji osobnost a zžírá veškeré ego - vše z toho, co nazýváš 'já' a 'mé'.“ 

(Jacob Böhme)273  
 

 

7.4. Pokora jako sebezapření a sebeodevzdání 

 Třetím důležitým aspektem pokory je sebezapření a sebeodevzdanost. 

Znamená také nejhlubší pokoření se. 

 Tomáš Kempenský tento aspekt související s pokorou zdůrazňuje v celém 

svém spise jako určující pro následování Krista. Je shrnutím obou předešlých 

aspektů: předpokládá již pravdivé poznání sebe sama, svého určení ve světě, 

rozpoznání své závislosti na Bohu a sounáležitosti s bližními. Předpokládá již 

hlubokou čistou lásku k Bohu a k bližním - tak velkou, že v bližních poznává 

samotného Pána (Mt 25,35-40). Lásku ochotnou oběti.  

 Touto obětí je postupně vše, na čem člověk v tomto světě ulpívá, a s čím se má 

sklon ztotožňovat. Tak dochází člověk až k tomu, že odevzdává Bohu vše, co má, 

svou vůli a nakonec i sebe sama.  

 Podstatou sebeodevzdání je vzdání se svévole a odevzdání se v lásce, pokoře a 

poslušnosti cele - to jest celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou duší (Mt 

22,37) - Bohu, do vůle Boží.274 

 Cesta k této nejvyšší odevzdanosti Bohu následuje Krista až na kříž. Člověk se 

na ní zříká světa, zříká se i sebe sama. Proto je vskutku stezkou uzoučkou, jen pro 

opravdově odhodlané duše. Odhodlané na sebe zapomenout a sebe se zřeknout pro 

Boha. Avšak na této cestě není člověk sám. Tato cesta se člověku v podobě Krista, 

našeho Pána, dává sama; právě tato vede k životu (J 14,6).  

 

Utrpení na tomto světě 

 Tomáš Kempenský považuje za důležité uvědomit si, že život na tomto světě, 

jakkoli se nám zrovna jeví naplňující a šťastný, není prost utrpení.275 Je to utrpení 

života ve vyhnanství (Gn 3,16-19.23n). Proto Kempenský nabádá člověka opustit (v 

duchovním smyslu) tento svět - totiž opustit své lpění na předmětech tohoto světa, 

včetně nezdravého lpění na tvorech. „Když dospěje člověk až k tomu, že si nehledá 

útěchu u žádného tvora, teprve tehdy začne dokonale poznávat Boha.“276 Láska je 

                                                 
273Freke, Moudrost křesťanských mystiků, 52 
274Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 169-170 
275Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 49 
276Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 64 
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svobodná, neočekává nic zpátky, je bezpodmínečná. Proto také vztah k bližním nemá 

být závislostí, neboť při té nikoli dáváme lásku, nýbrž očekáváme, bereme. Závislost 

a lpění je jen převlečený egoismus, který vše poutá na sebe. Nelpět na druhých 

znamená zřeknout se v tomto smyslu tvorstva, aby mohl být nalezen Tvůrce.277  

 

Duchovní zkoušky a temná noc duše 

 Není však těžké, jak na jiném místě Kempenský pokračuje, postrádat lidské 

útěchy, stojí-li při nás božská. Avšak je převeliká věc umět postrádat útěchy jak 

lidské, tak božské „a pro Boží čest rád snášet opuštěnost srdce; a v ničem nehledat 

sebe, ani nehledět na vlastní zásluhy.“278 Tehdy pomůže trpělivost a  sebezapření 

podle Boží vůle. Nemáme ulpívat ani na Boží útěše, neboť Duch přichází a odchází, 

jak se mu zlíbí - proto praví Jób: „Co je člověk, že mu přikládáš význam, že se jím 

zabýváš v srdci, že na něj dohlížíš každého rána a každou chvíli ho zkoušíš?“ (Jb 

7,17n).279 Útěchu střídá pokušení a zkouška. Každá zkouška od Boha však nepřichází 

beze smyslu, člověk má při ní příležitost zpokornět, stát se trpělivějším a přiblížit se 

víc Bohu280 (viz. celý příběh Jóba, zvláště Jb 33,13-33). „Není hoden vznešeného 

patření na Boha, kdo nebyl pro Boha vyzkoušen nějakým protivenstvím.“281  

 Duše prochází různými zatěžkávajícími zkouškami všemožných vin a útrap na 

své cestě k Bohu. Avšak v jisté fázi se odmlčuje i Bůh; to je nejtěžší zkouškou. 

Věřící tak může zakoušet ve svém nitru až propastnou duchovní prázdnotu, v níž se 

vše dříve pevné bortí. Je to čas utrpení smyslů, duše i ducha, bolest prolomená až do 

kořenů bytosti. „Čas položit do prachu svá ústa, snad ještě naděje zbývá. Opravdu, 

toto není čas rozmluvy s Bohem.“282 Jedná se o stav pasivity duše, který je zároveň 

ukazatelem i přiznáním účasti duše na Kristově kříži.283  

 „Temná noc duše“ se podobá noci z biblické Písně písní, v níž „milá“ vyšla za 

noci ven hledat svého „milého“ a nemohla jej nikde nalézt (Pís 3,1-3). Tuto snubní 

symboliku, v níž „Milovaný“ představuje Krista, „nebeského Ženicha“, a „milující“ 

duši, „Nevěstu“, rozvíjí Jan od Kříže v poetickém vyjádření svých duchovních 

zkušeností z oné zkoušky duchovní opuštěnosti bez Boha.284  

 

                                                 
277Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 159 
278Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 82 
279Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 84 
280Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 85 
281Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 85 
282Sv. Jan od Kříže, Temná noc duše, 7 
283Sv. Jan od Kříže, Temná noc duše, 8 
284Viz. dílo Jana od Kříže: Výstup na horu Karmel, Temná noc duše, Duchovní píseň a další spisy 
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Cesta kříže 
 

„Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.“ 
(Mt 10,38) 

 

 Zkouška opuštěnosti bez Boha, bez božské útěchy, je však součástí cesty duše, 

která následuje v pravdě Krista k Bohu, do Božího království, cesta kříže. 

 Tato cesta kříže je vskutku úzká (Mt 7,14). Člověk se, aby vstoupil těsnou 

branou, musí vyprázdnit od všech věcí, od lpění, a tedy od svého chtění, které by 

rádo vše vlastnilo a ovlivňovalo podle své vůle. Málokteří mají dostatek odhodlání 

vstoupit do tohoto stavu prázdnoty - chudoby - ducha.285 Ta je však součástí na cestě 

následování Krista. Jak praví Tomáš Kempenský, je mnoho milovníků Kristova 

nebeského království, ale málo těch, kdo nesou jeho kříž. Je  mnoho těch, kdo touží 

po potěšení, ale málo takových, kdo by toužili po utrpení. „Mnozí Ježíše následují až 

po lámání chleba, ale málokteří až k pití kalicha utrpení. Mnozí velebí jeho zázraky, 

málokteří jdou s ním křížovou cestou.“286Kdo však miluje Ježíše pro Ježíše a ne pro 

nějaké vlastní potěšení, velebí ho v každém trápení a úzkosti srdce právě tak jako při 

největším potěšení.287 

 Když nás Ježíš uváděl na tuto cestu, dal nám ponaučení: „Kdo chce jít se mnou, 

zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj 

život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání 

jej.“ (Mk 8,34n). Co vše z tohoto poučení vyplývá? Shodně s Tomášem 

Kempenským o důležitosti duchovního vyprázdnění se a přijímání i Božího mlčení v 

čase zkoušek, hovoří Jan od Kříže. Kdo totiž ulpí na božských útěchách, podléhá 

lehce nejen domýšlivosti, ale i „duchovní mlsnosti“.288 Následkem toho se však ti, co 

se brání oné duchovní vyprahlosti, trápení a chudobě, stávají nepřáteli Kristova kříže 

(Fp 3,18). Pravý duch se však nezdráhá podstoupit pro Boha i utrpení, je ochoten 

postrádat všechna dobra pro Boha namísto jejich vlastnění, podstupuje vyprahlost, 

sklíčenost i opuštěnost, protože ví, že toto je následování Krista a popření sebe 

samého a tamto že je namísto toho hledání sebe v Bohu, které je v rozporu s 

láskou.289  

 Ježíš oněm dvěma učedníkům ucházejícím se o místa po jeho pravici a levici 

namísto odpovědi nabídl kalich, který měl On pít namísto požitku (Mt 20,20-22). 

                                                 
285Sv. Jan od Kříže, Výstup na horu Karmel, 98 
286Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 88 
287Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 89 
288Sv. Jan od Kříže, Výstup na horu Karmel, 99 
289Sv. Jan od Kříže, Výstup na horu Karmel, 100 
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Tímto kalichem je odumření vlastní přirozenosti.290 Pro dokonalé následování Krista 

se žádá jediné: umět se doopravdy zapřít navenek i uvnitř, ochotně trpět pro Krista a 

ve všem se zmařit. Má to pro člověka smysl. Protože pouze v následování Krista má 

člověk prospěch, pouze jím nalézá pravý život (J 10,9; 14,6). 291  

 Člověk se při odpoutávání od chtění a lpění zbavuje zejména lpění na sobě 

samém. „A když bude úplně rozložen v nic, což bude největší pokora, bude 

uskutečněno duchovní sjednocení mezi duší a Bohem, a to je největší a nejvyšší stav, 

k němuž se může v tomto životě dospět.“292 Tajemství Krista nezáleží v duchovních 

požitcích, nýbrž ve smyslové a duchovní, to jest ve vnitřní a vnější, smrti zaživa na 

kříži.293 

 

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.  
Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde;  

kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ 
(Mt 16,24n) 

 

 „Kdo se rozhodl pro Krista, ten je pro svět mrtev a svět je mrtev pro něj“, praví 

v návaznosti na řeč apoštola Pavla Galatským (Ga 6,14) Edith Steinová.294 Ježíšův 

učedník s tímto poznáním nejen přijímá kříž, který je na něho vložen, ale také křižuje 

sám sebe - se svými vášněmi a sklony (Ga 5,14).. Avšak kříž není samoúčelný, 

pokračuje Edith Steinová. Kříž ukazuje vzhůru. Světlo Boží milosti proudí shůry a 

zaplavuje všechny, kdo kráčejí ve stopách Ukřižovaného.295 

 Terezie Benedikta, jak se Edith Steinová jmenovala po vstupu na Karmel, 

navazuje na Jana od Kříže, když praví: „Teprve až se duše v nejhlubší pokoře takřka 

zničí, dovrší se její duchovní sjednocení s Bohem.“296 A to je možné jedině cestou 

kříže. Chceme-li mít účast na Kristově životě, „musíme s Ním projít smrtí na kříži: 

tak jako On musíme ukřižovat svou vlastní přirozenost životem umrtvování a 

sebezáporu a vydat sami sebe k ukřižování v té podobě utrpení  a smrti, kterou nám 

Bůh určí nebo kterou dopustí.“297 Edith Steinová podobně jako Dietrich Bonhoeffer 

o tomto následování Krista až na kříž hovořili nejen slovy, nýbrž i svým životem. 

 

                                                 
290Sv. Jan od Kříže, Výstup na horu Karmel, 101 
291Sv. Jan od Kříže, Výstup na horu Karmel, 101-102 
292Sv. Jan od Kříže, Výstup na horu Karmel, 103 
293Ibidem 
294Steinová, Věda kříže, 25 
295Ibidem 
296Steinová, Věda kříže, 36 
297Steinová, Věda kříže, 37 
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„Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ 
(Ga 2,19n). 

 

Pokora jako chudoba vnější 

 Člověk se má na své duchovní pouti dokázat vzdát všech věcí - je nám řečeno, 

že bohatý těžko vejde do království nebeského (Mt 19,23n). Věci ani velký majetek 

však sami o sobě neškodí. Záleží na poměru člověka k nim. A jak známo, člověk je 

vnějšími hmotnými pomíjivými věcmi tohoto světa velmi poután, takže se v něm 

lehce vyvine nezdravé pouto k nim, totiž lpění. Může to vycházet ze strachu o zítřek, 

avšak nezdravé hromadění věcí, a tedy i majetku znamená současně nedůvěru v Boží 

zaopatření - podobně jako měli nedůvěru ti, kdo na poušti neuposlechli Hospodinovy 

výzvy prostředkované Mojžíšem a manu z nebe hromadili a uchovávali až do dalšího 

dne (Ex 16,16.19n) - v nedůvěře a „nedověře“ Bohu Hospodinu a jeho milosti. Tak 

vzniká závislost na věcech, jejímž horším projevem je modloslužba. A pocit 

majetkové převahy nad druhými má obvykle za následek domýšlivost, pocit 

nadřazenosti, manipulování a pohrdání těmi, co jsou na pomyslném „společenském 

žebříčku“ níže a podlézavost, jejímž projevem může být i falešná pokora motivovaná 

sobeckými zájmy, zase vůči těm, co jsou postaveni výše. Materiální prosperita, 

nadbytek, v němž naše  technicky vyspělé země žijí - často na úkor zemí ekonomicky 

slabších, není zárukou „vyspělejších“ vztahů mezi lidmi. Pro výše uvedené svody je 

tomu spíše naopak. 

 Nejen chlebem člověk je živ, nýbrž každým slovem z Božích úst. (Mt 4,4).  

Člověk celým svým životem závisí jedině na Bohu, na ničem jiném. Ježíš nám dává 

ohledně lpění na hmotných věcech nejedno ponaučení - nemáme si dělat starosti o 

zítřek, nejprve máme hledat království Boží - to jest také odevzdat se v důvěře 

Bohu298 - a vše ostatní nám bude přidáno (Mt 6,28-34). Teprve odevzdáme-li sebe, 

prodali jsme opravdu všechno, co máme (L 12,33) - to je klíč ke království, v němž 

jsou velebeni chudí a nešťastní. Je to dobrovolná chudoba vnitřní, která se může 

projevit i navenek pomocí nuznému bližnímu. 

 Máme prodat všechno, co máme - to znamená prodat i naše „vlastnění“ 

samo.299  Musíme být připraveni, že tak přijdeme o vlastnictví všeho toho, co dosud 

chápeme jako „život“,300 že se tím náš život zcela přeorientuje. Skromnost jakožto 

nelpění na věcech je v odevzdání se Bohu důležitá. Stát se chudým a uskromnit se 

                                                 
298Missatkine, Encyklopedie mystiky II, 22 
299Velmi trefně se problematice „vlastnění“  věnuje Erich Fromm ve své knize Mít nebo být?  (To 

Have or To Be?, 1976) - skutečný život se odvíjí jedině v modu „bytí“, ve svobodě. 
300Tugwell, Blahoslavení chudí v duchu, Salve (článek on-line) 
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tak ve svých potřebách na minimum souvisí s následováním Krista -  vždyť On sám 

neměl, kde by hlavu složil (Mt 8,20). Chudobu si jako věrnou nápodobu života 

Kristových učedníků si zvolili již první křesťané, zejména  mniši, jak dosvědčuje 

například Benediktova řehole301 a výmluvně svým životem například František a 

Klára z Assisi a celá dalších bratrů a sester. Dobrovolnou chudobu volí na své cestě 

všichni asketi.  

