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Jako prášek na misce vah je před tebou celý svět a jako kapka ranní rosy padající 

na zem. Nade všemi se smilováváš, protože všecko můžeš, nehledíš na hříchy lidí, 

jen aby činili pokání. Miluješ všecko, co je, a neošklivíš si nic z toho, co jsi učinil, 

vždyť bys ani nemohl připravit něco, co bys měl v nenávisti. A jak by mohlo cokoli 

trvat, kdybys ty to nechtěl, anebo být zachováno, kdybys to nepovolal k bytí? 

Šetříš všecko, protože to je tvé, Panovníku, který miluješ život.  

(Mdr 11,22-26) 

   

 

Panovníku, který miluje člověka, chci svěřit tuto práci. Tomu, který nás zve ke 

zralosti a plnosti života, ale svou náklonnost k nám nepodmiňuje dosažením ideálu či 

konkrétního stupně zralosti. Tomu, před kterým jsme všichni jako kapka rosy, ať jsme 

jakkoli zralí či nezralí, dospělí či dětinští. Tomu, kterému stojí za to smilovávat se nad 

„práškem na misce vah“ a ty, kteří mu kazí nádherné dílo stvoření, znovu a znovu 

povolávat k bytí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě chci poděkovat Doc. Ing. Mgr. Alešovi Opatrnému, Th.D. za 

velkou pomoc při vedení bakalářské práce a mnohým dalším za podporu. 
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Úvod 

 

Teologie nás učí, že nemůžeme poznávat Boha jen z pohledu jaký je, ale i 

z pohledu jaký není, protože On vždy přesahuje naše vnímání a chápání, naši zkušenost 

s moudrostí, spravedlností, dobrotou a dalšími vlastnostmi, které právem přisuzujeme 

Bohu.
1
 Přes všechnu nepopiratelnou kvalitu teologických směrů a poznání učitelů 

církve zůstává pro nás Bůh tajemstvím. To však nezadává příčinu tomu, abychom 

přestali chtít Boha hledat a poznávat.  

Člověk jako Boží obraz zůstává též tajemstvím ve své potenci dokonalosti, neboť 

nikdo nemá zkušenost s osobní dokonalostí a tudíž maximální míra osobnostní zralosti 

člověka je do jisté míry pro všechny tajemstvím. To však nezadává příčinu tomu, 

abychom se přestali zabývat tím, kým je člověk ve své čistotě a neposkvrněnosti, ve 

které ho Bůh zamýšlel a na počátku stvořil. Člověk potřebuje znát cíl a cestu, která 

k cíli vede i tu, která k němu nevede, člověk potřebuje určitou míru poznání, aby se 

mohl rozhodovat
2
. Avšak zmíněná skutečnost tajemství způsobuje, že si nemůže 

nárokovat poznat celé bohatství osobnostní zralosti, ale s pokorou přijmout, že je celé 

lidstvo stále na cestě. Vzhledem k této skutečnosti je též třeba upozornit, že se nedá o 

osobnostní zralosti mluvit jen v pozitivech, byť ve svém konečném stadiu je zcela jistě 

jen pozitivní. Je třeba zmínit i to, co zralost není, aby díky negativu mohlo pozitivní 

vystoupit. 

Tato práce si též nenárokuje zcela obsáhnout co je osobnostní zralost a to ani 

v jejích konkrétních dimenzích, kterým se chce věnovat, jimž jsou duševní a duchovní 

zralost. Smysl dělení těchto dvou dimenzí bude vysvětleno v následující kapitole. Práce 

se chce zabývat mnohými známkami duševní a duchovní zralosti v míře, jakou 

schopnosti autora a rozsah práce dovolují. Chce se zamýšlet nad vzájemností těchto 

dvou dimenzí a vyvodit z uvažovaného několik podnětů pro duchovní doprovázení 

křesťana žijícího v běžných podmínkách. 

 

 

                                                 
1
 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Hermeneutika mysteria. Praha: Krystal OP a Karmelitánské 

nakladatelství, 2005, s. 111. 
2
 Srov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha: Grada Publishing, 2009, 

s. 97. 
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1. Vymezení pojmů 

 

Vzhledem k tomu, že se práce zabývá duševní a duchovní zralostí s ohledem na 

zralost osobnostní, je na místě nejdřív zmínit pojem osobnost. Tu V. Drapela definuje 

jako „dynamický zdroj chování, identity a jedinečnosti každé osoby,“
3
 při čemž pod 

pojem chování řadí nejen viditelné lidské projevy, ale i emoce, myšlení, rozhodování.  

C. G. Jung pojímal osobnost, kterou nazýval psyché, jako samostatnou soustavu 

čtyř hlavních subsystémů: kolektivní nevědomí; osobní nevědomí; ego, vědomé já; 

bytostné Já, které spojuje vědomí s nevědomím.
4
 Toto pojetí vyjadřuje šířku a hloubku 

osobnosti. 

Někteří autoři dle kontextu užívají termín osobnost tam, kde jiní užívají termín 

osoba, někteří mají jen hranice mezi těmito dvěma termíny posunutou, někteří termíny 

příliš nerozlišují. Křesťanští autoři definují osobu na základě učení Tomáše Akvinského 

například jako vtělený duch, čímž chtějí vyjádřit dvě základní složky lidské přirozenosti, 

a to tělesnou a duchovní, či vymezením: „osoba je aktuální jsoucnost, odlišná od všeho 

ostatního, která má rozumovou přirozenost, takže může být sebe sama vědomým a 

odpovědným zdrojem svých činností.“
5
 Porovnáme-li toto tvrzení s definicí V. Drapely, 

je patrný rozdíl mezi osobou a osobností, který se snad dá vyjádřit takto: osoba má 

potenci pro odpovědnou činnost, kterou osobnost dle svého konkrétního vybavení 

rozvíjí a tím se dále utváří.  

Tato práce se bude dotýkat významu termínu osobnost v duchu Drapelovy 

definice a tudíž bude jednotně užíván tento termín i tam, kde v případném odkazu autor 

užívá termín osoba z důvodu výše zmíněném.   

Co znamená zralá osobnost? Pro C. G. Junga je to ta, která dosáhla celistvosti a 

vysokého stupně sebeuskutečnění, čímž je pro něj uvědomění si svého osobního 

povolání, jež podle Junga není výsadou vyvolených, ale má ho každý člověk. Osobní 

povolání „vede člověka, aby se osvobodil od stáda a od jeho vyzkoušených cest“ a žil 

svou jedinečnost.
6
  

                                                 
3 
DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2008, s. 14. 

4
 Srov. tamtéž, s. 32-37. 

5
 CLARKE, W. Norris. Osoba a bytí. Praha: Krystal OP a Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2007, s. 37-39. 
6
 Srov. DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 32-37. 
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Psychologický slovník manželů Hartlových uvádí pod pojmem osobnost zralá: 

„osoba, která uspokojuje své potřeby, aniž poškozuje druhé“.
7
 Slovník spirituality pak 

pokládá za osobnostní zralost integrovanost a ucelenost osoby, která věrně odpověděla 

na všechny hodnoty.
8
 V kolektivní studii o dětské psychoterapii uvádí autoři pojetí 

osobnostní zralosti americké psycholožky Virginie Satirové jako „stav člověka, kdy se 

plně ovládá, kdy dokáže činit rozhodnutí založená na přesném vnímání sebe, druhých 

lidí a daných okolností (´kontextu´), kdy přijímá tyto volby jako skutečně své vlastní, a 

tím přijímá i odpovědnost za jejich výsledky.“
9
  

Jezuita a psycholog Josef Maureder, který se zabývá osobnostní zralostí 

z křesťanského pohledu, nazývá mírně poeticky proces zrání „stále harmoničtější 

melodií, která vzniká souzněním dvou tónů: lidského a duchovního“.
10

 Tyto dva póly 

nekřesťanským autorům obyčejně chybí, proto je pro některé z nich osobnostní zralost 

v podstatě zároveň zralost duševní a jejich studie, byť obsahující termín osobnostní 

zralost, se v rámci této práce vztahuje jen k části pojednávající o zralosti duševní. 

Z definic lze vyčíst, že pro hodnocení osobnostní zralosti je důležitých víc 

aspektů: vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem a vztah k hodnotám, okolnostem; 

a jejich vzájemná symbióza. Z tohoto pohledu se dá říct, že definice uvedená 

v Psychologickém slovníku má největší slabiny, jelikož nezmiňuje třetí rozměr vztahů. 

Navíc vztah k druhým je tu ukázán jen z jednoho úhlu, a tudíž se dá uchopit zcela 

špatně. Při vědomí toho, že každý slovník je omezen prostorem, který jednotlivá hesla 

mají, a není s to vystihnout všechnu šíři, jež některá z nich obsahují, je zřejmé, že 

volbou jiného vyjádření, mohou mnohdy autoři předejít nebezpečí, že se jejich heslo 

stane zavádějícím. Pro tuto práci tedy volím jako výchozí vyjádření uvedené ve 

Slovníku spirituality, rozšířené o širší pojmenování základních rysů osobnostní zralosti 

podle amerického psychologa Abrahama Maslowa:
11

 

- ryzí vztah ke skutečnosti 

- vysoký stupeň sebeakceptace 

- vysoká míra spontánnosti 

- koncentrace více na problém než na sebe sama 

- vážení si samoty jako možnosti usebrání 

- vysoký stupeň autonomie – nezávislosti na druhých lidech 

                                                 
7
 Osobnost zralá. In: HARTL, Pavel - HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009. 

8
 Srov. ZAVALLONI, R. Zralost duchovní. In: DE FIORES, Stefano – GOFFI, Tullo. Slovník 

spirituality. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. 
9
 LANGMEIER, Josef – BALCAR, Karel – ŠPITZ, Jan. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000, s. 

194. 
10

 Srov. MAUREDER, Josef. Zralost není luxus. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 6. 
11

 Srov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009, s. 152. 
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- přátelské a láskyplné vztahy k několika blízkým přátelům 

- podřizování vlastního jednání etickým principům 

- nadhled nad vlastní kulturou (její transcendence). 

Jaro Křivohlavý k tomuto výčtu doplňuje, čemu postupem času psychologie 

začala věnovat velkou pozornost právě z hlediska zrání a zralosti osobnosti. Jde 

především o otázku smysluplnosti života
12

 a míru hledání a nalézání odpovědí na tuto 

otázku.  

Vrátím se k definicím osobnosti a jejich snaze zachytit osobnost v jednotě 

několika různých rozměrů. Z této skutečnosti vyplývá odůvodnění, proč uvažovat 

samostatně o duševní zralosti a zvlášť o duchovní zralosti, a o jejich vzájemné 

propojenosti, což je předmětem této práce. Stejný důvod může vést k názoru, že není 

vhodné zdůraznění psychiatra Scotta Pecka, který píše v úvodu své světoznámé knihy 

Nevyšlapanou cestou: „Nečiním rozdílu mezi růstem rozumových schopností a růstem 

duchovním. Pro mne jsou totožné.“
13

Je možné, že překlad posunul původní smysl 

těchto slov, nicméně i kdyby autor uvedl místo schopností rozumových schopnosti 

duševní, nezdá se mi tento názor správný. Práce vychází z jiného postoje k vzájemnosti 

duševní a duchovní oblasti člověka. Obě oblasti jsou autonomní a zaslouží si vlastní 

pozornost, a byť se navzájem velmi ovlivňují a mají tvořit zmíněnou symbiózu, 

neprobíhá jejich růst automaticky lineárně.  

Co je duševní zralost? Psychologický slovník pod heslem zralost psychická píše: 

„úroveň duševních funkcí běžně dosahovaná kolem 20 let věku, charakterizovaná 

rozvinutým rozumovým vývojem, vyhraněnými zájmy a názory, sebevědomím, 

sebejistotou a sebeúctou, citovou stabilitou a samostatností v rozhodování, připraveností 

přebírat odpovědnost.“
14

 

Jelikož v české dostupné literatuře se zatím o duševní zralosti nepíše mnoho, není 

ani mnoho definic duševní zralosti. Pojednání o této oblasti bývají jen v rámci jiného 

tématu, mnohdy opravdu jen okrajově nebo pod pojmem osobnostní zralost, jak již bylo 

zmíněno. Této práci se tedy zmíněná definice stane výchozí, byť ji nepovažuji za zcela 

výstižnou, neboť nesleduje všechny tři základní aspekty, které se daly vysledovat 

v definicích osobnostní zralosti. Proto se v rámci dalšího uvažování bude opírat i o 

mnohé jiné názory, jejž však nemají povahu definice a tudíž v tomto bodě neposlouží.  

                                                 
12

 Srov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví, s. 153. 
13

 Srov. PECK, M. Scott. Nevyšlapanou cestou. Praha: Argo, 1996, s. 8. 
14

 Zralost psychická. In: HARTL, Pavel - HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 
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Duchovní zralost je ve Slovníku spirituality definovaná jako „plné rozvinutí všech 

potencialit milosti na všech úrovních nadpřirozeného organismu.“
15

 Toto vyjádření se 

stane pro práci výchozí, byť se uvažování nad duchovní zralostí bude opírat o mnohé 

další názory a učení.  

                                                 
15

 ZAVALLONI, R.: Zralost duchovní. In: DE FIORES, Stefano – GOFFI, Tullo. Slovník. 
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2. Duševní zralost 

 

 V předchozí kapitole byla zmíněna americká psycholožka Virginie Satirová 

a její pojetí osobnostní zralosti. V. Satirová neužívá přímo termín duševní zralost, ale 

z kontextu vyplývá, že mluví o tomtéž, čím se tato práce zabývá. Její konkrétnější výčet 

známek duševní zralosti se dá pojmenovat přibližně takto:
16

 

a) vědomé naslouchání svému nitru;
 
 

b) vnímání okolí jako odlišné od sebe s přístupem, že odlišnost je tu k rozšíření 

poznání a ne jako hrozba či signál pro konflikt; 

c) přijímání odpovědnosti za své vlastní vnímání a jednání, bez přesouvání této 

odpovědnosti na druhé; 

d) vnímání druhého člověka a chování k němu jako k jedinečné bytosti se svou vlastní 

hodnotou; 

e) přijímání lidí a situací v jejich realitě, a ne s přístupem vycházejícím jen z představ 

a přání; 

f) průzračný přístup k druhým lidem a schopnost otevřené, konstruktivní komunikace.  

 

Tento výčet se dá rozdělit na dvě základní skupiny, spolu velmi související a 

navzájem se prolínající, a to vztah k sobě (body a – c) a vztah k druhým (body d – f). 

Postavím-li k těmto bodům další uvažování, předně definici z předchozí kapitoly, kterou 

používá Psychologický slovník a jeho zmínka o sebevědomí, sebeúctě a citové 

stabilitě
17

, vede mě to k rozdělení následující kapitoly, která se bude věnovat vztahu 

člověka k sobě sama, na podkapitoly: sebepoznání a sebepřijetí, citová vyrovnanost, 

odpovědnost a svoboda, utrpení a smrt.   

Kapitola o vztahu člověka k druhým bude rozdělena na podkapitoly: navazování 

různorodých vztahů, schopnost odpouštět, přináležitost k lidskému pokolení. 

Neméně významný moment, zmíněný v předchozí kapitole u známek osobnostní 

zralosti, v psychologické stránce člověka je vztah k transcendenci, kterého se různí 

psychologové dotýkají různými způsoby. Tomuto rozměru se bude věnovat třetí ze 

základních částí pojednání o duševní zralosti. 

                                                 
16

 Srov. LANGMEIER, Josef – BALCAR, Karel – ŠPITZ, Jan. Dětská psychoterapie, s. 194. 
17

 Srov. Zralost psychická. In: HARTL, Pavel - HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník.  
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2.1. Vztah k sobě 

 

2.1.1. Sebepoznání a sebepřijetí 

V odborných psychologických pojednáních se málokdy objevuje termín 

sebepoznání. Dovolím si ho zde použít jako jednotící výraz základního sebepojetí s cíli 

všech analýz a dalších přístupů, které mají člověka přivést k „hlubokému vhledu do 

jádra vlastní osoby“.
18

  

C. R. Rogers se ve svém přístupu zaměřeném na člověka velmi zaměřuje na 

sebepoznání či sebeexploraci.
19

 Dává důraz na vlastní prožívání každého člověka. Když 

člověk pozná a připustí své rozmanité zážitky, přání, pocity, může je zpracovat a 

integrovat do svého já. Rogers věří, že člověk je v podstatě dobrý a je schopen 

uspořádaně směřovat k cílům, které jsou pochopitelně také dobré. Tvrdí, že tragedie 

člověka je v tom, že má v sobě obrany, které mu nedovolí toto dobré nasměrování 

v něm si uvědomit a nechat se jím vést. Ti, kteří se dostanou do kontaktu se svým 

prožíváním a přijímají jej takové, jaké je, mohou rozvíjet vlastní možnosti, seberealizují 

se a přestávají být závislí na mínění druhých. Zároveň s tím se čím dál víc přibližuje 

reálné „já“ a ideální „já“, neboli skutečnost, jaký člověk je či jak se prožívá, a touha, 

kým by se chtěl člověk stát. Roste nepodmíněné pozitivní sebepřijetí, které Rogers 

pokládá za cestu k duševnímu zdraví.
20

  

Nepochybně je Rogersova teorie a pojetí sebepoznání a sebepřijetí nesmírně 

přínosná. Jeví se tu však slabina v tom ohledu, že může dovést člověka k postoji, kdy se 

sám sobě stane normou a bude přeceňovat vlastní prožívání, které nemusí být vždy tak 

průzračné a čisté, jak bychom rádi. Tomuto postoji možná lze předejít tím, když člověk 

bude brát vážně i další Rogersův názor: „člověk je proces, nikoliv hotový výtvor“
21

, 

tedy i sebepoznání je stálý proces, což člověka může vést k pokornému přijetí, že jeho 

dosažené sebepoznání není neměnná, dokonalá norma.  

Snad se dá říct, že to, co schází v Rogersově teorii, doplňuje skupina psychologů 

z univerzity v Brémách. Ta se pokusila vytvořit model osobnosti moudrého neboli 

zralého člověka. Podle nich ke zralosti patří duševní práce na růstu poznání vlastních 

schopností a kompetencí, příčin rozhodování a jednání. Zralé sebepoznání je spojeno 

                                                 
18

 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 64. 
19

 Srov. KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2006, s. 53-56. 
20

 Srov. DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 127-129. 
21

 Srov. tamtéž, s. 124. 
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s nezaujatým sebehodnocením, které je schopno kriticky hodnotit stav, rozhodnutí a 

činy člověka, jenž je přitom schopen se přijímat a mít k sobě úctu.
 
Toto pojetí 

sebepoznání a sebepřijetí neopomíjí důležitou dimenzi, kterou je vztah daného člověka 

k oblasti obecně uznávaných hodnot.
22 

Zde se výrazně setkáváme se 

zmíněným prolínáním oblasti vztahu člověka k sobě sama a vztahu k druhým.  

Se sebepoznáním též úzce souvisí rozlišování motivů. Český psycholog Pavel 

Říčan rozděluje motivy mimo jiné na primární a sekundární. Sekundární pak často 

vytvářejí dlouhé řetězce, které se různě větví a kombinují.
23

 Zkoumáním motivů jednání 

může člověk odhalovat jaké je jeho skutečné základní rozhodnutí
24

 a jaký cíl sleduje. 

Tedy sebepoznání v oblasti odkud a kam člověk směřuje, ovlivňuje jeho motivy jednání 

a rozpoznání motivů zpětně může napomoci případnému protříbení základního 

rozhodnutí. 

Často nám kritické hodnocení našeho stavu, motivů či jednání přináší zklamání ze 

sebe sama. Za kvalitativně dobrý způsob řešení tohoto pocitu lze pokládat odpuštění. 

V tomto případě tedy odpuštění sám sobě. Aby byl člověk schopen si odpustit, musí 

nejdřív připustit a poznat svou vinu - sebepoznání. Nesmí se nechat jen zaplavit 

negativními pocity, aby byl schopen nahlédnout realitu a přijmout ji – citová 

vyrovnanost, o které bude níže pojednáno. Musí přijmout odpovědnost za své činy a 

rozhodnout se jak dál.
25

 Konečná fáze procesu odpuštění je pak určitým mezníkem, ve 

kterém se mění postoj k sobě samému.
26

  

Sebepoznání má širší dopad než by se mohlo jevit. Některé momenty již byly 

nastíněny. Ještě je třeba zmínit, že „svět poznáváme jen skrze náš vlastní vztah k němu. 

Nestačí tedy zkoumat svět; chceme-li jej poznat, musíme současně zkoumat i 

pozorovatele, tedy sebe sama“.
27 

Neboli čím kvalitnější sebepoznání, tím kvalitnější 

poznání okolního světa ve všech jeho rozměrech a tím větší možnost poznávat 

skutečnosti ve velké ryzosti, což je jednou ze zmíněných známek osobnostní zralosti 

podle Maslowa.
28

 

                                                 
22

 Srov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie moudrosti, s. 64. 
23

 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství. Praha: Portál, 2002, s. 112-116. 
24

 Viz ROTTER, Hans. Osoba a etika. Brno: CDK, 1997, s. 57. 
25

 Výstižně H.Smith: „Odpuštění neznamená zbavit provinilce odpovědnosti za to, co udělal. Odpuštění 

je způsob, jak zabránit tomu, aby nám minulost diktovala, jak má vypadat budoucnost.“ SMITH, 

Houstoun. In: KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004, s. 110. 
26

 Srov. tamtéž, s. 132. 
27

 PECK, Scott M. Nevyšlapanou cestou. Praha: Argo, 1996, s. 41. 
28

 Srov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví, s. 152.  
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2.1.2. Citová vyrovnanost 

Psychologický slovník uvádí, že emoce je pojem zastřešující subjektivní zážitky 

libosti a nelibosti provázené fyziologickými změnami, motorickými projevy, stavy 

menší či větší pohotovosti a zaměřenosti.
29

 Vývojově předcházejí rozvoji kognitivních 

funkcí, což značí, že emoční schopnost se pro člověka stává základem vývojového 

procesu a míra schopnosti emočních funkcí má velký vliv na rozvoj dalších 

psychických funkcí.
30

  

K emocionalitě, jak bylo zmíněno v předešlém odstavci, patří různé projevy, a ty 

se stávají též prostředky komunikace
31

. Člověk svojí mimikou, gestikulací, ztišením či 

zvýšením hlasu a dalšími mnohými projevy vyjadřuje svoje vnitřní rozpoložení, 

emocionální prožitky.  

Jsou-li emoční projevy prostředky komunikace, vyplývá z toho potřeba, aby 

vyjádření emocí bylo srozumitelné, odpovídalo skutečnému vnitřnímu rozpoložení a 

opravdu komunikaci napomáhalo. Je potřeba, aby se člověk učil své emoce 

rozpoznávat, usměrňovat a správně vyjadřovat. Tento proces neproběhne, nezapojí-li 

člověk do emočních procesů rozumové poznání a schopnost nadhledu.
32

 

Podobným konceptem se zabývá například americký psycholog Albert Ellis, 

kterého základním mottem byl Epiktetův výrok: „Člověka neznepokojují samotné věci, 

ale jeho mínění o nich“.
33

 Ellis pracuje se schématem ABC, v němž A značí vnější 

podnět, B souhrn názorů, poznatků a postojů daného člověka, a C emočně nabitý 

důsledek.
34

 Dokazuje, že C není tolik závislé na A, ale především na B. Neboli naše 

emoční prožívání není tolik záležitostí vnějších událostí jako záležitostí naší duševní 

práce při hledání reality vlastních možností a kompetencí i obecně platných daností a 

norem.  

Emoce či touha dosažení určitého citového stavu bývá silnou motivací lidského 

jednání. Mnozí lidé mají sklon k hédonistickému nasměrování svého jednání, které je 

vedeno snahou dosahovat v co největší míře příjemných pocitů a nepříjemným se co 

                                                 
29

 Srov. Emoce. In: HARTL, Pavel - HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 
30

 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I., s. 96. 
31

 Srov. tamtéž, s. 97. 
32

 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008, s. 256. 
33

 Srov. KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie, s. 67. 
34

 Toto schéma později rozšířil o písmena DEG. Rozšíření se však týká přímo psychoterapie a to není 

předmětem této práce.  
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nejvíce vyhýbat.
35

 Hédonistická teorie však v konfrontaci třeba jen právě zmíněného 

Ellisova schématu ABC prokazuje jasné nedostatky a snaha o její naplnění v maximální 

míře se v mnohých případech dostává do rozkolu s realitou. Neboť A může tvořit 

nezpochybnitelná povinnost, která sama o sobě v člověku nevyvolává pozitivní pocity. 

Pokud by dotyčný sledoval jen dosažení příjemných pocitů, nejspíš by se této 

povinnosti vyhnul. Avšak poznání, že povinnost vede k dobru mému či jiných, přináší 

člověku radost či pokoj hlubších rozměrů. Hédonista nutně musí v některých případech 

buď popřít nepříjemnou skutečnost nebo nepříjemné pocity z ní vyplývající, nebo se ve 

vztahu k druhým ve snaze o dosažení vlastních příjemných pocitů stává zcela 

necitelným, neboť empatie a zdravý soucit člověku obyčejně nepřináší jiný příjemný 

pocit než maximálně ten, že byl schopen empatie.
36

  

Emoce tedy mohou být dobrou motivací tehdy, jsou-li poznáním správně 

usměrněné a zasazené do celého kontextu situace. Problém nastává tehdy, jsou-li emoce 

tak silné, že zkreslují pohled na sebe i okolí. Například v případě převládajících 

negativních emocí si člověk z informací, které se mu dostávají, vybere vždy jen to, co 

mu přináší zase něco negativního.
37

 Podobně je tomu s emocemi silně pozitivními. 

Jelikož z textu vyplývá, jakou důležitost hraje sebepoznání a jakou roli v něm hrají 

emoce, již z tohoto pohledu je jasné, že citová vyrovnanost je jedním ze stěžejních 

aspektů tvořících duševní zralost a je třeba jí věnovat přiměřenou pozornost.  

Dopad nabytého poznání a moudrosti na emoční prožívání dokazují mimo jiné 

pokusy zmiňované Jaro Křivohlavým. Například skupina různých lidí shlédla filmové 

scény s obsahem obecně vyvolávajícím jednak silně negativní, silně pozitivní či skoro 

neutrální emoce. Diváci s vyššími hodnotami moudrosti reagovali s vyšším emočním 

zaujetím a po té se rychleji dostali do emočního klidu
38

, neboli nepředali těmto silným 

emocím vládu nad dalším děním.  