 
 

Pokora jako chudoba vnitřní: sebezapření, poslušnost, odevzdání své vůle Bohu 

 

"Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých 
bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem“ 

(L 14,26). 
 

 Avšak odevzdat hmotné statky nestačí. Tím hlavním, co máme odevzdat, jsme 

my sami. Sami sebe se vším svým chtěním, lpěním a představami. Pak budeme 

opravdu prázdní, chudí co do ducha. Teprve může následovat v duchovním smyslu 

ona oběť na kříži - křesťanskými mystiky také nazývaná „mystická smrt“.302 Je to 

nejvyšší možné sebezapření a sebeodevzdání do vůle Boží. Teprve po ukřižování s 

Kristem může nastat vzkříšení v Kristu (Ga 2,19n). 

 Tak nastává sjednocení s Bohem. Předpokladem je však ono sebeodevzdání, 

které provází sjednocení se s Boží vůlí. Aby k tomu došlo, je potřeba očišťovat vůli 

od jejích náklonností a žádostí.303 Avšak toto odevzdání své vůle Bohu se neděje naší 

vůlí, neboť to by bylo jen další chtění, nýbrž láskou - jakou se v Písni písní 

odevzdává milá svému milému.304 

 Tomáš Kempenský připomíná potřebu čistého a úplného sebezřeknutí se na 

více místech své knihy.305 V některých momentech hovoří přímo k Bohu a stejně tak 

v dalších prostředkuje samo Boží promlouvání, které se mu dostává: „Synu, opusť 

sebe a najdeš mne. Vzdej se veškeré své vůle a všeho majetku a vždycky tím jen 

získáš. Neboť jakmile se bez výhrad zřekneš sebe, dostane se ti hojné milosti.“ 306 

Člověk se má zbavit své vlastní vůle navenek i uvnitř, a to co nejupřímněji a s 

naprostou důvěrou v Boha.307 Máme dát všechno za všechno, držet se jen Boha, Jeho 

                                                 
301 Benedikt z Nursie, Řehole Benediktova, 89 
302Tomášová, Za čas a prostor, 36-37 
303Sv. Jan od Kříže, Výstup na horu Karmel, 250 
304Steinová, Věda kříže, 201 
305Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 169-170, 210-213, 248-250 aj. 
306Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 169 
307Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 169-170 
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slova. Boží slovo se zjevuje v nitru v tichosti. Je proto třeba, abychom se utišili ve 

své mysli a mlčky s veškerou pokorou a vroucností mu naslouchali.308 Boží slova si 

máme zapsat do srdce a bedlivě o nich uvažovat (Př 7,1-3). Naše poslušnost se 

osvědčuje v době pokušení. Můžeme se však ve své slabosti obracet k samému Bohu 

a jeho milosrdenství.  Tak se mnohokrát ve svém spise k Bohu obrací Tomáš 

Kempenský: „Pane, nauč mě plnit Tvou vůli (Ž 143,10); nauč mě žít tak, aby to bylo 

pokorné a hodné Tebe. Vždyť Tys má moudrost, Ty mě doopravdy poznáváš a znal jsi 

mě už před mým zrozením na svět, ba před stvořením světa.“309  

 „Božím člověkem nemůže být, kdo nechce to, co Bůh právě chce“, praví také 

Mistr Eckhart310 To, co Bůh chce, je dobré a zároveň to nejlepší, i když smysl onoho 

dobra nám hned nemusí být patrný. Proto nás Kristus, náš Pán, naučil skrze apoštoly 

modlit se každý den, aby se děla Boží vůle (Mt 6,10). To má být smyslem naší 

každodenní modlitby (Mt 6,9-13). Mistr Eckhart však v souvislosti se sebezřeknutím 

připomíná jednu paradoxní skutečnost ne vždy chápanou. Totiž zříci se sebe 

znamená zříci se také svých představ - a to i představ o Bohu. Neboť Boha ani v 

představách nelze zobrazit ničím z tohoto světa (sr. Ex 20,4).  

 Angelus Silesius praví v Cherubském poutníku: „Bůh, to je nic i vše dle 

lidských pomyšlení; zkus říci sám, co jest, a říci zkus, co není!“311 Toto oproštění se 

od vlastních představ o Bohu v důsledku znamená oproštění se od všeho, co pro nás 

„pozemsky chápaný“ Bůh znamená.  

 Proto Mistr Eckhart může říci: „Nejvyšší a nejúplnější oproštění, jaké může 

člověk udělat, je opuštění Boha kvůli Bohu.“312 To však musí být chápáno správně. 

Je to, domnívám se, mystický náhled člověka obdařeného Duchem (1 K 2,15), toho, 

jenž zakusil jednotu ducha s Bohem (1 K 6,17).313 A v této jednotě již není, co by 

člověk hledal, neboť v Bohu žije. Pak také již skutečně nepoměřuje druhé. Všechno a 

                                                 
308Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 100-104 
309Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 104 
310Sokol, Mistr Eckhart a sředověká mystika, 181 
311Silesius, Poutník Cherubský, 34  
312Renneteau, Marcadet, Encyklopedie mystiky III, 177 
313Domnívám se, že většina „proroků“ - lidí, kteří žili jednotu s Bohem - bývali v dějinách často 

nepochopeni a leckdy právě pro církev a tradiční křesťany nepřijatelní. A to tím, že pronášeli 
mnohé, pro ostatní až troufalé Boží pravdy - a to zcela suverénně. Myslím, že podobně 
nepochopen byl také Ježíš Kristus - ti, kteří jím byli pohoršeni, kteří jej nepřijali, se podivovali 
zejména nad tím, kde vzal oprávnění nazývat se Božím Synem a dokonce sám sebe považovat za 
jedno s Otcem.  Byl to pro ně projev nejvyššího rouhání, opovážlivosti a domýšlivosti. Proto 
paradoxně nejvyšší pokora se může projevovat i jako nejvyšší suverenita a tím působit na ty, kteří 
„očima nevidí“ a „ušima neslyší“ (Mt 13,15) autoritativně a pyšně. Skrze „dokonale pokorného“ - 
zcela odevzdaného Boží vůli, s Bohem sjednoceného - se projevuje a hovoří Bůh sám. Proto také 
prorocké slovo nabývá nejvyšší autority. Jako rouhání se může jevit zvláště těm, kteří daného 
proroka příliš spojují s jeho lidstvím – například ti, kteří ho znají z místa, kde vyrůstal a žil  (sr. Mt 
13,54-57; J 6,41n). 
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všichni jsou pro něj před Bohem a v Bohu jedno.314 To je součást úplného zřeknutí se 

sebe a úplného odevzdání se Bohu. Součást dobrovolného pokoření sebe sama před 

Bohem. 

 Míla Tomášová, česká křesťanská mystička 21. století, často připomínala 

potřebu pokory srdce ve svých spisech. Zdůrazňovala přitom právě důležitost 

odevzdání své vůle Bohu, sebeodevzdání. „To je nejvyšší pokora srdce: 'být vždy u 

Jeho nohou' čili v souhlase s Boží vůlí.“315 Zdůrazňuje přitom potřebu vyprázdnění 

mysli, a tím jejího očištění formou utišení. Pravá pokora srdce je podle Míly 

Tomášové naprosté utišení mysli v láskyplné bdělosti a naprostá sebeodevzdanost 

Bohu.316 Tak medituje také nad vznešeností modlitby Otčenáše. „Otče náš, volám Tě 

z celého srdce, celou svou bytostí v nejhlubší pokoře, v nejhlubším mlčení srdce a v 

nejhlubším zastavení promítání mysli a představ... Nyní Tě volám, Otče náš - ne můj, 

ale náš...“317 Právě sebezapření, sjednocení své vůle s Boží vůlí a odevzdání sebe 

sama zcela Bohu - tak, jako se Syn odevzdal Otci, je nejen poselstvím naší modlitby 

Otčenáš, nýbrž též poselstvím Velikonoc oslavujících tajemství Božího vzkříšení. A 

jedině tak člověk také pozná své bližní a všechno stvoření jako Boží stvoření, jako 

obraz jediného Boha.318 

 Vrátíme-li se opět k myšlenkám Tomáše Kempenského v jeho Následování 

Krista, máme příležitost se poučit cennými bratrskými radami a napomínáními toho, 

jenž - jak se hloubkou inspirace jeví - Krista věrně následuje. Vystihuje přitom 

podstatu onoho následování: Bez cesty nelze jít, bez pravdy není poznání a bez 

života se nežije. Kristus je ta cesta, po které máme kráčet; pravda, které máme věřit; 

život, který máme očekávat. Cesta neporušitelná, pravda neomylná, život nekonečný. 

„Chceš-li být mým učedníkem, zapři sám sebe (L 9,23; Mt 16,24)... pokořuj se ve 

světě...  nes se mnou kříž,“ tlumočí nám své Boží zjevení Tomáš Kempenský.319 

 Nabídnutí sebe sama Bohu je nutně provázeno očišťováním své mysli a svého 

srdce, celého svého charakteru. To se současně děje i skrze modlitbu o milost Boží. 

Jedině Kristus, Beránek Boží, smývá naše viny, očišťuje nás od hříchu (Zj 7,14). 

Naší odpovědností je bdít nad svými sklony a neustále se celým svým nitrem k Bohu 

obracet. Tomáš Kempenský modlitbu chápe jak výsledek našich vztahů k Bohu. 

                                                 
314Renneteau, Marcadet, Encyklopedie mystiky III, 177 
315Tomášová, Třpyt prázdna, s. 140 
316Tomášová, Třpyt prázdna, s. 140-141 
317Tomášová, Za čas a prostor, 11 
318Tomášová, Třpyt prázdna, s. 141 
319Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 212 
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Naše víra, podle něj, odpovídá naší modlitbě.320 Právě četné vroucí modlitby a volání 

k Bohu se nacházejí takřka ve všech kapitolách celého Kempenského spisu.  Část 

jedné z nich zaznívající také takřka v samém závěru jeho Následování Krista může 

zaznít také na závěr této kapitoly věnované praxi pokory inspirované převážně tímto 

jeho cenným odkazem:  

 „Pane, všechno je Tvé, cokoli je na nebi i na zemi. Toužím se Ti dát v 

dobrovolnou oběť a navždy zůstat Tvůj. Pane, s upřímným srdcem se Ti dnes 

odevzdávám na věčné časy do služby, do poslušenství a v oběť ustavičné chvály.“321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
320Carretto, Dopisy z pouště, 35 
321Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 248 
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ČÁST III. - POKORA JAKO UNIVERZÁLNÍ HODNOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

8.   Příklady žité pokory v různých tradicích  
 

 Do této chvíle jsme o pokoře hovořili převážně jako o křesťanské ctnosti. 

Avšak pokora je obecná lidská vlastnost, filosofií podobně jako pokání pojímána 

jako očistný  proces v duši,322 psychologií také chápána jako cit323 nebo postoj324 

osobnosti. Pokora stejně jako jiné lidským vlastnosti má obecný univerzální 

charakter. Každá duchovní tradice v podstatě funguje na principu „podrobení se 

vyššímu“, respektive „Nejvyššímu“. A podrobení se je součástí pokory a její nejvyšší 

formy, sebeodevzdání. Je proto důležitá nejen v křesťanské tradici coby předpoklad 

opravdového následování Krista, nýbrž má svůj význam i v dalších duchovních 

tradicích. V této kapitole bych ráda krátce poukázala na odkaz alespoň čtyř 

osobností, které nejen svým životním dílem, nýbrž také způsobem svého života, 

prokazovali a prokazují značnou dávku pokory. 

 Nebylo lehké z tolika možných osobností, o nichž by v souvislosti s pokorou 

mohlo a mělo být též pojednáno, vybrat. Některé jako František nebo Klára z Assisi 

jsou všem dobře známé a mělo by jistě význam je právě v souvislosti s pokorou, jejíž 

aspekt vnější a vnitřní chudoby je důležitý, uvést. Nicméně nakonec jsem vybrala 

mezi všemi osobnostmi právě ty, s jejichž dílem jsem již lépe obeznámena, a jejichž 

odkaz „žité pokory“ mne dlouhodobě oslovuje.  

 

• Terezie z Lisieux (1873 – 1897) – křesťanská tradice 

• Martin Buber (1878 – 1965) – židovská tradice a evropská filosofie  

• Mahátma Gándhí  (1869 – 1948) – indická filosofie a hinduismus  

• J. S. dalajlama (*1935) – buddhistická tradice 

 

 

8.1.   Terezie z Lisieux (1873 – 1897) 
 
 „Nebesa opustil jsi z lásky samé, za mne ses rozhodl svůj život dát. 

Nyní můj celý život přijmi, Pane, pro Tebe trpět chci a umírat.“ 
(Terezie z Lisieux: Básně)325 

 
 Terezie z Lisieux, vlastním jménem Terezie Martinová a řeholním Terezie od 

Dítěte Ježíše,326 zvaná také „malá Terezie“ se stala jednou z nejznámějších postav 

                                                 
322Olšovský, Slovník filosofických pojmů současnosti, 150-151 
323Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, 249 
324Sr. definici pýchy: Sillamy, Psychologický slovník, 175 
325 Terezie z Lisieux, Básně, 41 
326 Terezie z Lisieux, Dějiny duše, s. 5 
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křesťanských mystiků. Mnohé se o Terezii dovídáme přímo z jejího vlastního 

životopisu Dějiny duše, který sepsala ke konci svého života na požádání Matky 

představené v klášteře. 

 Narodila se v roce 1873 v Alenconu ve Francii jako poslední z celkem devíti 

dětí v rodině Martinových. V jejích čtyřech letech jí umírá matka. Tím končí šťastné 

období Terezina dětství, jak později praví.  

 Odmala si Terezie přála stát se řeholnicí a vstoupit na Karmel podobně jako tak 

učinili před ní její tři ze čtyř starších sester. To se jí také splnilo, když byla zcela 

mimořádně s výjimečným svolením církevních autorit327 přijata do řádu karmelitánů 

již ve svých 15 letech. Karmelitánský řád je znám svou přísnou řeholí, chórovou 

modlitbu střídá manuelní práce a na spánek zbývá jen asi šest hodin. Na Terezii 

přitom doléhala nemoc Terezina otce a časté zkoušky víry, kterými procházela. 

Přitom všem věrně plnila každodenní povinnosti, k tomu kreslila, psala básně a 

divadelní hry a především si však zachovávala veselost, vroucnost ve svém srdci, 

laskavost, ochotu kdykoli pomoci. To vše při tolika životních útrapách.  

 V Terezii sílilo odhodlání odevzdat se Bohu. V roce 1895 přerostlo toto 

odhodlání v touhu nechat se strávit láskou, a tak zemřít pro Boha - dát se jako 

zápalná oběť Milosrdné Lásce.328 „Můj Bože, blažená trojice, toužím Tě milovat a 

působit, abys byl milován... toužím dokonale plnit Tvou vůli... Obětuji se, můj Bože, 

jako celopal Tvé Milosrdné Lásce.“,329 píše ve svém úkonu obětování se. „Milovat 

znamená dát všechno a dát sám sebe. Lásku za lásku.“330 Několik dní poté byla 

Terezie zaplavena ohromným přívalem lásky k Bohu. Bylo to pro ni Božím 

stvrzením, že její přání bylo vyslyšeno. Do roka o Velikonocích 1896 se projevila u 

Terezie tuberkulóza. V roce 1897 v pouhých 24 letech umírá. Přestože však žila 

krátce, stačila Terezie vykonat mnohé.  