Z předešlého lze shrnout, že citová vyrovnanost duševně zralého člověka 

nespočívá v prožívání neustálé blaženosti ani v popření svých emocí. Spíše spočívá 

v jejich odhalení, pojmenování, přijetí, správném zasazení do reálného kontextu běhu 

událostí a srozumitelném vyjádření. Zralost emočního prožívání má přímý vliv na 

kvalitu lidského jednání, potažmo na osobnostní zralost. 

                                                 
35

 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství, s. 112. 
36

 „Zřejmě máme i potenciál pečovat o dobro druhého nezávisle na vlastním zisku“ BATSON, 

AHMAD, LISHNER. In: KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní, s. 159. Dále pak celá kapitola Empatie a 

altruismus. 
37

 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie, s. 196. 
38

 Srov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie moudrosti, s. 44. 
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2.1.3. Odpovědnost a svoboda 

V předchozí podkapitole byla zmíněna též povinnost ve smyslu nepřijatelnosti 

vlády emocí nad objektivní platností některých norem a povinností je plnit. 

Psychologický slovník definuje odpovědnost jako „pohotovost jednat podle požadavků 

norem, mající charakter povinnosti“.
39

 Z vyjádření vyplývá, že k tomu, aby člověk mohl 

žít odpovědně, neboli jednat podle norem, mající charakter povinnosti, musí tedy nutně 

nabýt aspoň částečné citové vyrovnanosti. 

V otázce vlastní odpovědnosti znovu poslouží Ellisovo schéma ABC. Na něm je 

dobře patrna základní odpovědnost každého jedince za vnitřní prožívání a následné 

jednání. Připomenu Ellisovo tvrzení, že C neboli emoční důsledek není, jak se nabízí, 

důsledek bodu A tedy vnějšího děje, ale důsledek B, což je vnitřní rozpoložení, poznání 

a hodnotové nastavení daného člověka. Člověk v mnohých případech nenese 

odpovědnost za A, jelikož ho často nemůže ovlivnit, ale nese odpovědnost za C, které 

vychází z duševní práce na B. 

Významný psycholog V. E. Frankl ve své úvaze uvádí, že k neurotikům patří útěk 

před vlastní odpovědností a před svobodou. Připomíná, že tato tendence se v různé míře 

nachází v člověku obecně:  

Vědomí své odpovědnosti potlačuje; svou svobodu popírá, a sice tím, že neustále 

nastrkuje proti svobodě soka svobody: osud. K tomuto účelu se pak omlouvá 

různým způsobem: svou svobodu si schovává za domnělou osudovost jak ze 

svého okolí, tak ze svého nitra, tak i ze světa svých současníků.
40

  

Pojem osudovost ve Franklově pojetí by si zasloužil větší pozornost. Pro potřeby 

této práce snad postačí doplnit, že pod použitý pojem Frankl zahrnoval reálné činitele 

způsobující jisté omezení individuální svobody, neboť rozhodnutí člověka v dané chvíli 

je vždy ovlivněno jeho vlastními předchozími rozhodnutími, jednáním dalších lidí i 

vlivem jiných událostí.
41

  

Vrátíme-li se k Ellisovu schématu ABC a připomeneme-li definice osobnosti, ve 

kterých se objevují zmínky o jedinečnosti, jež bezpochyby nemůže existovat bez 

svobody, je na místě tvrdit, že každý člověk má ve svém hodnotovém systému (B) 

svobodu na jednom z předních míst, byť ne vždy zcela vědomě. Ve světle Franklovy 

úvahy je však patrno, že užívání svobody nemůže být bez odpovědnosti a že pro mnohé 

                                                 
39

 Srov. Odpovědnost. In: HARTL, Pavel - HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 
40

 FRANKL, Viktor E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1994, s. 33. 
41

 Srov. DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 147. 
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je nesení odpovědnosti za svůj život natolik těžké, že dají přednost nesvobodě, která pak 

dostává různou formu, nabývající někdy dramatických rozměrů. Erich Fromm si 

uvědomoval, že lidé neužívající svou svobodu „dláždí cestu nástupu diktátorských 

systémů“.
42

 

Duševní zralost tvořící osobnostní zralost, mezi jejíž uvedené známky patří věrná 

odpověď na všechny hodnoty
43

, jak bylo zmíněno, nemůže být bez hodnoty žité 

svobody a tudíž bez odpovědnosti za svůj hodnotový systém, poznání, jednání. Není 

možné ani své postoje a jednání či nejednání omlouvat stavem dnešního světa, 

politickým zřízením apod. Frankl upozorňuje, že život nám neustále klade otázky, na 

které je třeba odpovídat a tím jak odpovídáme, tvoříme svůj život, který spadá do 

„protokolu světa“. Svět podle Frankla není napsán tajným písmem, který bychom měli 

dešifrovat, ale je protokolem, který máme diktovat právě odpověďmi na mnohé otázky, 

jež jsou nám životem kladeny,
 44 

a tím se zodpovědně podílet na stavu společnosti, ve 

které by se dalo svobodně žít.
 
 

V. E. Frankl tvrzení o vlastní odpovědnosti za své postoje a jednání podtrhuje 

osobní zkušeností nabyté v extrémním prostředí koncentračního tábora, kterou očima 

psychologa zachytil v knize A přesto říci životu ano. Popisuje vlivy, jež působily na 

psychiku vězňů tak silně, že se zdálo nemožné, aby si zachovaly aspoň některé rysy 

lidské tváře. Přesto se našli tací, kteří každý den sváděli boj o svou vnitřní svobodu, s 

níž dokázali na dennodenní příležitosti odpovídat tak, že se nestali „pouhým míčem na 

hraní“, ale naopak se stali „důkazem toho, že lze člověku vzít všechno kromě jednoho: 

kromě nejvyšší lidské svobody, která mu dovoluje zaujmout k daným poměrům 

adekvátní postoj.“
45

 Zde se vyžaduje opravdu vysoký stupeň autonomie, což patří mezi 

zmíněné známky zralosti A. Maslowa.  

 

2.1.4. Utrpení, smrt     

Předchozí pojednání o odpovědnosti a svobodě již nastínilo problém utrpení a 

přímou souvislost s duševní zralostí člověka. Zůstanu u zkušenosti psychologa V. E. 

Frankla právě pro jeho osobní prožití nesmírného utrpení: „Smysl však nemá jen život 

tvůrčí a poživačný, nýbrž: má-li život vůbec nějaký smysl, pak jej musí mít i utrpení. 

                                                 
42

 Srov. DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 147. 
43

 Srov. ZAVALLONI, R. Zralost duchovní. In: DE FIORES, Stefano – GOFFI, Tullo. Slovník. 
44

 Srov. FRANKL, Viktor E. Vůle ke smyslu, s. 38-39. 
45

 Srov. FRANKL, Viktor E. A přesto říci životu ano. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2006, s. 76. 
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Protože utrpení k životu jaksi náleží – právě tak, jako k němu náleží osudovost
46

 a smrt. 

Teprve utrpení a smrt činí lidskou existenci úplnou.“
47

 Frankl nehodnotí utrpení jako 

dobré, ale jako skutečnost náležející k životu. A jestliže tedy není dobré, není ani dobré 

ho vyhledávat. Avšak opačný přístup k utrpení neboli nepřijetí přítomnosti strastí 

v životě vede člověka k únikům z reality, což může mít za následek vznik neuróz.
48

 

Přijetí utrpení se stává úkolem.
49

 

Utrpení však člověka nepotkává jen v extrémních podmínkách, ale je v jistém 

smyslu součástí každodenního života, často jen ve velmi malé intenzitě, ale je. Přichází 

například s pojednávaným sebepoznáním a z rozdílu mezi tím, kým by člověk chtěl být 

a kým se nahlíží, že je. Pokud se dotyčný rozhodne pro proces zrání, nevyhnutelně se 

musí vzdát bezprostředního uspokojování některých svých potřeb. To též v některých 

případech přináší jakési utrpení, ale přechod od principu slasti k principu reality je 

jednou z podmínek, aby člověk postoupil do další etapy zrání svého já, jak tvrdí 

Freud.
50

 Potřeba vyrovnání se s bolestí či utrpením menší intenzity není o nic menší než 

potřeba s vyřešením vztahu k utrpení intenzity větší. 

P. Říčan se zamýšlí nad vztahem ke smrti a opíraje se i o poznatky dalších kolegů 

tvrdí, že vztah ke smrti se zásadně mění v období krize životního středu.
51

 Vyrovnání se 

se skutečností smrti je podle nich jediným možným řešením této krize.
52

 O důležitosti a 

síle přijetí více Frankl a Lapide: 

Smíření a přijetí je aktivní přístup k událostem, u nichž se zdá, že nezbývá než je 

pasivně, trpně snášet. Je to aktivní přístup přinášející změnu k dobrému navzdory 

tragické triádě, která sestává z utrpení, viny a smrti. Protože je na nás, abychom i 

tyto věci obrátili v něco pozitivního, že utrpení proměníme ve vnitřní triumf, že 

smrtelnost pojmeme jako pobídku k zodpovědnému konání a díky vině 

vyrosteme, protože se staneme jinými, zušlechtíme se.
53

  

Vyrovnání se s utrpením tedy není jen prevence proti neuróze, ale prostor pro 

osobnostní růst. Vyrovnání se se smrtelností není jen otázka přípravy na prožití 

posledních okamžiků, ale má dopad na naše jednání v přítomnosti, na naše duševní 

zrání. 

                                                 
46

 K Franklovu užití termínu „osudovost“ viz DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 147. 
47

 FRANKL, Viktor E. A přesto říci, s. 79. 
48

 Srov. FRANKL, Viktor E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1994, s. 33n. 
49

 FRANKL, Viktor E. A přesto říci, s. 91. 
50

 Srov. MAUREDER, Josef. Zralost není luxus, s. 18. 
51

 Jiní autoři pro totéž období volí termín „krize středního věku“ 
52

 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Praha: Portál, 2006. 
53

 FRANKL, Viktor E. – LAPIDE, Pinchas. Bůh a člověk hledající smysl. Brno: Cesta, 2011, s. 76. 
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2.1.5. Shrnutí 

Duševní zralost v oblasti vztahu k sobě sama v sobě zahrnuje mnohé aspekty, 

které byly rozděleny do čtyř základních skupin bez nároku na vyčerpání všech aspektů, 

ale jako základní zmapování problematiky. Z pojednání jasně vyplývá, jak se jednotlivé 

aspekty navzájem ovlivňují a prostupují, až mezi nimi v podstatě nelze nastavit jasnou 

hranici. Je tedy jasné, že duševní zralost člověka v této oblasti může nabýt určitých 

kvalit jen za předpokladu, že nezůstane žádný z aspektů bez růstu. Text také několikrát, 

byť mírně, ukázal na vzájemnou propojenost oblasti vztahu člověka k sobě sama a 

k druhým lidem. Této druhé oblasti se bude věnovat následující část. 

 

2.2. Vztah k druhým 

 

2.2.1. Navazování různorodých vztahů 

Podle psychologa Alfreda Adlera je základním znakem duševně zralé osoby 

sociální cit, který se vytváří už v dětství. Léčebné metody u svých pacientů staví často 

právě na posilování sociálního citu, který někdy nazývá jako spolupráci s druhými. 

Adlerova zkušenost praví, že ve chvíli, kdy je jedinec schopen spolupráce, je vyléčen.
54

 

Vývojová psychologie ukazuje, že „kojenec je už svými instinkty vybaven 

k tomu, aby navazoval vztahy k druhým lidem.“
55

 Projevuje se u něj potřeba přimknutí 

se k blízké osobě. A přimkne se, ať už je matka
56

 či osoba, která ji nahrazuje, k němu 

plná něhy, pochopení, nebo ať je sama rozporuplná, nespolehlivá či dokonce krutá. Dítě 

nemá na výběr. Buď čerpá zkušenost přijetí, důvěry, lásky, což ho uschopňuje 

k otevřenosti pro další vztahy nebo čerpá nejistotu, nedůvěru, nepřijetí, což ho ovlivňuje 

opačným směrem.
57

 Nejčastěji dítě vyrůstá v prostředí, kde čerpá v různém poměru 

pozitivní i negativní zkušenosti. A podobně rozmanité zkušenosti nabývá v dalších 

letech, kdy si začíná hrát s ostatními dětmi, chodí s nimi do školy, prožívá vztah ke 

stejnému a opačnému pohlaví, k vrstevníkům i autoritám. Všechny úspěchy i selhání či 

zklamání se více či méně promítají do jednání v dospělém věku. Není tedy možné ve 

snaze o osobní zrání nebrat zřetel na všechny tyto zkušenosti.
58

  

                                                 
54

 Srov. DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 45. 
55

 ŘÍČAN, Pavel. Psychologie. Praha: Portál, 2009, s. 272. 
56

 O úloze matky též např: DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 45. 
57

 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie, s. 272-273. 
58

 Srov. DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 54n, 69, atd. 
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Konkrétním důležitým momentem v utváření vztahů na všech úrovních je dialog. 

Dialog, jak píše Jaro Křivohlavý, opíraje se o poznatky svých kolegů, je vyšší forma 

rozhovoru.
59

 Nazývá ho sociální komunikací. Nejde tedy jen o mechanický přenos 

informací, ale o proces obsahující tematickou, interakční a vztahovou stránku. 

Křivohlavý uvádí tři základní aspekty dialogu:
60

 

1. Dialog je zaměřen na zcela určitý cíl, k němuž směřuje společná činnost 

účastníků dialogu. 