 

Pokora jako „cesta dětství“ 

 Životní pouť této světice je charakteristická silnou odevzdaností a přímo 

plamennou láskou k Bohu – k celé Trojici, zejména láskou k Ježíši, a taktéž  

k bližním. Terezina láska je přitom provázena naprostou důvěrou v Boha a hlubokou 

pokorou takřka „malého dítěte“, za které se sama před Bohem i před druhými 

pokládala. Svým láskyplným přístupem k duchovnímu životu otvírala srdce druhým 

                                                 
327 Povolení ke vstupu na Karmel jí musel udělit jak místní diecézní biskup, tak papež Lev XIII. 
328 Gaucher, Životopis Terezie z Lisieux, 133-134 
329 Terezie z Lisieux, Dějiny duše, 256-257 
330 Gaucher, Životopis Terezie z Lisieux, 134 
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lidem a svou odvahou pokořit se pro Boha a být malá a poslední, podpořila i ostatní 

k této odvaze sebezapření. Proto je i její duchovní odkaz velkou inspirací k 

pokoře zde pojednávané. 

 Terezina cesta je přitom výrazná jak darem značné duchovní zralosti, tak 

zosobněním „dětství“, jak o něm hovořil Ježíš, když pravil: „Amen, pravím vám, 

jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“  (Mt 

18,3). Cesta dětství je cestou důvěry v Boží milosrdenství při vědomí vlastní slabosti. 

„Duchovní dětství je nekonečná touha v naprosté bezmocnosti“, popisuje ji sama 

Terezie.331 Přiznáním si své bezmocnosti se též zříká ambic konat velké skutky. Na 

to se cítí být moc „malá“. Poznává, že nezáleží na velikosti skutku, ale na míře lásky, 

ať jde o skutek sebenepatrnější. 332 „Ano, stačí se pokořit, tiše snášet své 

nedokonalosti. To je pravá svatost!“333 Tato „cesta dítěte“  je přitom onou stezkou, 

jež jediná vede k životu (Mt 7,14).  

Terezie svým důrazem na lásku a poníženost navazuje na svého „duchovního 

otce“ žijícího o tři století dříve ve Španělsku, reformátora karmelitánského řádu, 

světce Jana od Kříže (1542-1591). Jan popisuje výstup k Bohu jako sestup - 

„sestupováním“ člověk paradoxně „stoupá“. Avšak to vše se děje skrze milost Boží: 

ve vtahu „Milovaného“ = Krista a „milující“ = duše je to vždy Kristus, který má 

iniciativu. Na počátku to tak však duše nevnímá, proto prožívá svou lásku jako 

„hledání“ a „nalézání“ Milovaného, jako „cestu k Bohu“. Až později duše pochopí, 

že je to Milovaný, kdo „hledal“ ji dříve, než s hledáním začala ona sama.334 A tak 

vykročí-li člověk k Bohu, Bůh mu jde mílovými kroky naproti. Pro Terezii byly 

myšlenky tohoto světce Jana od Kříže zvláště v jejích sedmnácti a osmnácti letech, 

jak pravila, jedinou duchovní potravou.“ 335 

Terezina pokora srdce v jaké se obrací s láskou k bližním, je patrná zejména 

v tom, jak se modlila za hříšníky. Když se dozvěděla o jednom zločinci odsouzeném 

k smrti za krutou trojnásobnou vraždu, namísto pranýřování jej jakožto „odporného 

lotra“, jak o něm psaly noviny a smýšleli druzí, se Terezie začíná usilovně modlit za 

záchranu jeho duše. Terezie prosí o znamení, že ji Bůh v modlitbách za spásu duše 

hříšníka vyslyšel. Před popravou onen odsouzený odmítl službu duchovního. Avšak 

na poslední chvíli přece jen chtěl, aby mu podali kříž, a dříve než zemřel, dvakrát ho 

políbil. Když dalšího dne Terezie pročítá noviny a nachází tuto zmínku, je to pro ni 
                                                 
331Gaucher, Jan a Terezie - Plamen lásky, 88 
332 Terezie z Lisieux Dějiny duše, 167 
333Gaucher, Jan a Terezie - Plamen lásky, 88 
334Sv. Jan od Kříže, Duchovní píseň, 16 
335Descouvemont, P.; Loose, H. N., Terezie a Lisieux, 170 
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potvrzení toho, že má uspíšit svůj vstup na Karmel, aby se modlila a dala svůj život 

za hříšníky.336 „Kdybych nebyla přijata na Karmel, byla bych vstoupila do 

chudobince a tam žila neznámá a opovrhovaná, uprostřed ubohých kajícnic! Mým 

štěstím by bylo, kdyby mě všichni za takovou považovali; a pro své družky bych se 

stala apoštolem, říkala bych jim, co si myslím o milosrdenství Pána Boha...“337 

O hledání a následování Ježíše Krista Terezie praví: „Abychom Krista nalezli, 

musíme úplně zapomenout na sebe, prodat všechno, co máme (Mt 13,44) a ukrýt se 

ve vnitřní skrýši svého ducha (Mt 6,6), ve své komůrce. Musíme schovat sami sebe - a 

tak se podobat Ježíši, jehož tvář byla skrytá (Iz 53).“338 

 Terezie z Lisieux předkládá jako charisma to, co představuje obecnou nauku 

evangelia a zákony spásy: lásku, pokoru, důvěru malých dětí. Avšak právě tyto 

evangelijní zásady jen málokdo skutečně praktikuje. Neboť je mnoho povolaných, 

ale málo vyvolených. A v tom také spočívá Terezina jedinečnost a velikost. Terezie 

onou láskou, pokorou a důvěrou, jakou mívají malé děti, v čemž spočívá také jádro 

Kristova učení, skutečně žila. Její „cesta dětství“ se zdá být prostinká a obyčejná, 

blízká každému srdci, neboť nestaví na velkých činech, ale na velké lásce i ve 

skutcích malých. Právě proto je její odkaz „malé cesty“ velkou posilou pro ty, kdo se 

domnívají, že cesta následování Krista - a tím i svatost, o níž máme usilovat (Žd 

12,14) - vyžaduje maximalistické činy, a že tedy není pro obyčejného člověka 

možná.  Vždyť pro „děti Boží“ možná je.  

 

„Připozdívá se, večer už se sklání, Cestou mě, Pane, veď a provázej; 
s Tvým křížem stoupám vzhůru strmou strání. Nebeský poutníče, neodcházej! 

 
Nesnášels pro mne pokoření a trpké, záštiplné dni? 

Chci pro Tebe na této zemi žít v skrytém ponížení a poslední... 
 

Od tebe jsem se, Pane, učívala pokořit se, pohrdat poctami. 
Na sebe nemyslím, chci zůstat malá, a tím tvé srdce šťastně vzdá se mi. 

 
Tvá Láska je má trýzeň celá a čím jí plane ve mně víc, 

tím víc by duše umřít chtěla, aby již letět směla z lásky Ti vstříc!!!...“ 
(Terezie z Lisieux, Básně)339 

 

 

 

                                                 
336 Gaucher, Životopis Terezie z Lisieux, 60 
337 Gaucher, Životopis Terezie z Lisieux, 172 
338  Gaucher, Jan a Terezie: Plamen lásky, 93 
339 Terezie z Lisieux, Básně, 42-44 
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8.2.   Martin Buber (1878 – 1965) 

Martin Buber patří k nejuznávanějším duchovním myslitelům 20. století.  

Martin (hebrejsky: Mordechaj) Buber se narodil 8. února 1878 v Rakousku-Uhersku 

ve Vídni v židovské rodině. Dětství strávil u svých prarodičů ve Lvově. Tam na jeho 

budoucí vývoj měl značný vliv jeho dědeček Salomon Buber, který byl významným 

učencem ve studiu židovských mystických chasidských tradic a Tóry a taktéž 

lingvistou a vydavatelem midrášů. Ve Lvově Martin Buber vystudoval polské 

gymnázium. Po maturitě roku 1896 se věnoval studiu filosofie, psychologie a 

germanistiky na univerzitách ve Vídni, Lipsku, Curychu a Berlíně. Mezi jeho učiteli 

byl i Wilhelm Dilthey a Georg Simmel.  

          Ve Vídni se roku 1899 Martin Buber ve svých jednadvaceti letech zapojuje se 

do sionistického hnutí iniciovaného Theodorem Herzlem. Avšak narozdíl od Herzla, 

kterému šlo o založení laického židovského státu, měl Buber zájem především o 

pěstování židovské zbožnosti a tradice. Od roku 1902 se začíná Buber věnovat 

chasidismu. V letech 1930-1933 se stal profesorem židovského náboženství a etiky 

na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem, avšak roku 1933 na protest proti 

Hitlerovu převzetí moci  rezignoval. Kvůli sílícímu tlaku německého nacismu se 

v březnu roku 1938 rozhodl opustit Německo a odjet do Jeruzaléma. Tam učil na 

Hebrejské univerzitě antropologii a sociologii. Po Druhé světové válce se účastnil 

diskusí o budoucím státu Izrael, přičemž hájil význam židovského náboženství a 

zasazoval se o spravedlivý mír s Palestinci. Od roku 1951 často cestoval a přednášel 

v Evropě i v USA a získal řadu významných cen a vyznamenání. Taktéž s přáteli 

z Prahy udržoval blízké vztahy. Zemřel v Jeruzalémě v roce 1965.  

         Ve svém díle Buber originálně čerpá z židovské tradice, zvláště chasidismu – 

mystického proud judaismu - a západní evropské filosofie.340 Životní a náboženská 

praxe chasidismu byla Martinu Buberovi blízká.  

Mystická cesta judaismu se taktéž soustředí na pokoření se: „Čím více zakouší 
člověk sám sebe jako ‘jádro nicoty’, tím více budou jeho vnější chování a projevy 
poznamenány pokorou. (...) Mystik usiluje o překonání světa něcotnosti, který je 
psychicky řízen naším egem, a přiblížení se světu nicotnosti. Jen tímto způsobem se 
člověk může plně otevřít Boží moudrosti: Aby člověk dosáhl hranic nicoty, musí se 
vzdát intelektu a myšlení. Pak moudrost povstane z ničeho (Jb 28,12).341 

                                                 
340 Buber, Já a Ty, s. 7 (předmluva J. Hellera) 
341 Lancaster, Judaismus, 165 
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Martin Buber vydal na sklonku svého života zredigoval a vydal své spisy coby 

rozměrnou trilogii s nadpisem Dílo Martina Bubera. První díl obsahuje a dle toho i 

nese název Spisy k filosofii a jejich těžištěm je Buberův nejznámější spis Já a Ty. 

Druhým dílem jsou Spisy k bibli. Martin Buber se podílel spolu s Franzem 

Rosenzweigem na novém překladu Bible. Posledním třetím svazkem jsou Spisy 

k chasidismu.342 Vedle díla Já a Ty byla do češtiny přeložena již celá řada 

Buberových spisů: Chasidská vyprávění,343 Život chasidů,344 Problém člověka,345  

Obrazy dobra a zla346 a Cesta člověka podle chasidského učení.347 

Pokora jako svět vztahu „Já-Ty“ 

         Jakou roli v životě Martina Bubera hrála pokora? Domnívám se, že 

významnou. V celém díle Martina Bubera se odráží jeho vtah k druhým.  Právě ohled 

na druhého charakteristický pro pokoru je také rysem Buberova myšlení.    

          Lidský život Martin Buber chápe vždy jako setkávání. A toto setkávání je 

možné ve dvou základních slovech a ve dvou modech: buď jako „Já-Ty“, anebo „Já-

Ono“.  Avšak pouze v modu „Já-Ty“, v plném obrácení se k druhému, vzniká vztah a 

skutečný dialog. V modu „Já-Ty“ se děje i vztah člověka k Bohu. Naproti tomu vtah 

„Já-Ono“ je monologický, „Já“ se zde setkává pouze samo se sebou, se svou 

představou protějšku, s nímž pak nakládá jako s předmětem – objektem zkoumání či 

využití ke svému prospěchu. Avšak poznáváním světa se člověk ještě nedostává do 

vztahu s ním. Vztah může být jedině vzájemný. Podle Martina Bubera právě tento 

modus „Já-Ono“ je charakteristický pro moderní dobu a je také jednou z hlavních 

příčin jejích problémů.348 

          Svět vztahu  se vyskytuje ve třech rovinách:349  

• „Ty“ jako příroda – život s přírodou: Tento vztah je pod prahem řeči. 

•  „Ty“ jako člověk / lidé - život s lidmi: Tento vztah je zjevný,  

uskutečnitelný v řeči. 

                                                 
342 Buber, Já a Ty, s. 20-23 (předmluva J. Hellera) 
343 M. Buber, Chasidská vyprávění, přel. A. Bláhová, Praha: Kalich, 1990 a 2002 
344 M. Buber, Život chasidů, přel. A. Bláhová, Praha: Arbor, 1994    
345 M. Buber, Problém člověka, Praha: Kalich, 1997 
346 M. Buber, Obraz dobra a zla, Olomouc: Votobia, 1994 
347 M. Buber, Cesta člověka podle chasidského učení, Olomouc: Votobia, 1994 
348 Buber, Já a Ty, 38-39 
349 Buber, Já a Ty, 39-40 
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• „Ty“ jako duchovní jsoucno - život ve vtahu k tajemství, jenž nás 

přesahuje: Tento vztah je zahalen v oblak, avšak zjevuje se, a přestože je 

mimo řeč, plodí ji. Přestože neslyšíme žádné Ty, oslovení z něj cítíme a 

můžeme na něj odpovídat. 

Pro Bubera je důležité obnovit svět vztahu. To také koresponduje s tím, co 

vytváří pokora – totiž obnovuje vztah člověka k Bohu a ke stvoření – k bližním a 

k celé přírodě, vztah, který byl pýchou zaměřenou na vlastní prospěch na úkor 

druhých porušen, ba ztracen. A tak Buberův modus „Já-Ono“ je tím, co vystihuje 

soběstřednou egocentrickou orientaci člověka, jež je výrazem pýchy. Naproti tomu 

modus „Já-Ty“ vystihuje vzájemný vztah charakterizovaný láskou a pokorou. 

Buberův dialogický princip vyvěrá z jádra jeho židovství, z jeho zakotvení 

v biblickém poselství, zejména v textech prorockých. Neboť celé Písmo a dějiny 

spásy Božího lidu jsou svědectvím o rozhovoru Boha s jeho lidem, Boha s člověkem 

a člověka s Bohem. 350 

          Nejen z díla a myšlenek Martina Bubera, nýbrž i z jeho života, v němž se 

mimo jiné zasazoval o dialogické řešení mezilidských vztahů a též podporoval  jako 

jeden z mála Židů mír s Palestinci a společný stát židů a Arabů,351 je patrné, že 

pokorou „chápajícího srdce“ také žil. Na závěr této stati nechme zaznít některé 

z Buberových cenných myšlenek z jeho pojednání o pokoře ze Života chasidů. 

„Pokorný není ten, kdo se přespříliš ponižuje a zapomíná, že člověk je svým slovem 
i svými gesty schopen žehnat světům. Takové pokoře se říká nečistá. ‘Největším 
zlem je zapomínat, že jsi královský syn.’  V pravdě pokorný je však ten, kdo pociťuje 
druhé jako sebe a sebe v druhých.“352  
 
„Pýcha znamená srovnávat. Pyšný není ten, kdo o sobě ví, nýbrž ten, kdo se 
srovnává s druhými. Ten, kdo spočívá v sobě, se nemůže vyvyšovat: vždyť jsou mu 
otevřena všechna nebesa a oddány všechny světy. Povýšený je ten, kdo se cítí být 
lepší než drzí; kdo se vidí výš než ta nejnepatrnější z věcí, kdo měří loktem a váží a 
vyslovuje soud.“353 
 
„Kdo měří a váží, stává se prázdným a neskutečným jako míra a váha. ‘V tom, kdo 
je plný sebe, nezbývá místo pro Boha’.”354 
  
„Pokora, o niž jde, není žádná chtěná nebo naučená ctnost. Není to nic víc než 
vnitřní bytí, cítění a vypovídání. Nenajdeme v ní nic, co by donucovalo, ponižovalo, 
kontrolovalo nebo přikazovalo. Je upřímná jako dětský pohled a prostá jako dětská 
řeč.“355 

                                                 
350 Buber, Já a Ty (předmluva J. Hellera), 26 
351 Buber, Já a Ty (předmluva J. Hellera), 18 
352 Buber, Život chasidů, 24-25 
353 Buber, Život chasidů, 25 
354 Ibidem 
355 Buber, Život chasidů, 25-26 
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„Pokorný člověk žije v každé bytosti a zná povahu a ctnost každé věci. Protože 
nehledí na druhého jako na „jiného“, ví z vlastního nitra, že každý člověk má svoji 
– byť třeba zastřenou – hodnotu.“356 
 
„Vina ulpívá na tom, kdo se odděluje od hříšníka. Svatý je však schopen trpět vinou 
druhého člověka jako svou vlastní. Pouze ve vzájemnosti je spravedlnost.“357 
 
„Tak žije pokorný člověk, který je spravedlivý, milující a připravený pomáhat: 
spojen se všemi a nedotknutelný, oddaný mnohosti a soustředěný, uzavírající na 
skalách osamění smlouvu s nekonečnem a v údolí života smlouvu s pozemským, 
rozkvétající z tichého slibu a vzdálený veškerému chtění chtějících. Ví, že všechno je 
v Bohu a vítá jeho posly jako své blízké přátele. Neděsí jej žádné dříve ani potom, 
nahoře ani dole, pozemské ani věčné. Je doma a nelze jej vyhnat. A země nemůže 
jinak, nežli být jeho kolébkou, a nebe nemůže jinak, nežli být jeho zrcadlem a 
ozvěnou.“358 

 

 

8.3.   Mahátma Gándhí  (1869 – 1948) 

 Mahátma Gándhí je jedním z největších politických a duchovních vůdců Indie 

a indického hnutí za nezávislost. Současně se stal symbolem ahinsi,359 tj. sanskrtsky 

„nenásilí“ a pasivního nenásilného odporu, nazývaného satjágraha (doslova „pravda 

a setrvání“, tedy „setrvání v pravdě“),360 a vůbec hnutí za svobodu a lidská práva po 

celém světě. Byl filosofem, zbožným věřícím reprezentujícím to nejlepší                    

z Hinduismu, společenským reformátorem a působil i jako lékař. Patří právem 

k největším osobnostem v dějinách vůbec. V Indii mu byl udělen titul „Otec národa“ 

a den jeho narozenin 2. říjen byl vyhlášen jako Oslava Gándhího nejen v Indii, nýbrž 

od roku 2007 je slaven na celém světě jako Světový den nenásilí. Když roku 1948 

zemřel rukou vraha, Indie byla Gándhího zásluhou již svobodnou zemí.361 

 Co Mahátmu Gándhího vedle pacifismu bytostně charakterizuje, je jeho láska 

k pravdě, soucítění se všemi bytostmi, skromnost, a naprostá pokora. Tento drobný 

muž probouzel druhé k lidské důstojnosti, nenásilí a spravedlnosti. S mizivými 

prostředky, prostými skutky. Dobrovolně zvolil život v chudobě. Všechny lidi 

vnímal jako své bratry a sestry, nečinil rozdíly. Stavěl se na roveň s prostými lidmi. 

Odhodláním vést svůj život k pravdě a lásce oslovuje proto Gándhí lidi všech 

národů. Zvlášť velkou duchovní posilou je jeho odkaz „cesty nenásilného odporu“ 
                                                 
356 Buber, Život chasidů, 26 
357 Buber, Život chasidů, 26 
358 Buber, Život chasidů, 29 
359 Ahinsa je etická zásada hinduismu, buddhismu a džinismu spočívající v úctě ke všemu živému: 
v zákazu zabíjení a ochraně všech živých bytostí před fyzickým násilím – lidí, zvířat a v džinismu 
také rostlin a země.  
 
360 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 44 
361 Clémentová, Gándhí - síla pravdy, 1 
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pro ty, kteří dosud v 21. století zažívají ve své zemi cizí nadvládu, politickou 

nesvobodu a útlak. Dobyl svobodu nenásilím, „silou pravdy“. Jeho životní odkaz 

jako příklad pokory se proto jistě hodí zde uvést.   

          Móhandás Karamčand Gándhí, se narodil v roce 1869 v Pórbandaru v Indii 

jako čtvrtý a poslední syn ze čtvrtého manželství v rodině Gándhíů – po generace 

ministerských předsedů v knížectví Pórbandaru na břehu Arabského moře z kasty 

vaišů – obchodníků. 362 Jako dítě byl v domě oblíbený a měl slabost pro posvátné 

legendy o rodinné oddanosti. Ve čtrnácti letech ho rodiče oženili s o rok mladší 

Kasturbaí, kterou si velmi zamiloval, a která mu později byla velkou oporou a 

pomocnicí. Těsně po smrti jeho starého otce zemřelo také dítě, které Kasturbaí 

porodila. Móhandás najednou dospěl a trápil se výčitkami -  cítil se za tyto dva 

životy odpovědný.363 

 Gándhí se rozhodl pro studium práv v Anglii. Kvůli odjezdu do Anglie byl 

vyloučen ze své kasty. Stal se členem vegetariánské společnosti a omezil své výdaje. 

Chodil často pěšky, jedl velmi střídmě a snížil tak svou celkovou spotřebu na 

nezbytné životní minimum. Teprve v Anglii poznal svého Boha.364 Zajímal se též o 

jiná náboženství, o křesťanství – objevil Nový zákon, nadchlo ho především Kázání 

na hoře.365  Přečetl také Bhagavadgítu, nejvýznamnější text svého náboženství - 

knihu, která je velkou lekcí v odříkání se světa, těla i života.  

          Do Indie se poté vrací jako vystudovaný právník. Jeho matka již nežila, 

zemřela v době jeho pobytu v Londýně. Za čas přijal nabídku zastupovat indickou 

firmu v právním sporu v Jižní Africe. Tam také začíná jeho boj nejen za lepší životní 

podmínky Indů, ale za lidská práva a lidskost vůbec.  

          Rozhodl se žít kolektivně na farmě v Phoenixu, a tak vyhovět požadavku 

„nevlastnictví“. Tam vznikl první ášram – kolektivní život v náboženském duchu. 

Tou dobou se Gándhí v souladu s tradicí své země vzdal pohlavního styku, aby se 

vyzbrojil pro nový druh boje - zmíněnou satjágrahu. Jde o metodu nenásilného 

odporu – formou veřejného odmítnutí poslušnosti bez použití násilí. V Africe strávil 

Gándhí dvacet let. Svou cestu nenásilí uplatňoval nejen vůči lidem, ale i vůči němým 

tvorům – aby nemusel přispívat k utrpení krav a buvolů, zřekl se nejen požívání 

masa, ale i pití mléka. 

 Po návratu do Indie se musel Gándhí seznámit s aktuálními poměry ve své 

                                                 
362 Clémentová, Gándhí - síla pravdy, 29 
363 Clémentová, Gándhí - síla pravdy, 32 
364 Clémentová, Gándhí - síla pravdy, 34 
365 Ibidem 
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vlasti.366 Začalo se mu říkat Mahátma (Velký duch).367 Zapojil se aktivně do odporu 

proti britské kolonizaci. Vydal manifest „Samostatnost Indie“, ve kterém žádá  

dosažení samostatnosti Indie. 368Kritizoval moderní vykořisťování jedné země 

druhou. Mnohokrát byl proto ve svém životě zatčen a vězněn. Toto naprosté omezení 

vlastní svobody však přijímal jako duchovní trénink. Ve vězení proto obvykle nabral 

nové duševní síly a tříbil si tam myšlenky. Dvakrát v něm také držel hladovku, 

kterou vyjadřoval svůj postoj ke konkrétní politické situaci.  

          V roce 1930 vykonal zbožnou pouť dlouhou čtyři sta kilometrů, aby na konci 

nabral na břehu oceánu špetku mořské soli, a symbolicky tak porušil britský solný 

monopol. Jeho pouť trvala čtyřiadvacet dní, přičemž Gándhímu bylo v té době již 

šedesát let. „Navzdory Chruchillovým protestům vyvolal Gándhí svým solným 

pochodem rozruch po celém světě... Drobný lid londýnské ulice ho zbožňoval.“369 

 Od roku 1945, kdy se v Anglii dostali k moci labouristé, začaly okolnosti přát 

požadované svobodě a samostatnosti Indie. Situace se však zkomplikovala domácím 

napětím v Indii – muslimové žijící v Indii začali požadovat vlastní stát. Docházelo 

k násilí na obou stranách, jak ze strany muslimů, tak ze strany hinduistů. Gándhí 

propagující vždy nenásilí a vzájemnou snášenlivost byl touto situací velmi roztrpčen. 

Stařec se tedy chopil opět hole a vydal se na pouť – od vesnice k vesnici. Každý den 

přitom žádal o přístřešek jednou v domě muslimském a jednou v hinduistickém. 

Promlouval lidem do srdcí a žádal, aby se vzájemně podporovali a chránili.  

          Ačkoli z pohledu zeměpisného, hospodářského i společenského vše svědčilo 

proti takovému dělení na dva státy - muslimský a nemuslimský – a odporovalo to 

zdravému rozumu, vůle Muhammada Džinnáha za muslimy a Nehrúa za hinduisty se 

nakonec prosadila a došlo k násilnému roztržení subkontinentu.370 Nakvap a v krvi se 

zrodil Džinnáhův Pákistán a Nehrúova Indie. Ani jedna z těchto zemí však pro 

Gándhího nebyla „jeho Indií“. Když Indie slavila 15. srpna 1948 svou samostatnost, 

Gándhí se spokojil s půstem.371 Začal patrně největší exodus všech dob: 12 milionů  

uprchlíků opustilo své vesnice a domovy a hledalo novou vlast. Muslimové 

směřovali z Indie do Pákistánu a hinduisté se z nově vzniklého státu stěhovalo do 

Indie. Tyto přesuny byly provázeny posléze obrovskými masakry.372  

                                                 
366 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 51 
367 Toto přízvisko, které se ve světě ujalo, mu dal indický básník Rabíndranáth Thákur; v Indii je 

Gándhí také nazýván bapú, tj. „Otec“. 
368 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 52 
369 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 75. 81 
370 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 99 
371 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 104-105 
372 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 107 
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          Mahátma tehdy začal držet hladovku za národní usmíření. Jakožto sám 

hinduista hinduisty proto kritizoval nejostřeji a svou hladovkou chtěl obměkčit 

muslimy v Dillí. Mělo to efekt. Střety skutečně téměř ustaly. Gándhí však žádal 

úplný mír.  

          Když 30. ledna roku 1948 Gándhí vyšel z domu a procházel zahradou 

provázen svými praneteřemi, zastoupil mu cestu šéfredaktor hinduistického týdeníku, 

aby se na důkaz úcty dotkl jeho nohou. Mahátma jen sepjal ruce a usmál se svým 

typickým „bezzubým úsměvem“. Dotyčný však vytáhl revolver a třikrát vystřelil. 

Gándhí se zhroutil. Zemřel šeptaje Boží jméno. Pro Indii i celý svět bylo zavraždění 

Gándhího šok.  Pohřeb byl velkolepý i skličující – hodný Mahátmy…  

 

 Pokora jako láska, zřeknutí se sebe a služba druhým 

          Učení Mahátmy Gándhího čerpá z nejstarší indické filosofie, z učení Gíty, 

které je jako jiná duchovní učení univerzální a stále aktuální. Rovněž velkou 

inspirací mu bylo ono zmíněné Kázání na hoře, které mu šlo, jak pravil, „přímo 

k srdci,“.373 „Moje mladá mysl snažila se spojiti nauku Gíty, Světla Asie a Kázání na 

hoře. Myšlenka odříkání  jako nejvyšší forma náboženství naléhala na mne mocně. 

(...) Mocně na mne zapůsobila slova jako aparigraha (nevlastnění) a samabháva 

(rovnost). Otázkou zůstávalo, jak tuto rovnost zachovat a rozvíjet.“  Gándhí 

spatřoval v učení Gíty a Nového zákona mnohou shodu.  

          Za základ všeho považoval Mahátma Gándhí morálku a za podstatu morálky 

pravdu. Hledání pravdy mu bylo smyslem života. „Pravda se stala mým jediným 

cílem.“374 Pokoru Gándhí taktéž vysoce oceňoval. „Pokora je mravní ctnost 

v nejvyšším stupni. Člověk pyšný a nadutý může mít úspěch po nějakou dobu, posléze 

však musí pykati.“375 

          Za spravedlivého Gándhí považuje toho, kdo „dokáže pohlédnout na vlastní 

omyly zvětšovacím sklem a na chyby druhého přes to, které zmenšuje“.376           

          „Je-li přání opravdu hluboké a čisté, vždy se splní. Tuto pravdu jsem si 

nejednou ověřil na vlastní kůži. Mým nejvroucnějším přáním bylo sloužit bědným. A 

tato touha mne přivedla mezi ně a umožnila mi ztotožnit se s nimi.“377 

 

 
                                                 
373 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 156 
374 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 157 
375 Gándhí: Ethické náboženství, 59 
376 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 157 
377 Ibidem 
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„Ahinsá“ jako nejhlubší forma pokory 

          V následujících řádcích si dovolím citovat již samotná Gándhího slova, v nichž 

se jeho bytostná pokora odráží sama nejlépe. A nejen to. Z celého života Mahátmy 

Gándhího lze vyčíst, že následování Krista není vlastnictvím těch, kdo se zvou 

Kristovým jménem; není dáno tím, za koho sebe sami pokládáme. Nýbrž je 

povoláním těch, kdo Krista, onu nejvyšší Pravdu, svým celým bytím následují. Jak 

pravil jakýsi řečník na přednášce pronesené v New Yorku při příležitosti oceňování  

Mahátmí Gándhího: „Myslím-li na Gándhího, myslím na Ježíše Krista. Žije jeho 

životem; mluví jeho slovem; trpí,, zápasí a jednou ušlechtile zemře...“378 

 

 „Abychom uviděli univerzálního všepronikajícího ducha pravdy, musíme být 
schopni milovat i toho nejubožejšího tvora jako sebe samého.“ 
 
„Proto mne oddanost pravdě přivedla i k politice; a bez nejmenšího zaváhání a se 
vší skromností mohu prohlásit, že ti, kdo tvrdí, že náboženství nemá s politikou379 
nice společného, nevědí, co je to náboženství.“ 
 
„Ztotožnit se se vším živým není možno bez sebeočištění.“ 
 
„Boha nemůže poznat ten, kdo nemá čisté srdce. Sebeočista proto musí znamenat 
nápravu ve všech oblastech života. A jelikož je čistota velmi nakažlivá, sebeočištění 
vede nevyhnutelně i k očistě okolí.“ 
 
„Tato cesta je těžká a trnitá. Chce-li na ní člověk uspět, musí se zcela zříci vášně, a 
to v myšlenkách, slovech i skutcích. Musí překonat zaslepenost láskou i nenávistí, 
žádostí i odporem. Uvědomuji si, že jsem sám ještě nedosáhl této trojí očisty, byť se 
o to vytrvale snažím. Proto mne světská chvála nedojímá, ba naopak, mnohdy se 
mne nemile dotýká.“ 
 
„Je mi jasné, že mě ještě čeká dlouhá cesta. Musím se zcela zřeknout svého já. 
Dokud se člověk dobrovolně nezařadí na místo posledního mezi svými bližními, 
spásy se nedočká. Ahinsa je nejhlubší formou pokory.“ 380 

  

„Vždy mi bylo záhadou, jak mohou mít lidé radost  
z ponižování svých bližních.“ 381 

(Mahátma Gándhí)  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
378 Gándhí: Ethické náboženství, 34 
379 Nutnost politické zodpovědnosti věřících a celé církve zdůrazňuje také Dietrich Bonhoeffer, viz. 