2. V dialogu dochází k vzájemnému ovlivňování účastníků. 

3. V dialogickém dění se odrážejí vzájemné vztahy mezi účastníky dialogu. 

Zároveň se v něm tyto vzájemné vztahy vytvářejí a mění. 

Takto definované body evokují zároveň základní překážky rozhovoru: chybějící 

společný cíl, neschopnost změnit postoj a přizpůsobit se, absence důvěry či jinak 

narušené vztahy zúčastněných. Překážkou mohou být i různé falešné představy o 

dialogu, například představa, že dialog se může složit ze dvou monologů, či že snad 

k dialogu postačí, že se jedna strana o něj pokouší. Falešnou představou je též 

přesvědčení o nutnosti vzájemného souladu ve všech závěrech společného hledání. 

Všechny falešné představy tedy vychází z nepochopení zmíněných základních aspektů.  

Může se však stát, že všichni zúčastnění mají v zásadě správné pojetí dialogu a 

přesto jeho hodnota nemusí být příliš vysoká. Čím je to způsobené? Opět lze vyjít 

z pojednání Jaro Křivohlavého, který se touto otázkou zabývá ve zmíněné publikaci. 

Příčiny lze obyčejně najít ve vnitřním rozpoložení některých účastníků. Může to být 

například strach a obavy z otevřenosti. Člověk pak nevyjadřuje své pohledy a názory 

jasně a tím způsobuje, že jsou špatně pochopené. Nebo je schopen mluvit výhradně o 

faktech, ale nevyjadřuje své názory. Obavy mohou mít objektivní příčinu v narušení 

vzájemných vztahů, ale mnohdy je možné příčinu vystopovat ve zkušenostech 

načerpaných v situacích, které s daným dialogem naprosto nesouvisí.  

Dialog též velmi znesnadňují obranné reakce, především projekce a introjekce. Při 

projekci člověk svoje selhání a slabiny projektuje do myšlení a postojů ostatních lidí. 

Proces introjekce probíhá naopak, neboli chyby druhých člověk pokládá za svoje 

vlastní. Tyto obranné reakce velmi narušují či zcela eliminují tolik potřebný rozměr 

naslouchání, jenž má vést k poznávání druhého, jeho názorů a zkušeností, ne 

k potvrzení či rozmnožení mých představ způsobených zmíněnou projekcí či introjekcí.  

                                                 
59

 Srov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumět. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1988, 

s. 169-176. 
60

 tamtéž, s. 170. 
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Mezi obranné reakce můžeme zařadit simulaci a disimulaci (předstírání a 

zastírání), které jsou často způsobené opět strachem např. z toho, že člověk sám před 

sebou či před druhými neobstojí, strachem z nutnosti změnit něco ve svém životě či 

strachem ze ztráty některé z pofiderních jistot. Kvalita dialogu může velmi utrpět právě 

kvůli neschopnosti některého z přítomných přijmout realitu svého vlastního života 

obsahující jak konkrétní klady, tak konkrétní zápory.  

Je patrné, že dialog má v lidském životě velmi důležitou úlohu. Kromě toho, že 

utváří různorodé vztahy, pomáhá řešit problémy a rozšiřuje naše obzory, může velmi 

napomoci k dozrávání všech, kteří se ho účastní. Má-li člověk aspoň trochu dobré vůle 

chtít dobro pro sebe i druhé a tedy hledat společně, jak vytvářet uspokojivé podmínky 

pro život, může si v dialogu ověřit, zda je tomuto hledání opravdu otevřený či kde jsou 

jeho vlastní slabiny, které společný život narušují. K duševní zralosti náleží znovu 

připomínaná vnitřní poctivost a schopnost přijmout realitu svého vlastního života. 

Člověk nepřijímající sám sebe, nemá úctu k vlastnímu životu a nemůže ji mít ani 

k životu jiných. Jakýkoliv projev neúcty k druhému, který snižuje jeho vlastní hodnotu, 

samozřejmě nemůže přispívat ani k dialogu ani k jakémukoliv jinému prostředku 

potřebnému k budování vztahů. Člověk přijímající své vlastní limity je disponovanější 

pro přijetí limitů ostatních lidí, což je na cestě ke stabilnějším vztahům jedním ze 

základních pilířů. 

Potvrdila se tu platnost tvrzení kněze a psychologa Josefa Mauredera: 

„V psychologii je jasné, že schopnost opravdového vztahu k druhým a stabilita 

vlastního já se vzájemně podmiňují.“
61

  

 

2.2.2. Schopnost odpouštět  

Ve výčtu známek duševní zralosti je uvedena též schopnost přijímat druhé v jejich 

realitě. V předchozí části o dialogu byla tato schopnost zmíněna jako jedna z podmínek 

dobrého dialogu. K realitě každého jedince též patří jeho stinné stránky. Podobně jak je 

tomu ve vztahu člověka k sobě sama, i ve vztazích mezi lidmi přinášejí stinné stránky 

konflikty, jejichž řešení bez ohledu na intenzitu či závažnost konfliktu si nelze 

představit bez odpuštění. Tímto aspektem se zabývá například Jaro Křivohlavý v knize 

Pozitivní psychologie. Pozitivní psychologie neznamená nekonfliktní, ale charakterizuje 

ji například duševní svěžest, které je i neodpuštění překážkou: 
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 MAUREDER, Josef. Zralost není luxus, s. 40. 
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Odpuštění ukončuje nešťastnou situaci vytvořenou konfliktem, která jednoho 

účastníka uráží a oba tíží. Je vědomě a záměrně provedeným činem, tj. jednáním, 

které obnovuje dobrý vzájemný vztah mezi dvěma lidmi odnětím rušivého prvku 

v jejich vzájemném vztahu a otevírá nadějnou (kladnou) budoucnost oběma 

účastníkům.
62

 

Odpuštění je proces, na jehož začátku stojí nespravedlivý čin, ke kterému všichni 

zúčastnění mohou zaujmout různé postoje. Je to podobný proces jako při potřebě 

odpuštění sobě samému. Chce-li člověk dosáhnout výsledku, který ´otevře nadějnou 

budoucnost´, je třeba nenechat se vést jen podrážděnou emoční složkou, ale zapojit i 

složku kognitivní. K tomu náleží reflektovat situaci, vzdát se snahy po odplatě, 

rozhodnout se pro odpuštění a v tomto odpuštění vytrvat. Do těchto jednotlivých kroků 

procesu odpuštění patří též snažit se empaticky se vcítit do situace viníka, což je 

spojeno s emoční složkou, kterou nelze podceňovat.
63

 

Emocemi a jimi ovlivněnými postoji v procesu od vzniku konfliktu až po 

odpuštění či neodpuštění se obsáhle věnuje Jaro Křivohlavý. Ukazuje, jak může být 

odpuštění složitý proces, neboť během jednotlivých fází se v jedinci rodí různé emoce a 

postoje podle jeho osobního nastavení a aktuálního rozpoložení. Tyto emoce a postoje 

pak hrají svoji roli, která může vést jak k dobrému konci, tak k zásadním omylům a 

neodpuštěním. V této práci není možné se problematikou více zabývat, jen pro doplnění 

bude dobré zmínit výčet toho, co všechno odpuštění není: ignorování, pardonování, 

kompenzace, omluva, zapomenutí, popření, hra, tolerování, schvalování špatného činu, 

zastírání reality, postoj nadřazenosti nad viníkem.
64

  

Dovolím si připomínku k výše uvedenému citátu J. M. Brandsma, kde stojí, že 

„odpuštění ukončuje nešťastnou situaci“. Ve chvíli, kdy se jedná o odpuštění druhé 

osobě, nejen sám sobě, je schopen člověk v roli ukřivděného dojít k rozhodnutí odpustit. 

Jde však také o to, zda je viník ochoten o odpuštění požádat a odpuštění přijmout. 

Přijme-li odpuštění, nastává smíření, které teprve celou situaci ukončuje. Vzhledem 

k tomu, že Brandsmova definice obsahuje v dalším vyjádření právě popsaný proces 

smíření, je možné, že jde jen o záměnu slov. Pro větší srozumitelnost však bylo na místě 

zmínit rozdíl mezi termíny odpuštění a smíření.
65

 Worthingtonova definice prvek 

smíření zmiňuje: 
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 BRANDSMA, J.M. In: KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní, s. 111. 
63

 Srov. tamtéž, s. 122. 
64

 Srov. tamtéž, s. 103-156. 
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 „Odpuštění není smírem. Odpuštění je jen prvním krokem na cestě smiřování nepřátel“, 

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní, s. 109. 
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Odpuštění je souhrnný termín, který je charakterizován na jedné straně snahou 

snížit intenzitu motivace vyhledávat pomstu a vyhýbat se snahám takovéhoto 

druhu a na druhé straně snahou zvýšit motivaci hledat smír.
66

 

Z pojednání opět vyvstává přímá souvislost s mírou duševní zralosti v oblasti 

vztahu člověka k sobě samému. 

 

2.2.3. Přináležitost k lidskému pokolení 

V předešlém textu se na několika místech objevilo, jaký vliv na duševní dozrávání 

jedince mají lidé v jeho okolí a prostředí, ve kterém vyrůstá. V kojeneckém věku má 

nejvýraznější vliv matka. Je-li její vztah a péče o dítě přiměřeně láskyplná, dítě nabývá 

bazální důvěru, která dává schopnost obnovovat pozitivní vztah ke svému okolí i po 

eventuálním narušení
67

. V dalších přibližně dvou letech života při procesu hledání své 

autonomie mohou dítěti rodiče svým přístupem pomoci najít svobodu v řádu obecně 

platných pravidel.
68

 V předškolním věku, kdy se formuje jeho svědomí,
69

 a to zase jen 

s pomocí blízkých lidí, se dítě učí, co je a není dobré nejen pro něj, ale i pro druhé. 

V tomto výčtu vlivu okolí na zrání jedince by se dalo dlouze pokračovat.  

Vyvstává zde znovu důležitý moment vzájemného vlivu vývoje a zrání člověka: 

důležitost nepodceňování získaných zkušeností a to z pozitivního i negativního 

hlediska. Neosvojí-li si jedinec v daném období díky narušenosti svého okolí schopnost, 

kterou si osvojit měl, bezpochyby tím má narušenější schopnost sociálního cítění.  

Druhá věc, jež z předchozího vyvstává, je uvědomění si vlastního vlivu a tím i 

zodpovědnosti na růst sociálního cítění dalších lidí. V návaznosti na text této práce se 

nabízí připomenout článek o odpovědnosti a svobodě, kde bylo zmíněno Frommovo 

poznání o nebezpečí, které přináší neschopnost žít osobní svobodu. Pokud člověk 

nerozvíjí vlastní svobodu, neboli rezignuje na práci, kterou předpokládá schopnost činit 

hodnotová rozhodnutí, nerozvíjí tvůrčí zaměření života, neobjevuje krásu a moc 

altruistických postojů, pak tím vším vytváří prostor pro vznik a růst takových 

společenských zřízení, jež člověku vezmou i tu část svobody, kterou by si rád 

ponechal.
70

 Pokud člověk naopak rozvíjí vlastní svobodu, pak vytváří prostor pro vznik 

a růst takového společného soužití, v němž je pro všechny dost prostoru pro tvůrčí 

zaměření vlastního života a zakoušení krásy a moci altruistických postojů. 
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 WORTHINGTON. In: KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní, s. 111 
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 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I, s. 72. 
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 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie, s. 274. 
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 Srov. tamtéž, s. 276. 
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 Srov. DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 64. 
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Tím duševní zralost či nezralost jedince přestává být jen soukromou dobrovolnou 

záležitostí. Zároveň jen ten, kdo dosáhl určité míry duševní zralosti, si je vědom své 

přináležitosti k lidskému pokolení a zodpovědnosti, kterou tato přináležitost nese. 

 

 

2.3. Vztah k transcendenci  

 

Ve studiích mnoha psychologů lze zahlédnout či zjevně vyčíst řešení otázky 

transcendence, vztah člověka k této otázce a dopad hledání a nalézání odpovědi na jeho 

život. Někteří mluví o superegu, byť Freud mluví o tom, že je superego formováno 

omezeními a zákazy dospělých vůči dítěti, tedy tvořeno opět lidmi
71

, přesto ze 

zkušenosti člověk ví, že hlas, kterému říkáme svědomí, se ozývá v člověku ve chvílích, 

s kterými se nikdy předtím nesetkal a způsobem zcela odlišným od způsobu všech těch 

lidí, kteří dítěti vštěpovali morální hodnoty. Navíc ne vždy dospělí dítěti vštěpují 

kvalitní morální hodnoty, a přesto se i v takovém člověku někdy ozve svědomí, 

vypovídající o existenci těchto hodnot. 

Jiní psychologové mluví o NadJá. Tento termín vznikl v procesu 

psychoanalytického dokazování, že svědomí je pud zachování rodu.
72

 Proti pudovosti 

svědomí a jiným výkladům, které tvrdí, že základ svědomí je pouze v samotném 

člověku, se Frankl staví a používá právě zmíněný psychoanalytický termín: „Žádné 

NadJá, žádný ´ideál Já´ by nemohl být účinný, kdyby vycházel toliko ze mě, kdyby byl 

jen mnou samým načrtnutým předobrazem a nebyl by nějakým způsobem daný a 

nalezený předem; nikdy by nemohl být účinný, kdyby se přitom jednalo o můj vlastní 

výmysl.“
73

 Frankl následně tato svá slova komentuje příměrem o pokusu vylézt na lano, 

které člověk vyhazuje do vzduchu.  