Bonhoeffer, Etika, 376-377 
380 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 159 
381 Clémentová, Gándhí – síla pravdy, 158 
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8.4.   J. S. dalajlama (*1935) 

      Tibetský duchovní a politický vůdce  Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Tändzin 

Gjamccho je jedním z nejuznávanějších osobností současnosti. Jeho životní 

zkušenosti a poselství míru, které žije a předává, je ve shodě a jakoby navazovalo na 

poselství Mahátmy Gándhího. Svým hlubokým soucítěním se všemi bytostmi a 

srdečným přístupem je blízký mnoha lidem na celém světě. Za mírové snahy o 

zachování historického a kulturního dědictví svého lidu a celoživotní šíření a 

podporování myšlenky nenásilí a soucítění ve světě mu byla v roce 1989 udělena 

Nobelova cena za mír.  

          Tibetští dalajlámové jsou, jak se v buddhismu traduje a věří, vtělením 

bódhisattvy382 soucitu – v sanskrtu Avalókitéšvary, tibetsky Čenrezika.383 

        Tändzin Gjamccho se narodil 7. července 1935 v severním Tibetu, ve vesnici 

Tagccher v oblasti Amdu384 v chudé rolnické rodině. Když mu byly dva roky, byl 

rozpoznán jako reinkarnace posledního třináctého dalajlamy.  

        V roce 1939 byl přiveden do Lhasy. Tam byl také o rok později prohlášen 

hlavou tibetských buddhistů. Začal se vzdělávat pod vedením svého učitele Gjüto 

Ling Rinpočheho a učence Thičhang Rinpočheho. Kromě klasického studia 

buddhismu dalajlama studoval například logiku, přírodní vědy, historii a poezii.  

         Již ve svých šestnácti letech musel dočasně převzít plnou světskou i duchovní 

odpovědnost, vyplývající z jeho funkce dalajlamy, z důvodu vážné politické situace 

v Tibetu způsobené postupující násilnou čínskou okupací. Na pozvání Mao Ce-tunga 

navštívil J. S. dalajlama v roce 1954 Čínu. Žádná dohoda s čínskou vládou však 

nebyla možná. Několik dní po tibetském národním povstání proti čínské invazi, které 

proběhlo 10. března 1959, čtyřiadvacetiletý dalajlama byl kvůli ohrožení života a na 

prosby svého lidu, kterému záleželo, aby nebyl zajat čínskou armádou, nucen opustit 

Tibet. „V šestnácti letech jsem ztratil svou zemi a ve dvaceti čtyřech jsem se stal 

uprchlíkem,“ praví dalajlama v předmluvě jedné své knihy.385 Byl mu poskytnut azyl 

v Indii na severu země v Dharamsale, kde dodnes žije v exilu. Více než sto tisíc jeho 

krajanů jej do exilu následovalo a dodnes následuje. V Indii zůstává dalajlama 

duchovním vůdcem tibetského národa a oficiálním představitelem jeho exilové 

vlády.386 

                                                 
382 Bodhisatva je bytost, která dosáhla předchozího stavu budhovství, a která se rodí znovu na svět pro 

šíření Buddhova učení a pro službu ostatním na cestě k nirváně – „osvobození“. 
383Dalajlama, Stezka k probuzení, 8 
384 Toto území jako další rozsáhlé části původního Tibetu je od roku 1959 okupováno Čínou. 
385Dalajlama, Etika pro nové milénium, 7 
386Shakabpa, Dějiny Tibetu, 256-281 
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          Od té doby zahájil dalajlama kampaň za mír a autonomii v Tibetu a za mír ve 

světě vůbec. I ve svém pokročilém věku je stále aktivní, přijímá pozvání  čelních 

představitelů jak náboženských, tak politických po celém světě, vyučuje   v Indiii i v 

zahraničí buddhismus, účastní se mezinárodních konferencí (v Praze konference 

Václava Havla Forum 2000, na níž je každoročně zván, a které se již několikrát 

účastnil) a koná na celém světě též  přednášky pro širokou veřejnost   na různá etická 

témata (zejména o potřebě  soucítění), zpravidla veřejností hojně navštěvované.  

        Do České republiky přijel J. S. dalajlama naposledy na podzim roku 2008, kdy 

zavítal také prvně do českého parlamentu a při příležitosti své návštěvy v Praze konal 

veřejnou přednášku na téma „Porozumění“. Hlavním důvodem jeho návštěvy, jak 

sám pravil, bylo pozvání jeho přítele, bývalého českého prezidenta Václava Havla, s 

nímž udržuje velmi dobré vztahy. Václav Havel byl vůbec prvním vrcholným 

politikem, který J. S. Dalajlámu pozval na návštěvu do své země, a sice hned po 

revoluci v roce 1990. Dlouholeté přátelství pojí Dalajlámu také s českým katolickým 

knězem Tomášem Halíkem, v jehož katolickém kostele u Salvátora se v průběhu 

polistopadových let účastnil již několika společných veřejných modliteb a meditací. 

          Dalajlama napsal mnoho knih, mezi nimi také dvě autobiografie „Má země a 

můj lid“ a „Svoboda v exilu“. Hlásá známé a zdánlivě jednoduché pravdy. Nicméně 

jeho slova mají váhu nejen tím, že jsou moudrá, nýbrž především tím, že vyvěrají z 

vlastního života, kterým je osvědčuje, a tak je činí skutečnými. 

 

Pokora jako služba druhým a sounáležitost se všemi živými bytostmi 

 Hluboké soucítění, laskavost, láska, úcta, nenásilí, mír... to je poselství, které 

dalajlama přináší, a které z tohoto vzácného člověka také vskutku vyzařuje. 

Promlouvá-li k veřejnosti, nehovoří, jak sám praví, nejprve jako buddhistický mnich 

ani jako Tibeťan, ale především jako člověk.387 „Jako dalajlama mám zvláštní 

zodpovědnost k Tibeťanům, jako mnich mám zvláštní zodpovědnost podporovat 

soulad mezi různými náboženstvími a jako člověk mám největší zodpovědnost k 

celému lidstvu - což máme my všichni.“388  

 Dalajlama si je vědom toho, že většina lidí nepraktikuje žádné náboženství, 

proto hledá způsob, jak sloužit všem lidem, aniž by se odvolával na náboženskou 

víru. V dnešní době poznamenané krizí hodnot, kdy mnoho lidí institucionalizované 

náboženství akorát odrazuje a vzhledem k dějinám náboženství mnohdy plným 

                                                 
387Dalajlama, Etika pro nové milénium, 26 
388Ibidem 
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nátlaku, donucování k obrácení na určitou víru a  zneužívání náboženské moci, ani 

nepřesvědčuje, je jednou z cest života v míru a lásce nabídnutí praxe právě těchto 

základních duchovních hodnot, které všechny náboženské tradice hlásají a o které 

usilují, hodnot, které však nejsou nutně vázány na náboženský život. „Náboženství je 

něco, bez čeho se snad můžeme obejít. Bez čeho se obejít nemůžeme, jsou tyto 

základní duchovní kvality“, praví dalajlama.389  

Při těchto slovech se nám může připomenout také Bonhoefferovo pojetí křesťanské 
praxe, to jest následování Krista formou „nenáboženského křesťanství“,390 které 
spočívá v přiblížení evangelia duchu doby, a tedy lidem současného světa. To má 
být posláním církve - bytí pro druhé,391 pro všechny, ne pro sebe, ne uzavření          
v sobě oproti „cizímu světu nevěřících“ ani ne poutání druhých na sebe, na církev, 
na náboženství. Je to odklon od náboženství slov: „Doba, kdy se dalo říci lidem vše 
slovy, ať zbožnými nebo teologickými, je pryč.“ Služba pro druhé, pro tento svět 
má být víc než kdy jindy konána ve velké tichosti, bez velkých programových slov, 
v pokoře a poslušnosti, ve skromné skrytosti, v „kristovském inkognitu“. Jde           
o svědectví nikoli programové, nýbrž svědectví, které koná - byť třeba nepoznáno - 
„kristovskou službu při tomto světě: které podává číši studené vody a nespěchá 
honem udat, že tak činí z křesťanských pohnutek), které nese kříž druhých a 
nevystavuje si legitimaci Kristova mučedníka. Jde o svědectví, které je pohotové 
nejen tam, kde na ně padají reflektory křesťanského poznání a uznání, nýbrž i tam, 
kde je nepoznáno a přezíráno.“392 Jde o křesťanskost neokázalou, pokornou, tichou.  
 
Dietrich Bonhoeffer podobně jako Edith Steinová, jak víme, nebyl jen hlasatelem, 
nýbrž i příkladem této cesty. „Mezi revolucionáři a spiklenci, vyvrženými za hradby 
oficiální obce a oficiální církve: vyznavač v děsivém inkognitu. A přece právě tam - 
svědek Ježíše Krista. Což neumíral právě takto, v děsivém, zoufalém na pohled 
zcela ztraceném inkognitu, mimo hradby města a synagogy, mezi spiklenci - Ježíš 
Kristus sám?“393 
 

 Dalajlama poukazuje na to, že existují určité univerzální etické principy 

spojené s duchovními vlastnostmi, tj. vlastnostmi lidského ducha - jako je láska, 

soucit, trpělivost, tolerance, odpuštění, smysl pro zodpovědnost, pro harmonii a další, 

které působí pokoj člověku samotnému i ostatním. Společným rysem všech těchto 

vlastností  je pak zájem o blaho ostatních, tibetsky  žänphänkji sem, to znamená 

„myšlenka pomáhat ostatním“.394 Vskutku duchovní praxe znamená vlastně jednat v 

zájmu ostatních lidí a sebe tímto způsobem také orientovat. „Moje volání po 

duchovní revoluci není tedy voláním po revoluci náboženské. Ani to není doporučení 

k životu, který je nějakým způsobem nadpozemský... Spíše je to volání po radikální 

                                                 
389Dalajlama, Etika pro nové milénium, 28 
390Bonhoeffer, Následování, 15 
391Bonhoeffer, Následování, 13 
392Bonhoeffer, Následování, 15 
393Bonhoeffer, Následování, 17 
394Dalajlama, Etika pro nové milénium, 27-28 
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změně orientace a odklonu od zvyku stále se zabývat jen sám sebou. Je to volání po 

příklonu směrem k širšímu společenství bytostí, s nimiž jsme spojeni.“395    

 Jak dalajlama vystihuje, většina problémů ve světě jsou problémy duchovní a 

vyžadují tedy i řešení duchovním způsobem.396 Přestože je dobré vyzdvihnout 

společné etické hodnoty uznávané všemi a všude, nejde o to vytvořit nějaký jednotný 

dogmatický závazný soubor pravidel či zákonů poskytující odpověď na každý etický 

problém. Máme být schopni ukázat, že násilné chování k ostatním je špatné. Avšak i 

to se má dít bez hrubého absolutismu na jedné straně a banálního relativismu na 

straně druhé.397   

 K tomu, aby se člověk odpoutal od sebe a ve svém konání bral v úvahu 

prospěch ostatních, je třeba prohloubit soucítění s druhými bytostmi. Jedině tak bude 

naše chování vůči druhým pozitivní, etické.398 

          Soucítění je opakem sobectví. Je projevem nejvyšší ohleduplnosti vůči 

druhým, vcítěním se do druhých. Tato hluboká empatie je v tibetštině vyjadřovaná 

slovním spojením žändug ngalwa la mi zıpa – to jest doslova „neschopnost snést 

pohled na utrpení druhého“.399 Tato vlastnost nám umožňuje pochopit bolest 

ostatních, a do určité míry se jí i účastnit – je proto jednou z nejvýznamnějších. Značí 

nejhlubší sounáležitost s ostatními. „Právě ona způsobuje, že sebou trhneme, když 

zaslechneme volání o pomoc... že trpíme, když se setkáme s něčím utrpením.“ Avšak 

není-li naše reakce dost soucitná, může se tato vlastnost zvrátit v pouhou ignoranci, v 

pouhé zavření očí před nesnázemi ostatních.  

V této souvislosti nám může přijít na mysl tragédie Holocaustu, pro niž bylo 
charakteristické, že ničení životů lidí se odehrávalo mimo zraky ničitelů; hromadná 
genocida uklizená do umýváren před usvědčujícím pohledem na působenou hrůzu.  
 
Dalajlama zmiňuje svou návštěvu Osvětimi: „Dokonce přestože jsem o tomto místě 
mnoho slyšel i četl, zjistil jsem, že jsem na tento zážitek naprosto nebyl připraven. 
Mou první reakcí při spatření pecí, kde byly spáleny statisíce lidských bytostí, byl 
totální odpor. Byl jsem ohromený naprostou vypočítavostí a nedostatkem cítění, o 
jakém hovořily tyto strašlivé důkazy. Pak jsem v muzeu, které je součástí 
návštěvního centra, spatřil sbírku bot. Mnohé z nich byly záplatované či malé a 
očividně patřívaly dětem či chudým lidem. To mě obzvlášť rozesmutnilo... Zastavil 
jsem se a modlil se – byl jsem značně pohnut těmito oběťmi i pachateli této 
nespravedlnosti – aby se něco takového už nikdy znovu nepřihodilo. A s vědomím, 
že stejně jako máme všichni schopnost jednat nesobecky ze zájmu o prospěch 

                                                 
395Dalajlama, Etika pro nové milénium, 28-29 
396Dalajlama, Etika pro nové milénium, 29 
397Dalajlama, Etika pro nové milénium, 31-32 
398 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 87 
399 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 60 
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ostatních, máme i potenciál stát se vrahy a mučiteli, jsem přísahal, že nikdy žádným 
způsobem nepřispěji k takové katastrofě.“400 

 

 Abychom změnili sami sebe – naše zvyky a sklony - a naše činy tak byly 

nesobecké, je nutné rozvinout to, co dalajlama nazývá etikou ctnosti, tedy kladné 

vlastnosti. Mezi ně dalajlama na první místo řadí právě zmíněné soucítění. To 

způsobuje, že spatřujeme druhé jako sebe, že jsou pro nás všichni bratry a sestrami. 