Marie Vágnerová ve své studii Vývojová psychologie zmiňuje tzv. fenomén 

existenciálního probuzení, který se objevuje u starších adolescentů. Projevuje se 

potřebou najít smysl života, opravdové hodnoty, pro které je možno žít, neboli něco, co 

je přesahuje. Touha sebou nese často bolestné otázky, které žádají odpověď. 
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 Srov. DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 22. 
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 Srov. FRANKL, Viktor, E. Psychoterapie a náboženství. Brno: Cesta, 2007, s. 35. 
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 Tamtéž, s. 36. 
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Nepřichází-li odpověď, obyčejně přichází existenciální úzkost, s kterou se každý jedinec 

vypořádává různě.
74

 

Potřeba transcendence, přesahu sebe samého, je v hierarchii motivů Abrahama 

Maslowa na nejvyšším stupni. Maslow svoji hierarchii postavil na přesvědčení, že 

předpokladem zrodu potřeby na vyšším stupni je naplnění nižší potřeby.
75

 Neboli 

podmínkou pro to, aby se člověk začal zabývat otázkami smyslu života, je naplnění 

biologických potřeb, bezpečí, přimknutí, úcta a respekt, estetika, seberealizace. Proti 

tomuto tvrzení však stojí i tolikrát zmiňovaná Franklova zkušenost z koncentračního 

tábora. Hledání a nacházení nejvlastnějšího smyslu života je v situaci extrémního 

utrpení to jediné, co člověku dává sílu čestně touto situací projít: 

Pro nás byly takové myšlenky tím jediným, co nám ještě mohlo pomoci ... Neboť 

nám již dávno nešlo o otázku po smyslu života, která bývá často naivně kladena, a 

přitom se jí nemyslí nic víc, než uskutečnění nějakého cíle vlastní tvořivou 

činností. Nám šlo o smysl života jakožto oné komplexnosti, jež v sobě skrývá i 

smrt, a tak neposkytuje jen smysl života, nýbrž i smysl utrpení a smrti; o tento 

smysl jsme zápasili.
76

 

A dokládá na příbězích spoluvězňů, že právě citovaná slova nezůstala pouhou 

frází či planou touhou, ale že lidé i v takovýchto podmínkách smysl života našli. 

Zároveň zmiňuje, že je třeba mít na zřeteli skutečnost připravenosti či nepřipravenosti 

vězňů na zvládnutí tak těžkých podmínek. Ti, kteří přišli do tábora se zvládnutou 

otázkou smyslu života, měli větší předpoklady situaci lidsky ustát.
77

 Ti pak, kteří 

z různých důvodů přišli do tábora ve stavu velké nepřipravenosti neboli duševní 

nezralosti, by zajisté dali za pravdu Maslowově hierarchii, neboť je velmi těžké v 

zuboženém těle chtít pozvednout ještě zuboženějšího ducha. 

Frankl pak na důležitosti hledání a nacházení smyslu života vystavěl svou teorii 

logoterapie. Přičemž upozorňuje, že byť smysl života spadá do duchovní dimenze 

osobnosti, nespojuje výraz duchovní s náboženstvím. Zda a v jaké míře dá člověk 

smyslu života náboženský význam je dalším krokem závislým na svobodném 

rozhodnutí jedince.
78

 

Nutno podotknout, že ne vše, co v člověku nevychází z racionality, nutně patří do 

této kategorie vztahu k transcendenci. Například Jungova nauka o kolektivním a 
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 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I., s. 420. 
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 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie. Praha: Portál, 2009, s. 188. 
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 FRANKL, Viktor E. A přesto, s.89n. 
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 Např.: „Zná totiž ono ´proč´ své existence, proto unese i téměř každé ´jak´.“ „Ten, kdo je mezi námi 

věřící v náboženském smyslu, ovšem nahlédne smysl oběti snadněji.“, tamtéž, s. 92, 95. 
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 Srov. DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 147. 
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osobním nevědomí, které patří do čtyř hlavních subsystémů tvořících osobnost, 

vypovídá o iracionálních činitelích působících v člověku. Kolektivní nevědomí souvisí 

s minulostí a tvoří ho pozitivní i negativní obsah duševního dědictví předků daného 

jedince. „Stejně jako velká řeka ve své deltě ukládá usazeniny z mnoha územních 

oblastí, tak i ústřední energie přenáší zkušenosti mnoha generací předků do psyché. 

Vyvrcholením tohoto procesu je vznik jedinečné osoby“
79

, která má svoje osobní 

nevědomí. To je tvořeno jeho vlastní minulostí a „vynořuje se z citů, myšlenek a 

interpersonálních zážitků, které byly zapomenuty, vytěsněny, potlačeny nebo nějakým 

jiným způsobem zmizely z vědomí.
80

 Je jisté, že do kolektivního i osobního nevědomí 

patří nevědomé prožitky a zkušenosti spojené s otázkou transcendence, nicméně zdaleka 

netvoří celý obsah nevědomí.  

V první kapitole této práce stojí: „osobnostní zralost je integrovanost a ucelenost 

osoby, která věrně odpověděla na všechny hodnoty“
81

. Pokud nelze popřít právě 

dokazovanou existenci smyslu a otevřenosti člověka pro transcendenci, nelze ani popřít, 

že duševní zralost nemůže dosáhnout přiměřených kvalit, pokud bude ignorovat tento 

rozměr.  

 

2.4. Shrnutí 

 

Tato práce, nakolik její rozsah dovolil, se dotkla několika konkrétních rozměrů 

duševní zralosti člověka. Výrazným momentem, který se v textu vrací, je vzájemná 

propojenost všech oblastí. Vracíme se tím k právě připomenuté definici osobnostní 

zralosti mluvící o ucelenosti osoby. Duševní zralost, jak bylo zmíněno, je součástí 

osobnostní zralosti, a je tedy patrné, že v procesu duševního zrání nelze žádnou z 

uvažovaných oblastí podcenit a nevěnovat jí pozornost.  

                                                 
79

 Srov. DRAPELA, Victor J. Přehled, s. 34. 
80

 Srov. tamtéž, s. 36. 
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 Srov. ZAVALLONI, R. Zralost duchovní. In: DE FIORES, Stefano – GOFFI, Tullo. Slovník. 
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3. Duchovní zralost 

  

V první kapitole této práce byla uvedena definice duchovní zralosti
82

 ze Slovníku 

spirituality. V návaznosti na ni a na předchozí kapitolu je třeba uvést, že tento slovník 

v úvodním textu hesla zdůrazňuje výzvu dokumentů učitelského úřadu k rozvíjení 

osobnostní zralosti, která nemůže být bez zralosti duševní, jež se z jistého pohledu stává 

základem pro zrání duchovní. Rozvíjení a harmonie přirozených stránek osobnosti se 

pak naroubováním na živého Krista proměňuje v nadpřirozené lidství.
83

 Z důvodu této 

posloupnosti byla kapitola o duchovní zralosti zařazena až za kapitolu o duševní 

zralosti.  

Vzhledem k tomu, že autoři Slovníku spirituality i jiných odborných textů dávají 

rovnítko mezi duchovní zralost, křesťanskou dokonalost a dospělost, je možné, tak jak 

to činí právě Slovník spirituality, v pojednání o duchovní zralosti opřít se též o některé 

texty sv. Pavla, kde užívá termín dospělost. Avšak i na jiných místech, kde tento termín 

přímo nepoužívá, se zabývá stejnou tématikou. Svatý Pavel staví duchovní zralost, 

použijeme-li zavedený termín této práce, jako podmínku pro pevnost ve víře (srov. Ef 

4,14), pro přijetí bohatství obsahu křesťanské nauky (srov. 1K 2,6; 3,1), pro přijetí a žití 

Božího synovství (srov. Gal 4,1nn).  

Při vymezování pojmu osobnostní zralost vyvstaly tři základní oblasti, které mají 

tvořit symbiózu a ve kterých lze zralost pozorovat a rozvíjet. Podobně tedy jako u 

duševní zralosti bude tato kapitola rozdělena do tří základních celků, přičemž zde místo 

vztahu k transcendenci, se bude práce zabývat vztahem k Bohu. Bez vztahu k Bohu 

nelze vůbec uvažovat o duchovní zralosti v křesťanském duchu, proto je tento vztah 

zařazen před dva další, čímž jsou vztah k sobě a vztah k druhým. 
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 „plné rozvinutí všech potencialit milosti na všech úrovních nadpřirozeného organismu“ 
83

 Srov. ZAVALLONI, R.: Zralost duchovní. In: DE FIORES, Stefano – GOFFI, Tullo. Slovník. 
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3.1. Vztah k Bohu 

 

3.1.1 Plné přesvědčení o existenci Boha – víra 

Slovník spirituality v pojednání o duchovní zralosti vytyčuje několik jejích 

známek. Plné přesvědčení o Boží existenci je uvedena jako první v pořadí.
84

 Takové 

přesvědčení schází křesťanům, kteří podle sv. Pavla jsou nedospělí ve víře, a kterým jen 

zůstal zvyk konat náboženské úkony. Podobně jako se dítě naučí, co se dělat má a co se 

dělat nemá, zůstane křesťanství některých věřících na dětské úrovni a náboženské 

úkony dělají proto, že se to dělat má.
85

 Tato skutečnost bývá příčinou toho, že člověk 

často mění Boží pravdu za lež (srov. Ř 1,18nn).  

Celé dějiny Izraele, jak připomíná papež František, jsou prostoupeny důkazy o 

tom, jak snadno člověk mění. Jak rád si vytváří modly, protože „modla je záminkou 

k tomu, abychom do středu reality postavili sebe sama tím, že se klaníme dílu vlastních 

rukou.“
86

 Například po té, co Izraelité v Egyptě zakusili mnohé mocné Hospodinovy 

skutky včetně jejich přechodu středem moře, odlili zlatou sochu, klaněli se jí a říkali: 

„To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.“ (Ex 32,8) 

Nabízí se otázka, jak je možné, že lidé, kteří byli svědky tolika nepochopitelných 

událostí, za nimiž mohli poznávat existenci a moc Boží, krátce na to vyměnili slávu 

nepomíjitelného Boha za bůžka z pomíjitelného zlata. Výše bylo připomenuto, že dějiny 

jsou prostoupeny důkazy o tom, jak člověk mění. Dějiny zachycené v Bibli, jak uvádí 

Vojtěch Kohut, jsou zároveň prostoupeny mnohými událostmi, jež se pro člověka 

stávají zdrojem posily ve víře. Ve své studii o křesťanské zkušenosti uvádí rozdíl mezi 

dojmem a zkušeností. A zde se dá najít odpověď, jak to, že stejná událost může mít pro 

různé lidi různý dopad, jak to, že jedni po stejné události mění, druzí prohlubují svou 

víru. Ve zkušenosti totiž oproti dojmu dochází k dialogu mezi vnější skutečností a 

přijímajícím subjektem neboli člověkem. Jde o rozumovou reflexi prožitého. Nejde jen 

o trpné (pasivní) vnímaní vnější skutečnosti, nýbrž o aktivní odpověď na ni.
87

 Tedy 

dojem, očité svědectví či zážitek, který silně či slaběji podnítí reakci našich pocitů, ještě 

není zkušenost, prohlubující naši víru. Je třeba odpovědi na prožité. 

                                                 
84
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Byla řeč o dialogu. Papež František píše též o dialogu mezi vírou a rozumem. 

Připomíná život sv. Augustina a jeho cestu k obrácení. Pro Augustina nebylo 

rozhodujícím filosofické pochopení existence dobrého Boha, ale setkání s živým 

Bohem, tedy zkušenost, přesto neodmítl další rozumové poznávání, ale spojil na cestě 

víry světlo rozumu a zkušenost srdce.
88

 Důležitostí rozumového poznávání Božích 

pravd se zabývá též Jan Pavel II. v encyklice Fides et Ratio, kde mimo jiné píše:  

Víra, zbavená rozumu, zdůrazňuje cit a zkušenost a vystavuje se tak riziku, že už 

nebude univerzální nabídkou. Je to iluzorní myslet si, že víra má tváří v tvář 

slabému rozumu větší sílu; naopak upadá do vážného nebezpečí, že bude 

redukována na mýtus nebo pověru.
89

  

Ve světle výše uvedeného lze k  duchovní zralosti v oblasti víry shrnout: víra 

nezraje, neklade-li si otázky a nehledá-li odpovědi a přijímá-li pravdy víry jen jako 

naučenou danost. Zralá víra však zároveň přesahuje rozumové poznání (srov. Ef 3,14n), 

neboť „víra je synovské přilnutí k Bohu bez ohledu na to, co cítíme nebo chápeme.“
90

 

Růst duchovní zralosti není možný bez moudré vyváženosti. 

 

3.1.2. Přijetí Božích paradoxů, jeho přesažnosti 

V souvislosti s předchozí citací Katechismu o víře, jako přilnutí k Bohu nehledě 

na to, co člověk cítí a chápe, je na místě zmínit jiné místo tohoto dokumentu, kde stojí, 

že se může někdy jevit, jako by byl Bůh nepřítomen či bezmocný proti zlu.
91

 Ten, který 

vidí do skrytu srdce, slyší všechno, co člověk mluví a naplňuje zemi (srov. Mdr 1,6b-7), 

je zdánlivě nepřítomen. Ten, který je mocný Král slávy (srov. Ž 24,8), projevuje svou 

moc Kristovým křížem. Ten, který sám nádherný, obdařuje nádherou své stvoření (srov. 