Současně zmiňuje důležitost trpělivosti, tibetsky zıpa.401 Změna sebe znamená 

očišťování svého srdce a své mysli od egoismu, a to by mělo být jádrem našeho 

každodenního života.402 

          V souvislosti se silou soucítění a trpělivosti dalajlama uvádí příklad  tibetského 

mnicha Lobpı-la z Dalajlámova kláštera Namgjal. Byl jedním z tisíců Tibeťanů 

uvězněných okupačními vojsky. Když byl po dvacetiletém věznění nakonec 

propuštěn, dovolili mu odejít do Indie, kde se stal znovu členem svého starého 

klášterního společenství. Dalajlama se s tímto mnichem poté opět setkal a shledal, že 

v jádru zůstal tento člověk nezměněný – laskavý a upřímný jako kdysi. Muka, 

kterými prošel, ho duševně negativně nepoznamenala. Z rozhovoru, který vedli, 

vyšlo však najevo, že prošel velmi krutým zacházením, častým duševním i fyzickým 

mučením. „Když jsem se ho zeptal, zda měl někdy strach, připustil, že zde byla jedna 

věc, které se bál: možnost, že by mohl ztratit soucit a lítost nad svými žalářníky.“403 

Ono ohromné soucítění s druhými a trpělivost umožnily tomuto člověku překonat  

velmi těžké chvíle jeho života.  

 O tom, jaké je naše jednání, rozhoduje vždy motivace tohoto jednání, tedy 

úmysl, s jakým bylo to či ono konáno. Vychází-li naše jednání z egoismu a sobectví, 

a tedy byť i nevědomé pýchy, je pak také výsledkem ono sobectví, i kdyby se zdálo 

velmi jemné a laskavé. Vychází-li však naše konání ze soucítění, lásky, trpělivosti a 

pokory atd., pak skutečně „dáváme“ – z upřímného zájmu o druhé. Pak naše 

konkrétní činy jsou pozitivní a etické.404  „Když dáváme se skrytým motivem zlepšit 

představu, kterou o nás mají ostatní – získat si dobrou pověst a dosáhnout toho, aby 

o nás mluvili jako o ctnostném či svatém člověku – pak tento čin znesvětíme. V tomto 

případě nepraktikujeme štědrost, ale sebe-nafukování.“405 

                                                 
400 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 59 
401 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 89 
402 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 98 
403 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 90 
404Dalajlama, Etika pro nové milénium, 33, 99 
405 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 98 
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 Dalajlama hovoří také přímo na téma pokory. Považuje ji za základní složku 

naší vlastní snahy o změnu charakteru. To neznamená nemít sebedůvěru ve smyslu 

sebeúcty, jak uvádí, nýbrž zbavit se domýšlivosti – onoho zbytnělého pocitu vlastní 

důležitosti založeného na falešné představě o sobě samém. Stejně tak je, jak 

pokračuje, důležité rozlišovat mezi upřímnou pokorou a tou nepravou, která může 

být způsobena jak přebytkem, tak nedostatkem zdravé sebedůvěry. „Pokud nemá být 

pokora zaměňovaná za nedostatek sebedůvěry, ještě méně má společného s pocitem 

neschopnosti. Nedostatek správného ocenění své vlastní hodnoty je vždy škodlivý a 

může vést ke stavu duševního, emocionálního a duchovního ochrnutí.“406 Zde se 

připomínají slova Waltra Trobische o důležitosti nejprve sebe přijmout, aby člověk 

sám sebe mohl vydat.  

Právě v Tibetu byla pokora odedávna vysoce ceněnou ctností. „Moderní společnost 
samozřejmě nepropůjčuje pokoře místo, které zaujímala v Tibetu, když jsem byl 
malý. Tehdy naše kultura spolu s obdivem lidé k pokoře, poskytovala prostředí, ve 
kterém pokora vzkvétala, zatímco ctižádost (kterou musíme odlišit od naprosto 
oprávněné snahy uspět při dosahování správných cílů) byla nahlížena jako 
vlastnost, která vede příliš snadno k sobeckému myšlení. Přesto je v současném 
životě pokora důležitější než kdykoli dříve. Čím úspěšnější my lidé jsme, jako 
jednotlivci i jako celek prostřednictvím rozvoje naší vědy a techniky, tím větší 
význam má zachovat si pokoru. Protože čím větší je náš přechodný úspěch, tím 
náchylnější jsme k pýše a aroganci.“407 

 
 
 Zvláštní poslání společnosti – vedle role médií, ekologie, politiky a ekonomiky 

- spatřuje dalajlama ve výchově a vzdělání dětí. Shledává přitom deficit školství 

právě v nevyváženém důrazu na vzdělávání oproti výchově k základním lidským 

hodnotám. Moderní vzdělávací systém obecně zanedbává diskuzi o etických 

záležitostech. Právě děti bychom přitom měli už odmala vést doma i ve škole k tomu, 

aby vedle znalostí měly také soucit - se všemi živými bytostmi – lidmi, zvířaty a 

celou přírodou. „Když vychováme své děti tak, aby měly znalosti bez soucitu, jejich 

postoj k ostatním bude pravděpodobně směsí závisti k těm, kdo jsou v postavení nad 

nimi, agresivní soutěživosti ke kolegům a pohrdání těmi méně šťastnými. To vede ke 

sklonu k lačnosti, domýšlivosti...“408 

         Vědomosti jsou důležité, ale důležitější je to, jak jsou využity. „To záleží na 

srdci a mysli toho, kdo je užívá,“409 praví dalajlama. „Opravdu, pokud bychom si 

museli vybrat mezi znalostmi a ctností, to druhé je jistě hodnotnější. Dobré srdce, 

                                                 
406 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 100 
407 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 99-100 
408 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 155 
409 Ibidem 
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které je plodem ctnosti, je samo o sobě velkou výhrou pro lidstvo. Pouhé vědomosti 

nikoliv.“410 

    Dalajlama zasazuje výchovu dětí k pozitivním hodnotám do kontextu 

celospolečenského. „Aby se probudilo vědomí lidí o důležitosti základních lidských 

hodnot, je lepší nepředkládat problémy společnosti čistě jako etickou či náboženskou 

záležitost. Je důležité zdůraznit, že v sázce je naše další přežití. Takto si děti 

uvědomí, že budoucnost je v jejich rukou.“411 

 Na závěr této části zazní krátká modlitba, která, jak J. S. dalajlama praví, mu 

dodává každodenně inspiraci:  

 
„Ať se stanu v každé době nyní a navždy 

ochráncem těch bez ochrany, 
vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, 

lodí pro ty, kteří plují přes oceány, 
mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, 
úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, 

svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, 
útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit 

a sluhou pro všechny potřebné.“412 
(J. S. dalajlama) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
410 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 155 
411 Dalajlama, Etika pro nové milénium, 156-157 
412Dalajlama, Etika pro nové milénium, 199 
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9.   Pokora jako univerzální hodnota  
  
 Univerzální rozměr pokory, o němž jsme již hovořili, to jest její obecnou 

důležitost a zároveň nebezpečí vyplývající z jejího opaku, pýchy, dokládá i lidová 

slovesnost. Toto téma se vine jako důležitý motiv množstvím pohádek a příběhů, 

které známe. Z těch nám nejznámějších zpracovává toto téma např. filmová pohádka 

O Pyšné princezně, ale také Sůl nad zlato nebo filmová pohádka Princezna se zlatou 

hvězdou na čele a bez pochyby také pohádka O Popelce. Velmi věrohodně je téma 

pokory a pýchy  zachycené také v ruské filmové pohádce Mrazík. Příběhů s motivem 

pokory a pýchy je tolik, kolik bylo a je těchto příběhů ve skutečnosti. Tedy bezpočet. 

Tak obecně rozšířenou vlastností je pýcha, a tak obecně vzácnou a proto potřebnou k 

učení se jí je pokora ve všech svých odstínech (rovnost s druhými, skromnost, 

tichost, soucítění...).  

 Jistě nejen na příkladech žité pokory osobností z různých duchovních tradic a 

kultur uvedených v předchozí kapitole jsme si mohli její obecnou platnost ozřejmit. 

My, lidé, jsme v základě stejné bytosti všude na světě, jak často připomíná dalajlama. 

Kdyby tomu tak nebylo, žádné náboženské učení by nemohlo oslovit různé lidi 

různých kultur. A tak i pokora - její praxe - je srozumitelná lidem na celém světě, 

stejně jako její opak - pýcha. 

 V následující stati bych se ráda dotkla důsledku pokory, jakým je vnitřní a 

vnější pokoj. To je důsledek pro člověka i společnost závažný. Dalším tématem, 

které se s pokorou odkrývá, je téma rovnocenného a proto opravdového dialogu. 

Toto téma bych ráda jen načrtla jako návrh k dalšímu možnému rozvinutí a studiu. 

 

„Žebrák, ó Pane, žádám od Tebe víc než tisíc králů by chtít mohlo. 
Každý něco chce, co od Tebe si vyprošuje. 

Já přicházím, bych Tebe prosil, Tobě bych mohl sebe dát.“ 
Ansárí z Herátu413 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
413Huxley, Věčná filozofie, 81 
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9.1.   Pokora jako předpoklad míru 

Pokora jako předpoklad vnitřního pokoje 

„'Nemají pokoj svévolníci,' praví Hospodin.“ 
(Iz 48,22) 

 
 Vnitřní klid, jaký člověk může svou duší zažívat, se bezprostředně odvíjí od 

toho, zda člověk hledá skutečné „upokojení“ či pouhé „uspokojení“. Člověk hledá 

přirozeně ve vnějším světě, v němž žije, „uspokojení“. Avšak tento svět může 

člověku poskytnout pouze povrchní dočasnou „spokojenost“, nikoli pravý mír v duši. 

Ať už si toho je či není člověk vědom, hledání uspokojení ve „vnějších věcech“ značí 

„chtění“ - duševní nebo tělesné - a tím i nároky ega. To, že pokora jako 

sebepřekročení přispívá ve svém důsledku také k pravému pokoji, si ozřejmíme  v 

zamyšleních různých, nejen křesťanských, myslitelů. 

 Tomáš Kempenský v této souvislosti připomíná, že pravý klid má v srdci ten, 

kdo se nestará o sebe a svou slávu, kdo je pevně zakotven v Bohu a má čisté 

svědomí.414  Kristus pravil: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako 

dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ (J 14,27). Všichni 

touží po pokoji, ale ne každý pečuje o to, co je k němu zapotřebí. Boží pokoj je právě 

s pokornými a tichými srdcem, v trpělivosti a poslušnosti.415 Oni naleznou v Kristu 

odpočinutí. Nepociťovat však nikdy žádné znepokojení ani žádné tělesné nebo 

duševní těžkosti je výsadou věčného pokoje, tento svět není prost utrpení.416 Nelze 

navíc zaměňovat vnitřní klid s povrchním uspokojením z toho, že se vše děje podle 

toho, jak je mi to příjemné, podle mého přání, byť by se jednalo o duchovní slast. 

Člověku je dáno kráčet po pravé a přímé cestě pokoje, osvědčuje-li svou důvěru a 

naději v Boha i ve chvílích strádání ať už vnějším nebo vnitřním,  je-li mu odňata 

vnitřní útěcha. Zůstává-li člověk i v takové chvíli věrný Bohu, Bůh ho obdarovává 

pokojem.417 „A až dospěješ k úplnému pohrdání sebou samým, věz, že tehdy budeš 

oplývat tak hojným pokojem, jak jen je na světě možné.“418 

 Mistr Eckhart varuje před svévolí, v níž lidé podléhají svému „chtění“. Svou 

spokojenost, tedy i svůj vnitřní klid podmiňují uspokojením svých potřeb - ať už 

„světských“ nebo těch tzv. „duchovních“ a kladou svému klidu podmínky - až 

dosáhnou nějakého postavení nebo majetku, až budou žít v cizině nebo v samotě 

apod. „Věru, v tom všem vězí tvoje já a jinak už vůbec nic. Je to svévole, i když o tom 
                                                 
414Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 71; 76 
415Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 148 
416Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 148 
417Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 149 
418Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 149 
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ani nevíš nebo se ti to nezdá: každý nepokoj, který v tobě kdy může vzniknout, 

pochází ze svévole“, praví Eckhart.419  

 
„Často se nám zdá, že se člověk má něčemu vyhýbat a něco vyhledávat - určitá 
místa, určité lidi, určitý způsob smýšlení, určitá zaměstnání - jenže ty jistě nemohou 
za to, že ti způsob nebo věci v něčem brání. Co ti překáží, jsi t sám ve věcech, 
protože s věcmi nezacházíš správně. Proto začni nejdřív od sebe sama a nech se 
být! Věru, neutečeš-li nejdřív od sebe sama, můžeš utíkat, kam chceš, a všude 
narazíš na překážky a nepokoj.“ 420 

 

 Eckhart tak současně varuje i před ulpíváním na ponižování se, které se stává 

falešnou pokorou. Praví: „Lidé, kteří hledají pokoj ve vnějších věcech,  ať jsou to 

místa nebo způsoby, lidé nebo skutky, cizina, chudoba nebo ponižování, mohou 

působit velkým dojmem anebo čím ještě - a přece to všechno nic není a nemůže 

poskytnout pokoj. Kdo tak hledají, hledají úplně špatně. Čím dál se vydávají, tím 

méně mohou najít, co hledají. Jdou jako člověk, který sešel z cesty: čím dál jde, tím 

víc zabloudil.“421  

 Můžeme se zeptat - co má člověk tedy dělat? Na to Eckhart míří opět k jádru: 

„Musí nejdřív opustit sám sebe, a tím už opustil všechno ostatní. Věru, kdyby nějaký 

člověk opustil celé království nebo celý svět a nechal si přitom sám sebe, neopustil 

vlastně nic. Ale když člověk opustí sám sebe, může si podržet co chce, bohatství, 

pocty a cokoli jiného, a přece opustil všecko.“422  Ježíšova výzva „zapřít sám sebe“ 

(Mk 8,34) je skutečnou stezkou, na níž se člověk dobrovolným opuštěním sebe - své 

soběstřednosti - přibližuje nejvyšší Pravdě.  Kdo zanechá své  vůle a sebe sama, 

opustil vlastně všechny věci tak, jako by je byl měl, neboť po čem člověk nechce 

toužit, po všeho se již vzdal pro Boha. Eckhart dodává:„Proto řekl náš Pán: 