Iz 35), „neměl vzhled ani důstojnost,…že jsme po něm nedychtili“ (Iz 53,2). To je jen 

několik paradoxů, které nám víra přináší. 

Každý věřící se dřív či později dostane do situace, kdy Bohu nerozumí, kdy se 

jeho modlitba stává dramatem
92

. V tomto ohledu je jednou z výrazných postav Starého 

zákona Job. O Jobovi Písmo svědčí, že to byl muž „bezúhonný a přímý, bál se Boha a 

vystříhal se zlého“ (Jb 1,1). Přesto v krátké době přišel o svůj majetek, děti i o své 

zdraví. Navštíví ho jeho přátelé a diskutují s ním. Vyjadřují svoje přesvědčení, že ten, 
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kdo trpí, musel zhřešit.
93

 Job nenachází svoji vinu, nerozumí, vylévá svou hořkost (srov. 

Jb 7,11) a to často slovy až pro mnohé pohoršlivými (srov. Jb 3,3-12), avšak nepřestává 

mít naději v živého Boha (srov. Jb 19,25nn). „Jenže právě tato naděje je bolestivější než 

cokoli jiného, jelikož je vystavena Božímu jednání, které se nepodobá ani lásce a 

bohužel ani lhostejnosti, nýbrž nelítostné zaujatosti, odůvodněné ostatně 

nepochopitelnou přesažností, proti níž se Job bouří, ale přitom ji nepřestává uctívat.“
94

 

Papež Benedikt ve své encyklice Deus caritas est též zmiňuje Jobovo drama 

v hledání odpovědi na otázky, které vyvolalo jeho utrpení. Píše, že při setkání křesťana 

s utrpením vlastním či někoho jiného je na místě bolestné volání, když vychází 

z hluboké touhy po setkání s Bohem, takové volání se pak stává stvrzením víry v Boží 

svrchovanou moc. „Je to svatý Augustin, kdo dává na danou otázku odpověď víry:  ´Si 

comprehendis, non est Deus´ – ´Kdybys to chápal, pak by to nebyl Bůh´“.
95 

 

K duchovnímu zrání patří pochopení, že utrpení nemá rozumové řešení.
96

 

Řešením je adorace, sklonění se před Boží svrchovaností a Boží láskou
97

, ale ne 

sklonění se se zatvrzelým srdcem, ale se srdcem pravdivým a před Bohem zcela 

obnaženým, podobně jak ho měl Job. Ten ve své poslední řeči vydal svědectví o tom, 

jak utrpení dodalo jeho vztahu s Bohem vyšší kvalitu zralosti: „Jen z doslechu o tobě 

jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.“ (Jb 42,5). Neboli hlubší 

pochopení Boží přesažnosti.  

Avšak zdaleka ne každé utrpení přinese kvalitní plody. Thomas Merton 

upozorňuje, že trpné přijímání utrpení duši spíše zatvrzuje a víra v sílu utrpení vede 

k pýše. Zmiňuje mnohé askety, kteří pěstovali sebezápor, a přesto jim slovo o kříži 

znělo jako hloupost (srov. 1 K 1,18). Zde se otvírá cesta ke křesťanskému prožívání 

utrpení: Kristův kříž a zjevení Boží lásky skrze něj. Vášnivá láska Boží k člověku, jak 

píše papež Benedikt, je tak veliká, že obrací Boha proti němu samému, Sám se učiní 

člověkem a jde jeho cestou až na smrt.
98

  

Utrpení, o kterém bylo uvažováno v této části, může mít mnoho různých příčin. 

Pro srozumitelnost je třeba zdůraznit, že sama touha hledat a být s Bohem, jenž je 

neuchopitelný, často přináší utrpení. V této práci není prostor věnovat se více příčinám. 
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V každém případě platí, že duchovně zralý člověk může utrpení nenávidět jako 

kdokoliv jiný, ale miluje natolik Krista, že své vlastní utrpení přijímá jako účast na 

utrpení a smrti Kristově, do které byl křtem ponořen.
99

 Duchovně zralý člověk je tedy 

člověkem milujícím Boha v jakékoli situaci, i tehdy, kdy Bohu v jeho přesažnosti 

nerozumí.   

 

3.1.3.  Věrnost pravému Bohu 

Slovník spirituality uvádí jako další známky duchovní zralosti stálost obrácení 

mysli a srdce, věrnost uzavřené smlouvě s Bohem a učenlivost k Duchu svatému.
100

 

Amedeo Cencini ve spojitosti s obrácením mluví o tom, že jde v podstatě o neustálé 

znovuutváření vztahu k Bohu, jež nevede k iluzím, nýbrž ke zkušenosti s pravým 

Bohem. V návaznosti na předchozí bod, takovýto neustále obnovovaný vztah nutně 

obsahuje i utrpení související s hledáním nepochopitelného Boha, které Cencini nazývá 

očišťujícím momentem. Tento moment prohlubuje poznání Boha a Jeho stálé hledání 

člověka, jež pak člověku dodává sílu k neustálé obnově mysli, srdce a vůle, až dochází 

k jejich harmonii. Tato harmonie nastává zcela úměrně k prohlubování harmonie či 

soudržnosti, ucelenosti, neboli zralosti vnitřních postojů, potřeb a hodnot obsažených 

v mysli, srdci a vůli.
101

  

Je na místě zopakovat jakýsi refrén, který se vrací nejen ve vztahu k obrácení, 

věrnosti a učenlivosti a to například slovy Jana Pavla: „Dějiny každého povolání ke 

křesťanství, jsou dějinami nevýslovného dialogu mezi Bohem a člověkem, mezi láskou 

Boha, která volá člověka a mezi svobodou člověka, který na Boží lásku odpovídá.“
102

 

Neboli obrácení, věrnost a učenlivost lze žít jen v síle Boha, který vstupuje do dialogu 

s člověkem.  

Dialog s Bohem, neboli modlitba, též prochází procesem zrání. Papež Benedikt se 

věnuje modlitbě i z pohledu úskalí některých postojů. Jedním z nich je chybějící 

diskrétnost, jež je zásadní pro vztah lásky. Diskrétnost zároveň není v rozporu se 

společnou modlitbou. Vyváženost mezi osobní a společnou modlitbou též patří 
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k duchovní zralosti. Papež Benedikt připomíná, že je třeba Otce uctívat v duchu a 

pravdě a modlit se s Duchem svatým.
103

  

V předchozím pojednání nelze přehlédnout přímou úměrnost výše duchovní 

zralosti ve vztahu k Bohu s duchovní zralostí ve vztahu k sobě. Tomuto vztahu se bude 

věnovat následující část. 

 

 

3.2. Vztah k sobě 

 

3.2.1. Sebepoznání, sebepřijetí 

„První krok k nalezení Boha, jenž je pravda, je objevit pravdu o sobě: a jestliže 

jsem se mýlil, první krok k pravdě je objev mého omylu.“
104

 Tato Mertonova věta 

v sobě nese hned tři základní momenty: důležitost sebepoznání pro duchovní život a 

tedy i duchovní zrání, přítomnost nedokonalosti lidského sebepoznání a potřeba jeho 

očištění a prohlubování, a základní předpoklad, že člověk chce žít v pravdě.  

Sama Terezie od Ježíše, žena hluboké modlitby a učitelka církve, napsala: „Spíše 

dávám přednost, aby byla duše bez modlitby, než aby nekráčela v pravdě.“
105

 Tato silná 

slova, uvedená v rámci upozornění na důležitost mít vzdělaného duchovního vůdce a 

podporovat rozumové poznávání pravd víry, lze vzhledem ke kontextu vztáhnout i 

k sebepoznání, o němž v předcházejícím odstavci píše, že je to „chléb, který nutno jíst 

se všemi pokrmy, i s těmi nejvybranějšími, neboť bez toho se nelze obejít.“
106

  

Výroky Terezie a Mertona se navzájem zcela doplňují: Nelze najít Boha, nestojí-li 

člověk v pravdě, proto ta přednost pravdy před modlitbou. Neboť nestojí-li v pravdě, 

pak odříkávání ať naučených či spontánních slov není hodno nazývat se modlitbou. 

Terezie však dbá na rozumné hranice, když v jednom a témž odstavci píše: „Rozjímání 

zaměřené na poznání sama sebe se nesmí nikdy zanedbávat“
107

 a zároveň upozorňuje, 

že chléb sebepoznání, o němž je uvedena citace výše, je nutno jíst s rozvahou. Člověk 

by se bez této rozvahy mohl dostat do stavu, kdy mu sebepoznávání nepomáhá na cestě 

k Bohu, ale stává se soustředěním na sebe, které „je Bohu nepřátelské.“ (Ř 8,7) 
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Duchovní zralost se tedy vyznačuje vyvážeností mezi podceňováním a přeceňováním 

procesu sebepoznávání. 

Merton upozorňuje, že sebepoznání neroste jen tehdy, kdy člověk rozjímá sám 

nad sebou, ale roste i díky životu ve společenství s druhými. Člověk nemůže najít sebe 

v sobě, ale jen ve službě druhým, k nimž se však nemůže vydat, pokud nenašel sám 

sebe. Člověk má milovat druhé tak, že zapomíná na sebe, ale nemůže druhé milovat, 

pokud nemiluje sám sebe.
108

 A zde se objevuje prvek spojený se sebepoznáním a tím je 

sebepřijetí. Člověk nemůže milovat sám sebe, pokud nepřijal svá obdarování i své 

hranice a selhání. Bezpochyby kvalita přijetí sebe sama je přímo úměrná hlubokosti víry 

v Boží milosrdenství, která vrací člověku důstojnost.
109

 Pomoci prohloubení této víry 

může člověk i uvědoměním si právě té skutečnosti, že vše je Bohem přijatelné a 

proměnitelné. 

V tomto směru poslouží i text papeže Jana Pavla II. v knize Teologie těla. V jedné 

části se výrazněji vrací k listu Efesanům, v němž svatý Pavel srovnává lidské 

manželství a Kristovu lásku k jeho církvi.  

Svátost vykoupení… se stává na základě jeho snubní lásky k církvi trvalou 

dimenzí života samé církve, dimenzí základní a oživující….  Kristus „miloval 

církev“ (Ef 5,25) a spojil se s ní nerozlučitelnou láskou, jako se spojují 

manželé…. Tímto způsobem žije církev svátost vykoupení a sama pak doplňuje 

tuto svátost právě tak, jako manželka v síle snubní lásky doplňuje svého 

manžela.
110

  

Jan Pavel zdůrazňuje, že Kristus své vykupitelské dílo vykonal nejen proto, že 

miluje člověka, ale proto, že miluje člověka-hříšníka, člověka slabého. Tedy právě tato 

lidská slabost se stala cestou k tomu, že se Kristus zcela vydal své církvi, podobně jako 

se muž vydává své ženě. Slabá místa ženy a muže se stávají cestou k jejich spojení, 

naprostému vydání se jeden druhému. Člověk spojený s Kristem pak skrz odkrytost 

sebepoznání včetně svých slabých míst, čerpá ze svátosti vykoupení celou svoji 

plodnost.
111

 V tomto světle je možné naprosté sebepřijetí. A jsou též jasnější slova: 

„Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.“ (2K 12,10) 

Duchovní zralost se tedy projevuje i vyvážeností v nahlížení a přijetí sebe sama 

vyjádřená například slovy Písně písní: „Černá jsem a přece půvabná.“ (Pís 1,5) Nejde 
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jen o sebepoznání v oblasti našich slabostí a selhání, ale i v oblasti obdarování a 

důstojnosti, kterou dává Stvořitel svému tvoru. 

Text Jana Pavla otevřel další rozměr sebepřijetí, a to přijetí skutečnosti, že člověk 

je jednota duše a těla a je třeba oba tyto rozměry v jednotě udržovat.
112

 Papež Benedikt 

též toto téma rozvádí a zmiňuje, že pokud člověk jednu z těchto dimenzí odmítá, ztrácí 

svou důstojnost. A jedině v přijetí důležitosti jednoty duše a těla se stává člověk plně 

sám sebou.
113

 

Z celého pojednání o sebepoznání a sebepřijetí vyplývá velká důležitost zvládnutí 

těchto oblastí pro duchovní zrání člověka. Nelze duchovně dozrávat při útěku od svých 

slabostí ducha či těla. Cesta je ve vyváženosti, v přijetí celé reality nabídnuté Bohu. 

 

3.2.2. Svědomí a svoboda 

Druhý vatikánský koncil připomněl, že v hlubinách lidského svědomí je vepsán 

zákon, který si sám člověk neukládá, ale který ho stále vybízí milovat dobro a vyhýbat 

se zlu.114 Přesto je na člověku, zda ono svědomí je schopno jej vybízet správným 

směrem, neboť záleží na tom, zda člověk své svědomí dále vychovává hledáním pravdy, 

Božím slovem, učením církve, radami zkušených, zda se nechá vést Duchem svatým
115

, 

neboli stará-li se o zralost svého svědomí.   

Thomas Merton píše, že nezralé svědomí se nerozhoduje a nejedná samo za sebe, 

ale přejímá názory skupiny, do které se člověk zařadil, a to bez rozlišování. Nezralé 

svědomí tedy není svým vlastním pánem, neboli člověk není sám sebou.
116

 Pokud 

člověk není vlastním pánem, není ani svobodný. A vzhledem k tomu, jak učí koncil, že 

„svoboda je nevšední znamení Božího obrazu v člověku“ a Bůh chce, aby se člověk 

rozhodoval a jednal svobodně, z vlastního přesvědčení a ne z vnějšího donucení
117

, je 

lidská nesvoboda nezanedbatelným problémem. Může vést ke slepé poslušnosti, která 

neomlouvá v případě konání neuvážených a zlých skutků.
118

 

Koncil v témže dokumentu dále učí, že cestou ke svobodě je osvobození se od 

vášní, hledání dobra a volba správných prostředků k jeho dosažení. Aby člověk nalezl, 

v čem jsou jeho postoje ovlivněné nezralými vášněmi, naslouchá svému svědomí, 
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vychovávanému hledáním pravdy
119

. Tedy vzájemnost zralosti svědomí a míry lidské 

svobody je naprosto zřejmá. Avšak plné svobody, narušené lidským hříchem, může 

člověk dosáhnout jen Boží milostí. Jak napsal sv. Pavel: „Tu svobodu vám vydobyl 

Kristus.“ (Ga 5,1) Další z Pavlových slov zároveň potvrzují zmíněné učení církve o 

lidské spolupráci na získání svobody: „byli jste povoláni ke svobodě“ (Ga 5,13). 

Svoboda je zdarmadaný, ale nevnucovaný dar. Zralost křesťanské svobody tak jako 

svědomí je tedy výsledkem lidské spolupráce s Boží milostí. 

Jan Pavel k propojenosti svobody a svědomí přidává další propojenost a to mezi 

svobodou a citovou zralostí. V duchu Pavlových slov o tom, že svoboda není k tomu, 

abychom prosazovali sami sebe (srov. Ga 5,13b), upozorňuje na to, že člověk nemůže 

užívat své svobody, pokud neovládá sám sebe, ale ovládají ho nezralé city a vášně. 

K dosažení citové zralosti, je krom potřebného sebezáporu třeba, aby člověk uvěřil 

v lásku, bez které je sám sobě nejasný a bez které nemůže žít.
120

 Cesta k citové zralosti 

je tedy znalost a přijetí pravdy Božího zjevení lásky, kterou si nás – hříšníky Bůh 

zamiloval tak, že dal svého jediného Syna. (srov. Ř 5,8; 1J 4,9nn)  

 

3.2.3. Askeze, oběť, smrt 

„Jestliže je mystika to, co Bůh koná v nás, askeze je naše snaha postihnout jeho 

konání a odpovědět na ně.“
121

 A jestliže k duchovní zralosti patří odpovídat na Boží 

pozvání, nemůže být pochyb, že k ní patří i jistá míra askeze. Již z tohoto pohledu se 

nabízí otázka o správnosti zasazení bodu o askezi a oběti do vztahu k sobě samému, 

neboť z křesťanského pohledu není zralý přístup k askezi a oběti myslitelný bez vztahu 

k Bohu. Jelikož se však do jisté míry tato otázka nabízí i u jiných aspektů, je snad 

vhodné vzít ji jen jako důkaz o silné propojenosti všech vztahů, ale zůstat u daného 

rozdělení kapitol.  

Přístup k askezi ovlivňuje úroveň ryzosti vnitřních motivací křesťana. Merton píše 

o falešných asketech, kteří ve snaze o podrobení si těla a špatných vášní, jsou k sobě i 

k druhým krutí a plodem takové askeze je jen hořkost a špatná nálada. Varuje též před 

skrupulozitou, která člověka soustředí na sebe a jeho askeze pak není cestou k Bohu.
122

  

Merton mnohokrát zdůrazňuje, že zralá askeze je jen tehdy, pokud se člověk 

nechá vést Duchem. Křesťanský sebezápor je úplné obrácení člověka od sebe k Bohu, 
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vzdání se vlastní nenaplněnosti, aby byl schopen se otevřít Boží hojnosti. Askeze 

nemůže být v duchu odmítání stvořeného.
123

 Pravá oběť je jen tehdy, pokud vše, čím 

jsme, je námi přijato a teprve pak nabídnuto Bohu, protože nic, z čeho jsme v našem 

životě znechuceni, není hodno být obětováno Bohu. Neboli zralá askeze a oběť je žitá 

z lásky a vede k lásce.
124

    

Skutečnost, že askeze má vést ke svobodné lásce nejen ke Stvořiteli, ale i ke 

stvoření a životu vůbec, není v rozporu s přijetím vlastní smrtelnosti. Ba právě naopak, 

neboť „smrtí Bůh volá člověka k sobě,“
125

 kde bude moci být ponořen do Boží hojnosti, 

ke které se askezí disponoval. Žít tímto vědomím však neznamená, že duchovně zralý 

člověk přijímá smrt jen v pokoji a bez úzkosti. Sám Ježíš prožíval smrtelnou úzkost, ale 

přijal smrt v důvěře a poslušnosti Otci a touto poslušností proměnil smrt v požehnání.
126

 

Duchovní zralost člověka se projevuje vědomým přijetím vlastní smrti v síle Kristovy 

oběti a vzkříšení.  

 

 

3.3. Vztah k druhým 

 

3.3.1. Společenství lásky i bolesti 

V první kapitole této práce byla uvedena definice duchovní zralosti jako „plné 

rozvinutí všech potencialit milosti na všech úrovních nadpřirozeného organismu.“
127

 

Křesťan byl milostí křtu povolán do společenství oblečených v Krista. (srov. Ga 3,27n) 

Rozvinutí schopnosti žít v tomto společenství patří bezpochyby mezi potenciality 

milosti, bez které nelze duchovně dozrávat.  

Tím, že byl křesťan povolán do společenství v Kristu, je dána úzká spojitost mezi 

bytím s lidmi a bytím s Bohem. Merton píše: „Jsme natolik dětmi Boha, že milujíce 

druhé, můžeme je učinit dobré a hodné lásky navzdory jim samým.“
128

 A rozvádí, že 

zralá láska zcela vylučuje každou snahu po vlastnění druhého, ale především touží, aby 

byl bližní svobodný pro lásku Boží. Taková láska vylučuje vlastní sebestřednost a 

sobectví a její velikost je přímo úměrná velikosti lásky ke Kristu.  
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Merton též nepřímo reaguje na Ježíšovu prosbu: „aby všichni byli jedno“ (J 

17,21), když upozorňuje na nutný respekt k jedinečnosti, vlastní integrity a tajemství 

druhého. Jednota není v uniformitě, která by popírala rozmanitost darů Ducha. (srov. 1 

K 12) Jednota těla církve je tvořena hlavou – Kristem (srov. Kol 1,18), v Němž, který 

jediný druhému rozumí do hloubky jeho bytosti, můžeme bližnímu porozumět. „Jinak 

jej poznáváme jen přes domněnky vytvářené v zrcadle naší vlastní duše.“
129

  

Na podobenství o hřivnách (L 19,11nn) Merton ukazuje na předpoklad žití 

bohatství Božího království, kterým je dávání sebe, dělení se. To, co si člověk chce 

uchovat pro sebe, zakopává, a přichází o to zcela. I lásku si můžeme uchovat jen jejím 

dáváním. Avšak dávání sama sebe si musí též uchovat svůj řád a nemůže ztratit cíl. 

„Když je blíženecká láska plně zralá, bratr, jehož miluji, nepřivodí nějaké přílišné 

odvrácení pozornosti od Boha, v němž má láska k němu končí.“
130

 

Pavlovo přirovnání církve k tělu, jako jednotnému, navzájem propojenému 

organismu, obsahuje též verše o propojenosti údů v bolesti i radosti. (srov. 1 K 12,26) 

Amedeo Cencini uznává
131

, že Pavlův požadavek nést břemena druhého není snadný, 

ale ihned dodává, že naplnit toto slovo bez okázalosti či pocitu obětního beránka, tedy 

krásně a zrale, lze, pokud člověk dozrál do sebepřijetí v plnosti, tedy i přijetí svých 

vlastních limitů a selhání. A především to lze v moci Beránka, který vzal na sebe naše 

utrpení a snášel vše v tichosti pro náš pokoj. (srov. Iz 53)  

Kristova smrt pro nás není jen příkladem, jak dále Cencini rozvádí, ale přetváří 

naše vnitřní dispozice. V Jeho síle umírá starý člověk, mající strach z utrpení, a rodí se 

nový, který je schopen stejného gesta jako jeho Mistr: vzít na sebe špatnost svých 

bližních. Tím může být zastaven řetězec hříchu. Často marnost boje s hříchem je jen 

proto, že hřích člověku vadí pro jeho egoismus, neboli jen kvůli sobě a své snaze o 

vlastní svatost.
132

  

Cencini se též zabývá důležitostí vzájemného odpouštění a smíření. Zdůrazňuje, 

že odpustit druhému je člověk schopen opět v Boží síle, v síle Jeho milosrdenství a 

Otcova nového přijetí. „Nikdo nemůže dát druhým to, co nemá, a zvláště když jde o 

něco, jako je odpuštění, které se nerodí v srdci člověka samo od sebe a které si mohl 

vymyslet jenom Bůh.“133 Člověk potřebuje hlubokou zkušenost s odpuštěním, která mu 
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pomůže překonat různé postoje, bránící mu odpustit či o odpuštění žádat. Duchovně 

zralý člověk odpouští v duchu Kristově s milosrdenstvím a úctou, bez potřeby mstít se a 

povyšovat se.
134

 

Jan Pavel připomíná, že společenství věřících, žijících v jednotě, je také 

svědectvím Kristova poslání a působení. Takového svědectví je možné jen společenství 

skládající se z duchovně zralých křesťanů. Zralost se v tomto případě projevuje 

schopností společně, upřímně a nezištně hledat pravdu a i přes možné určité vnitřní 

napětí se navzájem shodnout.
135 

Tím se dostáváme k předmětu dalšího bodu. 

 

3.3.2.  Angažovanost pro církev a svět 

Slovník spirituality staví angažovanost v církvi a ve světě nejen jako jednu ze 

známek duchovní zralosti, ale i jako její smysl. Duchovně zralý člověk je schopen 

překročit vlastní hranice, přijmout církev i s jejími limity a stále pracovat na vlastním 

procesu zrání právě i pro dobro a zralost církve. Duchovně zralý člověk je schopen 

překročit i hranice církve a věrný Kristově výzvě se nasazuje o spásu celého světa.
136

  

Jan Pavel II. se v encyklice Redemptoris misio věnuje naléhavé otázce misijního 

působení církve, neboť, jak sám píše, tento úkol, který Kristus církvi svěřil, zdaleka 

není splněn. V textu několikrát použil slovo zralost ve spojitosti se schopností či 

neschopností církve toto poslání plnit. Zmiňuje, že zralá společenství jsou taková, která 

jsou pevná a vyzbrojená pro nároky misií, aniž by zanedbávala vlastní potřeby. 

Rozšiřují své hranice a starají se o ty, co jsou blízko i o ty, co jsou daleko. Na místech, 

kde chybí znalost Krista, též chybí zralé místní církve.
137

  

Známkou duchovní zralosti je též angažovanost pro svět, týkající se především 

laiků, ke které církev vyzývá v koncilních dokumentech. Upozorňuje na to, že 

skutečnost hledání a očekávání budoucí vlasti nesmí být důvodem k zanedbávání 

pozemských povinností. Křesťané mají zodpovědně plnit své pracovní úkoly a vnášet 

do všech oblastí společenského života hodnoty evangelia.
138
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 Srov. CENCINI, Amedeo. Život v usmíření, s. 76-80. 
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3.4. Shrnutí 

 

V rámci kapitoly byla připomenuta definice duchovní zralosti jako „plné rozvinutí 

všech potencialit milosti na všech úrovních nadpřirozeného organismu.“
139

 

V jednotlivých kapitolách vyvstávalo potvrzení této definice, neboť propojenost a 

vzájemný vliv úrovní je velmi silný. Na cestě k duchovní zralosti tedy žádná úroveň či 

oblast nemůže zůstat nepovšimnuta.  

Dá se tvrdit, že duchovní zralost je ta část spolupůsobení Ducha a člověka na 

svatosti života, která náleží lidské práci, při níž však nelze přehlédnout milost, jež 

k cestě zrání probouzí a v ní udržuje.
140

 Ta část, která je důležitá pro otevření se zdarma 

dané milosti Božího sebedarování se člověku
141

 pro dosažení plodnosti života, ke které 

církev neustále vybízí,
142

  a pro dosažení svatosti, jež je však opět darem jediného 

Svatého.
143
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 ZAVALLONI, R.: Zralost duchovní. In: DE FIORES, Stefano – GOFFI, Tullo. Slovník. 
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4. Propojenost duševní a duchovní zralosti 

 

V návaznosti především na první kapitolu této práce je na místě připomenout, že 

uvažování o duševní a duchovní zralosti a propojenosti obou oblastí je opodstatněné už 

vlastní definicí osobnosti a její zralosti. Církev se této problematiky ve svých 

dokumentech též dotýká.  Jedním z příkladů je encyklika Pavla VI. Populorum 

progresio, ve které se zamýšlí nad otázkou rozvoje národů. Nevšímá si jen národů jako 

celku, ale konkrétního jednotlivce, bez jehož růstu a zrání není možný růst společnosti. 