'Blahoslavení chudí duchem' (Mt 5,3), to jest ve své vůli. (...) Dávej si na sebe dobrý 

pozor a kde najdeš sebe, opusť se. To je ze všeho to nejlepší.“423 

 To je cesta k pravému pokoji v duši - následovat Krista i cestou kříže, cestou 

sebezapření, cestou opuštění svého chtění, a tím zřeknutí se světa. O tom hovoří také 

indický mudrc Šrí Ramana Maharši: „Zřeknutí se světa nespočívá v odvrhnutí 

vnějších věcí, nýbrž ve vymazání ega. Pro ty, kdo se opravdu zříkají světa, není rozdíl 

mezi samotou a činným životem.424 

                                                 
419Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, 135 
420Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, 135 
421Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, 135 
422Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, 135 
423Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, 136 
424J. Greenblatt a M. Greenblat, Šrí Ramana Maharši, 92  
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 Je to tedy připoutanost k vlastní osobě, k pomíjivým věcem tohoto světa, co 

plodí strach z ohrožení. A člověk hledající Boha nemá být připoután. Poznává sebe v 

sounáležitosti s druhými, není ničím jednotlivým. Poznává-li se darem Ducha 

pravdivě, poznává se jako „Nic“ náležící Bohu, jak shodně praví křesťanští 

mystikové. Podobně se o vnitřním pokoji toho, kdo se zbavil lpění na sobě, vyjadřuje 

indický mudrc Šrí Nisargadatta Mahárádž: „A Nic nemá z ničeho strach. Naopak, vše 

se bojí Ničeho, protože když se něco dotkne Ničeho, stává se ničím. Nic je jako 

bezedná studna: cokoli do ní spadne, zmizí“.425 

 Dalajlama vystihuje totéž, když charakterizuje pravý klid tak, že tento je 

zakotven v zájmu o druhé a obsahuje vysoký stupeň citlivosti, soucítění. Obvykle 

však svůj vnitřní klid, jak praví, podmiňujeme vnějšími okolnostmi jako je naše 

rodina a naši přátelé, zdraví, hmotné zabezpečení, osobní svoboda, úspěch. To vše 

samozřejmě přispívá k našim prožitkům spokojenosti. Avšak nic z toho není trvalé, 

pokračuje dalajlama.426 To všechno pomíjí, dodali bychom s Kazatelem (Kaz 1,2). V 

žádné z těchto skutečností nelze nalézt trvalé uspokojení, tedy pokoj. To si většinou 

člověk uvědomí, až když je něco z toho ohroženo. Nahromaděný majetek se může 

stát zdrojem neklidu, stejně tak zaměstnání, dokonce i naši přátelé a příbuzní nemusí 

vždy jednat podle našich představ a mohou nás zklamat. A naše těla, ať jsou nyní 

jakkoli zdravá a krásná, nejsou odolná proti nemocem ani proti stárnutí. Proto 

abychom nalezli „odpočinutí svým duším“ (Mt 11,29), nemůžeme zcela spoléhat  na 

nic z tohoto světa, ani na sebe.427 

 Opravdový pokoj také dalajlama charakterizuje v podobném duchu jako 

křesťanští myslitelé: teprve překročení sebe a svých zájmů a rozvinutí duchovních 

vlastností, jakými jsou láska, soucítění, trpělivost, odpuštění, pokora, poskytují 

vnitřní pokoj - a to jak nám, tak ostatním.428 

 Skutečné naplnění, a tedy i pravé „upokojení“ nalézá duše jedině v překročení 

sebe. A to lze nalézt jedině v tom, co nás překračuje, v odevzdání se Nejvyššímu a ve 

službě druhým. V následování cesty, jež vede k pravdě a k životu (sr. J 14,6), cesty 

pravé nesobecké lásky, soucítění se vším živým, odpuštění, sebeodevzdání.  

 

 

                                                 
425Nisargadatta Mahárádž, Velké osvobození, 107-108 
426Dalajlama, Etika pro nové milénium, 51-53 
427Dalajlama, Etika pro nové milénium, 53 
428Dalajlama, Etika pro nové milénium, 58 
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Koncentrace jako umlknutí vlastního „já“ a obracení se k Bohu    

 Praktikovat dokonale tyto nejvyšší duchovní ideály lze však jedině s pomocí 

Boží, s Jeho milostí. Už i proto, abychom překonali svou vůli a překročili sebe, 

modlíme se denně: „Buď vůle Tvá  jako v nebi, tak i na zemi.“ (Mt 6,10). Proto 

máme nejprve hledat Jeho království, vše ostatní, co potřebujeme, nám bude přidáno, 

nemusíme se tedy znepokojovat (Mt 6,33), již samotné hledání tohoto nejvyššího cíle 

v životě, nám může přinášet do duší pravý pokoj. S tím se zde otvírá jedno důležité 

téma, které bychom neměli přejít. Totiž důležitost duchovní koncentrace - například 

ve formě tiché meditace, respektive kontemplace - nejvyšší formy modlitby,429 která 

je běžnou součástí klášterního života mnichů a mnišek, a jejíž místo bylo v běžné 

křesťanské praxi pozapomenuto. Právě toto ztišení se přispívá k tomu, že se člověk 

ve své duši „vyprázdní“, jeho „já“ se ztiší, umlkne a on se tak hlouběji „ponoří“      

do Boží hlubiny, to jest obrátí k Bohu. Jedině tak může také člověk „slyšet“, vnitřně 

naslouchat Bohu, Jeho slovu. 

 Český mystik, malíř a fotograf František Drtikol praví, že je potřeba cvičit se 

koncentraci v nejvyšší formě pokory, kterou není jen oddanost, nýbrž totální 

sebezapření ve smyslu sebevyprázdnění: „Není možno jinak poznat duchovní Život a 

pak správně duchovně žít, než když se úplně a bez rámusu zapřu... a vejdu nahý, 

oproštěný od všeho, všech přání, poznatků, do Prapříčiny. Odtamtud se vraceje, 

dělám nicnedělání, neb veškeré moje činy jsou pak již Jeho činy.“430  

 Také Šrí Nisargadatta Mahárádž vyzdvihuje ztišení se, když praví: „Vše, čeho 

je třeba, je tichá mysl. Vše ostatní se bude dít správně, bude-li tichá... Poskytnete-li jí 

odpočinek, utiší se a znovu nabude svou čistotu a sílu.“431 

 O potřebě setkávání se s Bohem prostřednictvím rozjímání a kontemplace 

hovoří také Tomáš Kempenský. Abychom se zbavili žádosti a lpění na pomíjivých 

věcech, máme ve svém srdci a v celé duši a mysli plně přilnout k Bohu (Mt 22,37).432 

A to se učíme nejlépe ve ztišení se. Avšak nejde o to ulpět na cvičení. To je jen 

pomocí na naší cestě, ne samo cílem a už vůbec ne prostředkem k duchovnímu 

zpychnutí. Naopak, tato forma tiché modlitby, při níž se člověk odevzdává Bohu, je 

projevem pravé pokory. Trefně vystihuje význam kontemplace Ruysbreck: „Bůh nás 

                                                 
429Huxley, Věčná filozofie, 257 
430Karel Funk, Mystik a učitel František Drtikol,142 
431Nisargadatta Mahárádž, Velké osvobození, 82-83 
432Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista, 25 
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vdechuje při kontemplaci do sebe, a přitom musíme být celí Jeho; ale pak nás Duch 

Boží zase vydechuje, abychom se věnovali lásce a dobrým skutkům.“433 

 

Pokora jako předpoklad pokoje mezi lidmi a národy 

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ 
(Mt 5,9) 

 

 Jedna prostá žena kdysi o indickém mudrci Šrí Ramanovi Maharšim, jehož 

citát byl výše uveden, pravila: „Nerozumím filozofii, ale když se na mne usměje, 

cítím se bezpečně jako dítě v matčině náručí.“434 Vskutku, jen ten, kdo nalezl vnitřní 

mír, kdo žije sám pokojně, působí pokojem na jiné. Proto chce-li kdo opravdu 

prospět světu, musí nutně začít sám hledat to, co přináší pravý pokoj, to, co přináší 

trvalé dobro jemu i ostatním. A tím je, jak jsme si ukázali, překročení sebe sama a 

svých zájmů,  braní v potaz také potřeby druhých a vůbec starání se o dopad vlastní 

činnosti na celek. Jedině tak může mít člověk čisté svědomí, je-li ohleduplný k 

ostatním. Pomoci druhým může člověk nejlépe svým příkladem. Příklady táhnou, 

říká se už od starověku. Ten, kdo žije nesobecky, žije tím, co působí pokoj, a tím je 

největším příkladem a pomocí. 

 Poukázali jsme zároveň na to, že tomuto „překročení sebe“ a „odevzdání se 

Bohu“ se člověk učí nejlépe formou ztišení se v kontemplaci. Lidé, kteří takto žijí, 

kteří sami sobě „umírají“, se stávají nástroji Boží milosti.435 

 A tak pokoj a mír ve světě stejně jako mír vnitřní souvisí s překročením sebe, s 

pokorou. Příčinou všech rozbrojů ve světě bylo téměř vždy činění si sobeckých 

nároků jedněch na území, majetek a poddanství druhých. V nejvíce nebezpečných 

důsledcích pýchy pak konflikty vznikají zejména ze šovinismu a rasismu - 

nadřazování jedné etnické skupiny či rasy  nad jinými - podobně jako z 

náboženského fanatismu a z uplatňování politické mocenské totality.  

 O těchto souvislostech a potřebě učit se žít odpovědně, a to ve všech sférách 

lidské činnosti včetně politiky, a tak tyto sféry také očistit a vrátit jim původní smysl, 

totiž aby jimi ti, co jsou jejich představiteli, skutečně sloužili zájmům celé 

společnosti a nejen těm vlastním, jak je již takřka běžné, velmi dobře pojednává J. S. 

dalajlama ve své, již dříve zmiňované, knize Etika pro nové milénium. 

                                                 
433Huxley, Věčná filozofie, 260 
434J. Greenblatt a M. Greenblat, Šrí Ramana Maharši, 92  
435Huxley, Věčná filozofie, 261 
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 Teprve „sebepřekročením“ člověk dospěl a převzal vlastní odpovědnost za sebe 

i za stav světa. Erazim Kohák ve své knize Člověk, dobro a zlo pokládá základní 

otázku, která je již otázkou evropské i světové civilizace - zda se život vyčerpává 

„horizontálou osobního uspokojení, či vztažením se  vertikále lásky a péče“ a zda je 

tak smyslem lidství vůbec „sebeuspokojení, či sebepřekročení“.436 „Vstoupili jsme 

do věku odpovědnosti“, cituje Erazim Kohák Hanse Jonase.437 Ukazuje, že právě    

na ztrátu ideálu sebepřekročení, namísto něhož zbylo jen antropocentrické a 

egocentrické sebeuspokojení, zašla první evropská civilizace.438 „Po staletí jsme žili 

s představou, že stačí, abychom se starali každý jen o svůj osobní prospěch, a že 

příroda či Bůh se postarají o všechno ostatní. Dnes víme, že je to na nás.“439Avšak 

právě vědomí sdílené lidskosti sehrálo stěžejní úlohu, jak Kohák ve své knize 

dokládá, v růstu civilizace. Civilizace vznikají překonáním kmenové zvláštnosti a 

umírají na chudokrevnost humanitních ideálů.440 „Civilizace je především 

společenstvím vzájemné úcty, o to vyšší, čím větší rozsah bytí zahrnuje.“441  

 Celá evropská tradice je tak poznamenána rozporem mezi „seberealizací“ a 

„sebeodevzdáním“ - „sebepřekročením“ této „seberealizace“ službou. V evropských 

dějinách to byli prvně zejména Hebrejové, kteří jako národ Bohem povolaný k tomu, 

aby nežili jen pro sebe, nýbrž aby sloužili Bohu, a tím i druhým, udávají evropské 

tradici směr k pravé demokracii.442 Na to navazuje křesťanství a to se také stává 

základním nábojem protestantského radikalismu, jak praví Kohák: „Cítění, že člověk 

žije sub specie aeterni, před tváří Boží, ve stálé přítomnosti Boží, společně s neméně 

bezprostředním přesvědčením, že smyslem života je služba.“443 To je také ozvěna 

radikalismu prvotního křesťanství. 

 O důležitosti převzetí vlastní zodpovědnosti za světové dění hovoří mnoho  

myslitelů, mezi nimi také Hans Küng ve svém projektu a stejnojmenné knize Světový 

étos. Převzetí plné spoluzodpovědnosti za situaci ve světě lidi učí tomu, co jsou 

jejich základní lidská práva a povinnosti. Ty mají v lidech podporovat  překonávání 

vlastního egoismu, učit je zastávat své nároky nenásilně a probouzet v lidech smysl 

pro solidaritu.444 O tomto projektu Hanse Künga se v recenzi jeho knihy ve stejném 

                                                 
436Kohák, Člověk, dobro a zlo, 221 
437Kohák, Člověk, dobro a zlo, 220 
438Kohák, Člověk, dobro a zlo, 141 
439Kohák, Člověk, dobro a zlo, 220 
440Kohák, Člověk, dobro a zlo, 47 
441Kohák, Člověk, dobro a zlo, 37 
442Kohák, Člověk, dobro a zlo, 49 
443Kohák, Člověk, dobro a zlo, 147 
444Küng, Světový étos. 
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duchu vyjadřuje také teolog a etik Doc. ThDr. Jindřich Halama: „Ukazuje na úkol, 

jemuž není dost dobře možné dále uhýbat: pochopit a přijmout rozšíření naší 

odpovědnosti za celý svět.“445 

 

„Všemu, co Bůh stvořil, vdechl lásku, pokoru a mír.  
Lidské bytosti by si tedy měly vážit lásky, přijímat pokoru a zachovávat mír.“ 

(Hildegarda z Bingenu, De Operatione Dei, vize osm)446 
 

 

9.2.   Pokora jako výzva pro mezináboženský dialog 

Dialog nesený vzájemnou úctou a pokorou před poznáním 

 Nástrojem k tomuto vykročení ze sebe k druhým, a tím k solidaritě a 

porozumění mezi lidmi různých kultur je v dnešní postmoderní době poznamenané 

hledáním alternativního životního stylu neseném právě snahou po „sebepřekročení“,  

zejména dialog.447 Zde bude řeč především o dialogu mezináboženském. 

 V každém dialogu je důležitý  jeden princip: úcta k pravdě druhého a s tím 

související nepovyšování svého přesvědčení a názorů nad přesvědčeními druhých.448 

„Dialog musí být nesen zájmem o druhého“, praví prof. Ctirad V. Pospíšil.  Pokud 

chce být kdo se svým vyznáním přijat, musí nejprve sám přijímat druhého.449 

Základem takového rovnocenného dialogu je proto vždy pokora. A to jak pokora 

vůči bližnímu, tak i ona pokora, o níž hovořil prof. Jan Heller, totiž před 

poznáním.450 Bůh a Boží skutečnost je pro nás v první řadě velkým tajemstvím, na 

jehož proniknutí přirozený lidský intelekt nestačí. Ať už máme oporu pro své 

přesvědčení v jakýchkoli posvátných naukách, nemáme tyto nauky používat pro 

prosazování čehokoli, neboť tím bychom je akorát zneužili pro prosazování sebe. 

Vždyť naše poznání je dosud jen částečné (J K 13,9).  

 

Dialog jako skutečné naslouchání tváří v tvář jinému 

 Mezi mnoha zastánci mezináboženského dialogu - z těch nejznámějších je to 

například katolický kněz profesor Tomáš Halík, dále teolog a religionista Doc. Ivan 

Odylo Štampach nebo evangelický teolog a religionista profesor Milan Balabán - se 

k tomuto tématu vyjadřuje také teolog a religionista Doc. Pavel Hošek. Ve své knize 

                                                 
445Halama, Vykročení ke světovému étosu?, 184 
446Bowie, Moudrost Hildegardy z Bingenu, 18 
447Štampach, Život, Duch a všechno, 5 (předmluva T. Halíka); 19 
448Štampach, Život, Duch a všechno, 17 
449Pospíšil, Křesťané v dialogu, Dingir 3/2003, 94 
450 Heller, Řeka života. Radio 7: internetové rádio, Vysíláno dne 22. 1. 2008. 
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Na cestě k dialogu dává princip dialogu do souvislosti mimo jiné s pokorou, když 

pojímá „odpovědnost a pokoru tváří v tvář jinému jakožto základní etické východisko 

v oblasti teorie a praxe mezináboženských vztahů“.451 Předkládá tak myšlenku nutné 

změny, ba přímo nutnost „etického zlomu“, ke kterému by mělo dojít ve vztahu 

křesťanů k jiným náboženstvím.452To, co navrhuje spolu se stoupenci filosofie 

dialogu je „zásadní obrat, ba exodus filosofického myšlení z dosavadního egyptského 

zajetí“, jak cituje také další autory.453 Totiž proti „kosmocentrickému“, 

„logocentrickému“ a „antropocentrickému“ myšlení je zde návrh myšlení 

„alocentrického“, v jehož centru je „Druhý“ jako bližní; myšlení, jež je odpovídáním 

a odpovědností tváří v tvář jiného.454  

 

Pavel Hošek praví: „V setkání s Druhým má etika přednost před ontologií, výzva, 
kterou přede mne staví tvář Druhého (nezpředmětnitelná a neredukovatelná na věc) 
představuje imperativ osmého přikázání Dekalogu, přikázání Nezabiješ. Toto 
přikázání neznamená jen zákaz fyzické likvidace druhého, ale jakéhokoli aktu násilí, 
uchopování, včetně myšlenkové anexe, zpředmětnění, absorbce do apriorního 
systému či asimilace jiného na stejné.“455  

 

 Dialog jedině respektováním těchto etických principů může být skutečně 

dialogickým, nikoli monologem.456 K tomu dále Pavel Hošek praví: „Setkání s 

Druhým má být setkáním bez alergie, setkáním v duchu starozákonní etiky 

pohostinnosti. Tvář Druhého je stopou Nekonečna, jeho zranitelnost, ba nahota má 

vést k pokornému naslouchání, k uzávorkování všech apriorních definic.“457 

 

Dialog jako sebepoznání 

 Dialog mezi náboženstvími sice nenahradí přímý „vertikální“ vztah k 

Absolutnu, jak praví Jolana Poláková, přesto tento „horizontální“ dialog může onen 

přímý vztah usnadnit a prohloubit.458 Jednotlivá náboženství přitom v dialogu 

neztrácejí vlastní identitu, nýbrž ji navzájem životodárně prohlubují a obohacují.  

 Dialog by nám měl umožnit zlepšení vztahu k druhým a zároveň lepší 

uvědomění sebe sama. Dialog nás tak činí lepšími lidmi.459 

                                                 
451Hošek, Na cestě k dialogu, 4 
452Ibidem 
453Hošek, Na cestě k dialogu, 156 
454 Ibidem 
455Hošek, Na cestě k dialogu, 157 
456Hošek, Na cestě k dialogu, 181 
457Hošek, Na cestě k dialogu, 157 
458Poláková, Perspektiva naděje, 56 
459Dalajlama, Dobré srdce, 19 
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 V této souvislosti se vyjadřuje o mezináboženském dialogu také Pavel Hošek: 

„Prostřednictvím setkání s jiným docházíme plnějšího poznání sebe sama. Teprve v 

setkání s Ty dospívám k vlastnímu já. Teprve díky dialogu s jinými tradicemi 

křesťané lépe chápou vlastní víru, dokážou lépe rozlišit to hlavní a podstatné od 

okrajového a nepodstatného.“ A tak stoupenci různé víry se vlastně potřebují setkat 

v dialogu s věřícími z jiných tradic, neboť takto docházejí sami k hlubšímu 

pochopení i tradice vlastní.460 

 Dialogická otevřenost patří ke křesťanskému způsobu existence, praví Hošek. 

Bůh křesťanů je „Bohem dialogu“. „Křesťanská angažovanost v dialogu je 

participací v Božím dialogu s člověkem.“461 

 

Dialog „přítomnosti“ - dialog beze slov 

 Existuje však ještě jedna forma dialogu, při níž se právě etická zralost 

podmiňující opravdový dialog projevuje nejbezprostředněji. Tím je tichý dialog ve 

společné modlitbě, v meditaci. Je to dorozumívání se na té nejhlubší úrovni, k níž 

slova nejsou potřeba - pouze otevřené srdce. O jednom takovém setkání hovoří 

křesťanský autor Laurence Freeman v předmluvě k Dalajlámovu zprostředkování 

buddhistického pohledu na Ježíšovo učení v knize Dobré srdce.462 Tím, čím je 

takovýto tichý dialog nejvíc neplněn, je jakási živá tichá přítomnost těch, kteří se při 

něm setkávají. „Přítomnost je jednou z nejdůležitějších lekcí, jíž se nám - 

buddhistům, křesťanům i stoupencům dalších náboženství - v knize Dobré srdce 

dostává; pokud se chceme naučit lepšímu způsobu, jak reagovat na aktuální výzvu k 

dialogu.“463  

 O této přítomnosti dále praví: „Je těžké to popsat, ale je to první věc, kterou v 

dialogu vnímáme. Jak si navzájem rozumíme? Úspěch verbálního dialogu závisí na 

těchto základech vzájemné přítomnosti a přímo se od nich odvíjí. Nelze dosáhnout 

úspěšného dialogu, dokud tato přítomnost nenastane. A bez tohoto vhledu mohou být 

slova zavádějící.“464  

 Také J. S. dalajlama hovoří o důležitosti vedení dialogu mezi náboženstvími. 

Za nejhlubší a nejefektivnější dialog pokládá dalajlama nikoli intelektuální výměnu 

idejí, nýbrž rozpravu mezi upřímnými adepty duchovní praxe z pozice jejich vlastní 

                                                 
460Hošek, Na cestě k dialogu, 179 
461Hošek, Na cestě k dialogu, 181 
462Dalajlama, Dobré srdce 
463Dalajlama, Dobré srdce, 17 
464Dalajlama, Dobré srdce, 17 
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víry, konverzaci vyvěrající z žité praxe, ze zkušeností vlastního duchovního 

života.465 

 Je zde nebezpečí, na které upozorňoval kardinál Newman, že člověk může 

prožívat svou víru jen na bázi „teorie“, „teoretického přesvědčení“, které však 

postrádá stvrzení osobní praxí.466 K tomu se přidává přesvědčení Johna Maina, že 

křesťané musejí obnovit kontemplativní rozměr své víry, neboť je nezbytné potvrdit 

pravdy víry přímou zkušeností.467 

 Na nezbytnost pokory poukazuje Laurence Freeman výslovně také: „Když lidé 

různých vyznání vstupují do vzájemného dialogu, zážitku pravdy lze dosáhnout 

prostřednictvím dobrovolného vzdání se pocitu nadřazenosti jednoho nad 

druhým.“468A jakou roli hraje pokora v onom dialogu pouhé přítomnosti? Právě v 

přítomnosti účastníků dialogu se jejich vnitřní postoj odhaluje jako první, ačkoli 

zjevný nikoli slovy. Mohli bychom zde hovořit také o tzv. nonverbální komunikaci 

známé z oblasti psychologie, nicméně přesto tím, jak je nastavena naše mysl, naše 

srdce, již cosi vysíláme, a tím také nejen sami komunikujeme, nýbrž i vstupujeme do 

bezprostředního tichého dialogu s druhými. „Je důležité tu jednoduše upozornit na 

význam přítomnosti pro tento druh nového a dozajista průkopnického dialogu. Jde o 

přítomnost lidskou, prostou, láskyplnou, přátelskou a plnou důvěry. Všech čtyři sta 

účastníků semináře ji pocítilo v okamžiku, kdy Jeho Svatost dalajlama vstoupil do 

sálu při zahájení.“469  

 Tuto kvalitu přítomnosti však není záhodno při úvahách o moderním dialogu 

různých náboženství  podceňovat, praví Laurence Freeman dále. „Pokud důkazem a 

potvrzením všech náboženství je poznání dobrého srdce, vrozených lidských kvalit 

soucítění a tolerance, jak věří dalajlama, lze stejné měřítko uplatňovat i v dialogu, 

který se v současnosti stává jedním z důležitých cílů činnosti všech náboženství.“ 
470Právě dnes vstupuje víc než kdy jindy do lidské náboženské aktivity také empatie 

a úcta vůči lidem vyznávajícím jiné duchovní tradice. Pro rovnocenný otevřený 

dialog je proto nejvíce potřeba potlačit přirozené egoistické tendence.471Jedině toto 

sebepřekročení „dovoluje účastníkům dialogu nacházet hlubší úrovně svého 

vlastního vědomí, kde se vzájemné komunikaci otevírá společné okno pravdy 
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zprostředkované zkušeností zcela přesahující pojmotvornou mysl.“472 Pak také může 

mezi utišenými účastníky dialogu nastat ona tichá přítomnost - projevená mimo slova 

i v nich, ve společné modlitbě stejně jako při vzájemném podání rukou. 

 

Duch dialogu - duch úcty a přátelství 

 Úspěch dialogu závisí na výše uvedených faktorech, které lze shrnout jako 

duch přátelství. Jde o formu vzájemného naslouchání.473 Kdo je však vlastně tím 

oprávněným mluvčím za kterou duchovní tradici z účastníků vstupujících do 

dialogu? Kdokoli, kdo opravdově upřímně a bez osobních ambic - tedy s pokorou 

srdce - hledá.474 Ano, dialog je forma hledání odpovědí, které sami ještě nemáme 

třeba „hotové“ a zcela zodpovězené. To je také upřímný opravdový přístup k dialogu 

- přiznání si toho, že stále jsme na cestě, že sami teprve hledáme. A také v dialogu 

hledáme - společné shody i rozdíly, bez přetvářky, bez obav, v duchu přátelství.475 A 

když cokoli opravdově hledáme s čistým úmyslem, s pokornou prosbou o nalezení, 

bude nám dáno něco také nalézt. „Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; 

tlučte a bude vám otevřeno.“ (Mt 7,7) 

 

Smyslem dialogu je ztichnout, umenšit se 

 V souvislosti s dialogem jsme hovořili o pokoře jako jednom z důležitých 

předpokladů „dialogického“ dialogu, v němž si jeho účastníci vzájemně naslouchají, 

jeden druhému se otevírají a mají zájem o druhého, nikoli zájem sebe a své názory 

prosazovat. Stejně tak dialog právě pokoru rozvíjí, neboť učí člověka lépe druhému 

naslouchat. Pokorou můžeme nejlépe překonat předsudky a rozdíly vzniklé v dialogu 

růzností jednotlivých náboženských tradic. Kromě studia pramenných textů jiných 

duchovních tradic nám přitom k porozumění s druhými pomůže také vzájemné 

úctyplné „ticho“ - tichá společná přítomnost. Přítomnost v duchu přátelství.  

 To také vyjadřuje Laurence Freeman v předmluvě k dalajlámově knize Dobré 

srdce: „Díky schopnosti rozpoznat hodnotu dialogu a minimalizovat egoistickou 

aroganci neobjektivní víry je pro nás ale možná snazší identifikovat předsudek, často 

podvědomý, než tomu bylo pro naše předky, a napravit jej tichem. Je tomu tak dnes 

proto, že toho víme o sobě navzájem víc. Vést dialog je dnes nezbytnější než kdy jindy 

v dějinách lidstva - a také vést dialog v tichu.“ 

                                                 
472Dalajlama, Dobré srdce, 19 
473Dalajlama, Dobré srdce, 22 
474Dalajlama, Dobré srdce, 25 
475Dalajlama, Dobré srdce, 25 



 96 

10.   Závěr  

Cesta dobrovolného pokoření se, cesta k životu 

 Tato práce se zabývala tématem pokory v zorném úhlu následování Krista. 

Důležitost pokory přitom vysvitla již na podkladě pojednání o následcích jejího 

opaku, kterým je pýcha coby příčina pádu člověka.  

 Práce přitom ozřejmila jak na základě terminologického, tak exegetického 

rozboru vybraných biblických textů, že smyslem pokory je následovat Krista celou 

svou bytostí v dobrovolném pokoření se, sebepřekročení a sebeodevzdání Bohu. 

K tomu je však též třeba sebepoznání – tím je zejména poznání své totální závislosti 

na Bohu a své naprosté sounáležitosti s bližními, tedy své odvislé existence od „Ty“.  

 Pokora provázející čistou nesobeckou lásku se tak ukázala být též 

předpokladem pro uzdravení pýchou porušeného vztahu člověka k Bohu a k bližním 

a vůbec k celému stvoření. V umenšení sebe vidíme lépe druhého. V pokoře a 

otevřenosti „dětí“ se stáváme paradoxně opravdu „dospělými“. Vlastní decentralizací 

se dostáváme k centru, kterým je „Ty“ jako Bůh a bližní. Smyslem života pak není 

záchrana vlastní duše, ale záchrana světa, jak pravil Jan Ámos Komenský,476 tedy 

také převzetí vlastní lidské spoluodpovědnosti za stav světa. Ve svých závažných 

důsledcích má také právě pokora význam pro působení míru ve světě.   

 

„Všechno je vzájemně spojeno. Co postihuje zemi, postihne i syny země... Učte své 
děti to, co my učíme naše děti: země je naší matkou. Co postihuje zemi, postihne i 
syny země. Když lidé na zem plivají, plivají na sebe.... Všechno je vzájemně spojeno 
jako krev, která spojuje jednu rodinu.“477 

 

 Jako zvláštní apel související s pokorou dnes před námi stojí mezináboženský 

dialog. Je-li tento dialog vedený v duchu pokory, je také skutečně obrácený k „Ty“ a 

stává se možnou cestou nejen k dorozumívání se s lidmi z různých kultur a tradic, 

nýbrž též způsobem „utišení se“ a „sebepřekročení“, a tím plnějšího sdílení. Toto 

téma ponechávám otevřené jako příspěvek k dalšímu možnému zpracování.  

 Pokora srdce, pokora Kristova, je onou úzkou branou, která vede skrze kříž 

k životu (Mt 7,14), ke sjednocení s Bohem. Je výzvou k následování (Mt 11,29). 

Teprve v utišení se můžeme také plněji následovat Krista - a jen tak, s Boží pomocí, 

nalézáme to, co z hloubi duše hledáme - pravý Domov, Jeho království (Mt 5,3).  

 Kéž Jej s Božím milosrdenstvím my všichni nalezneme! 

 

                                                 
476Palouš, Komenského Boží svět, 69 
477Jsme částí země, 23 - 24 
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