Jasně připomíná, že člověku byl dán rozum a svobodná vůle a tím mu též byla dána 

odpovědnost za zúrodnění jeho schopností stejně tak jako za jeho spásu: „Účinkem jeho 

plné zralosti … je směřování k cíli, který jedinci určil Stvořitel.“
144

 Pavel VI. na tomto 

místě vyjádřil propojenost mezi duchovní a duševní zralostí i propojenost mezi všemi 

třemi rozměry vztahů. Tato propojenost je tak silná, že předchozí text této práce nebyl 

s to se ji zcela vyhnout i v pokusu o zachycení zralosti vždy jen jedné z oblastí.  

V následující části budou konkrétně pojmenovány některé společné aspekty a 

rozdíly duševní a duchovní zralosti a to v podobném rozčlenění jako bylo uvažováno o 

každé dimenzi zvlášť. 

 

 

4.1. Vztah k sobě 

 

4.1.1. Integrace 

Tento pojem se objevil již v definici osobnostní zralosti. Již z toho vyplývá, že 

prvek integrace se týká jak duševní tak duchovní zralosti. Slovník spirituality 

zdůrazňuje, že lidská osoba tvoří podstatnou jednotu, z které vychází i potřeba jednoty 

osobnosti. Chybí-li integrace, dochází k jejímu rozkladu. Integrace znamená soulad 

tužeb, postojů, úmyslů, znamená soulad mentality i chování. Přesto nevylučuje 

konflikty, které jsou však řešeny bez neurózy, a po jejich vyřešení se harmonie znovu 

obnovuje.
145

  

V jednotlivých bodech rozboru duševní i duchovní zralosti byl na několika 

místech též zmíněn potřebný růst, jenž nepřichází sám od sebe vlivem biologického 
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stárnutí ani jiným podobným vlivem, přestože i ty mohou být nezanedbatelné. Podobně 

se vyjadřuje i Slovník spirituality, jenž integraci považuje za podstatnou charakteristiku 

procesu rozvoje. Tento rozvoj však je uvědomělý
146

 a má na mysli konkrétní cíl, čímž 

se v tomto případě míní zralost.
147

 

Integrace v pojetí duševní zralosti má však oproti zralosti duchovní 

nezanedbatelný rozdíl.  Integrace osobnosti neboli jednota biogenních, psychogenních a 

sociogenních struktur a funkcí, jak ji definuje Psychologický slovník
148

, v sobě obsahuje 

schopnost a jednotu vztahů mimo vlastní osobu, přesto jejím cílem v podstatě zůstává 

ona sama. Oproti tomu integrace v pojetí duchovní zralosti je integrací vlastní osobnosti 

v Kristu.
149

 Má tedy bezpochyby vyšší kvalitu, která však navazuje na integrovanou 

psychiku, jež obsahuje přirozené dispozice pro přijetí milosti.
150

  

Soulad integrací obou oblastí je tedy velmi významný pro osobnostní zralost. 

 

4.1.2. Sebepoznání a sebepřijetí 

Důležitost sebepoznání pro duševní i duchovní zralost vyvstává z celého textu 

dost výrazně, a to nejen z kapitol jemu věnovaným. Od úrovně zralosti sebepoznání se 

odvíjí poznání světa, hodnot, Boha, odvíjí se schopnost dialogu a dalších dimenzí 

tvorby vztahů na všech úrovních.  

Nástroje a tím někdy i cíle sebepoznání však má duševní a duchovní rozměr jiné. 

Duševní oblast, konkrétně psychologie může jisté zralosti sebepoznání dopomoci 

hlubokým rozborem nevědomí, motivů, vlivů při výchově a podobně. Nebezpečí, které 

v sobě nese sebepoznání v duševní oblasti je, že se člověk stane sám sobě normou
151

. 

Dalším nebezpečím je, že při případném poznání vlastních špatných sklonů, nenajde 

sílu k sebepřijetí. Přes všechnu kvalitu psychologických metod, nemá psychologie moc 

tuto sílu do člověka implementovat, pokud ji on sám i díky těmto metodám v sobě 

nenajde.  

Oproti tomu sebepoznání v duchovní oblasti se dosahuje na základě Božího 

zjevení. Vtělené Slovo odhaluje člověku jeho samého, dává poznat jeho hodnotu a 
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 „Na vlastní integritě je třeba tvrdě pracovat a opakovaně se k ní probojovávat.“ ŘÍČAN, Pavel. 

Psychologie, s. 284. 
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150
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 Viz např. zmiňovaná teorie C. R. Rogerse. 



42 

 

smysl jeho životu.
152

 Zároveň v záři Kristovy svatosti poznává člověk svou slabost a 

hříšnost (srov. Lk 5,8), ale v síle Kristovy oběti je schopen sebepřijetí, neboť Bůh 

miluje člověka-hříšníka (srov. Ř 5,8nn), a navrací mu jeho důstojnost.
153

  

Obě roviny se tedy navzájem doplňují. Sebepoznání, kterého se dosahuje 

duchovním pokrokem, má na cestu jasné světlo a jasný cíl. Přesto člověku může 

uniknout mnoho vnitřních postojů, bránících reálnému pohledu na sebe. Prevencí před 

nereálným pohledem je právě práce na zralosti duševní a užití prostředků, jež má 

psychologie, odhalující nezralost a nejasnost motivů a dalších postojů.  

Pro jasnější porozumění lze uvést například sklon k projekci, zmíněný v bodě 

2.2.1. Projekce způsobí, že ve slově Božím člověk nachází to, co chce a Kristus se stane 

tím, koho si vyprojektuje, čímž se velmi zkomplikuje další růst duchovní zralosti, neboť 

nelze dojít integrace v Kristu, pokud se člověk nesetkává s Pravdou, ale se svou vlastní 

představou.
154

 

 

4.1.3. Citová vyrovnanost 

Emoce a důležitost umění s nimi pracovat se několikrát v textu objevily jako 

jeden z předpokladů duševní i duchovní zralosti. U duchovní zralosti například ve 

spojitosti se zkušeností, která je tolik důležitá pro růst zralosti víry a osobního vztahu 

k Bohu. Pro doplnění je třeba uvést, že i Psychologický slovník přiřazuje náboženské 

zkušenosti citový i duchovní rozměr.
155

 Z čehož vyplývá, že čím je vyšší úroveň citové 

zralosti, tím kvalitnější a jasnou zkušenost si člověk z prožitého či poznaného odnáší.  

Amedeo Cencini dále upozorňuje na to, že křesťan, u něhož je důraz na citové 

prožívání na úkor inteligence a vůle, se dostává do iluzorního vztahu s Bohem. Naše 

citové stavy jsou nestálé a hodnotí-li člověk svoji modlitbu a vztah s Bohem podle 

svého prožívání jednou plného nadšení a podruhé plné chmur, jeho vztah s Bohem je též 

nestálý. Navíc vyloučením vůle a inteligence se vylučuje možnost k proměně života, 

která předpokládá rozumové poznání a rozhodnutí vůle.
156

  

Tato úloha citové nezralosti a důležitost její zralosti je poznáním teologa 

Cenciniho i mnohých dalších, ale práce s emocemi, jejich rozbor, hledání překážek a 

cest k citové zralosti není obsahem církevního učení, neboli nepatří do prostředků 
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podporujících čistě růst duchovní zralosti. Dá se tedy předpokládat, že tato otázka je 

jedním z důvodů proč církev ve svých dokumentech vyzývá k využití poznatků a 

prostředků psychologie
157

, jež vede k citové zralosti tolik potřebné pro dosažení zralosti 

duchovní. 

Zároveň znovu nelze přehlédnout hranice psychologie. I zde platí, že psychologie 

přes mnoho kvalitních metod není s to naplnit citové potřeby tak, aby jejich případná 

nenaplněnost nebyla silnější než poznání a vůle jedince a tudíž byly emoce člověkem 

v potřebné míře ovladatelné.
158

 Tyto hranice psychologie daleko překračuje zjevení 

Boží lásky k člověku, lásky zcela vydané, jež se nezastaví před ničím. Tato Láska je s to 

naplnit hlubiny lidské touhy po lásce.
159

 Poznání Boží lásky a schopnost odpovědi na ni 

je otázkou duchovní zralosti.  

Z celého znovu vyplývá velká souvislost mezi oběma dimenzemi a jejich 

vzájemná podpora pro růst osobnostní zralosti. 

 

4.1.4. Svoboda, svědomí, odpovědnost 

Předchozí kapitoly ukázaly, že svoboda je vysoká hodnota jak pro duchovní tak 

pro duševní zralost. V dimenzi duchovní je v podstatě podmínkou pro zralý vztah 

k Bohu, neboť „aby odpověď víry, kterou dává člověk Bohu, byla lidská, musí být 

dobrovolná,“
160

 neboli svobodná. Výše bylo zmíněno, že svobodu nám vydobyl Kristus 

(srov. Ga 5,1), je to tedy zdarma daná milost. Avšak jak tvrdí například Slovník 

spirituality, čím je člověk duševně zralejší, tím jsou lepší podmínky pro spolupráci 

s milostí.
161

 Neboli čím je člověk svobodnější na duševní úrovni, tím je schopnější 

přijmout Boží dary a Boží milost. Tím je též schopnější nechat se vést Duchem, 

spolupracovat s Ním
162

 a konat ještě větší skutky (srov. J 14,12). 

O svobodě v duševní dimenzi bylo řečeno, že je to to jediné, co člověku nelze 

vzít.
163

 Je však též známo, že lidská svoboda je relativní, neboť člověk není zcela 

svoboden od podmínek a od všeho, co Frankl nazval osudovostí.
164

 Zde mají důležité 

místo všechny legitimní prostředky na cestě duševního zrání a na zpracování zmíněných 

vlivů obsažených v osudovosti, neboť zároveň platí, že se nelze na osudovost 
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vymlouvat.
165

 Zde se dotýkáme odpovědnosti, bez které se svoboda nedá žít, což dle 

textu platí jak pro zralost duševní, tak duchovní. 

V pojednání o svobodě v rámci duchovní zralosti byla vyjádřena přímá souvislost 

mezi zralostí svědomí a svobodou ve smyslu neschopnosti jednat podle svého svědomí, 

chybí-li svoboda, což má též za důsledek nezralé pochopení a žití poslušnosti. Ve 

spojitosti se zmíněným poznáním Ericha Fromma v rámci pojednání o duševní zralosti 

o nebezpečí neužívání vlastní svobody, což vede ke vzniku diktátorských systémů,
166

 se 

dá usuzovat, že chybějící svoboda v oblasti duchovní dává prostor pro vznik sektářsky 

laděných společenství. Ta jsou pak opakem těch společenství, o kterých bylo pojednáno 

v bodě 3.3.2 jako o těch, které jsou schopné plnit misijní úkol církve. 

Správné uchopení odpovědnosti v rámci duchovního růstu není snadné. Člověk 

lehko místo starostí hodí na Pána svou odpovědnost (srov. 1 P 5,7), přestože se může 

právě o odpovědnost snažit. Ve snaze prožívat celý svůj život s Bohem a vyprošovat 

toto druhým, přistoupí odpovědně k modlitbě přímluvné a prosebné a dá na ni tak velký 

důraz, až tím přehluší smysl pro díl své odpovědnosti za dění. A. Cencini upozorňuje, 

že „být služebníkem Božím neznamená jen uznat jeho ´vládu´, ale určitým způsobem se 

na ni podílet, jakkoli se to může zdát rozporuplné.“
167

 Jak se podílet na této vládě a 

tudíž zrale žít svou vlastní odpovědnost může člověku pomoci vyřešit právě přístup 

duševní zralosti k otázce odpovědnosti, kde byla definována jako pohotovost jednat. 

Zralý přístup k odpovědnosti v oblasti duševní pomáhá i k nastolení řádu v oblasti 

duchovní. 

 

4.1.5. Utrpení, smrt 

Se zvláštními kapitolami o tématu utrpení se v psychologických studiích 

nesetkáme mnoho. Snad je to způsobeno tím, že se psychologie v jednotlivostech 

lidských osudů a problémů již tak dost utrpení dotýká. Někdy je to však způsobeno tím, 

že si v některých směrech psychologie staví za cíl psychickou pohodu jedince i skupin, 

ale nesleduje již kvalitu lidského života. Jaro Křivohlavý v úvodu své knihy Pozitivní 

psychologie upozorňuje právě na to, že směr, který zastává, nehledá laciné odpovědi a 

řešení. Pozitivní psychologie není návod typu: „nezabývejte se problémy, myslete jen 

na něco hezkého a bude vám dobře“, což se dá slyšet mnohdy i z úst psychologů. 
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Mnoho velkých osobností bylo fyzicky zdravých a každý z nich použil toto zdraví zcela 

jinak, někdo k budování něčeho krásného, někdo zcela naopak. Podobně je tomu 

s psychickou pohodou. Pokud se stane cílem, člověk se se svým cílem minul. Pokud se 

stane prostředkem k budování kvality života, pak psychická pohoda splnila svůj úkol a 

má tedy smysl o ni usilovat.
168

 

V tomto bodě velmi poslouží rozměr duchovní zralosti a její vnímání utrpení 

Krista i utrpení člověka. Duchovní zralost v přístupu k utrpení se projevuje životem 

v síle Kristova kříže a má dalekosáhlejší dosah, neboť může se sv. Pavlem prohlásit: „na 

svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap“. Takto prožívané 

utrpení se stává účastí na Ježíšově spasitelném díle.
169

 A tento duchovní přístup k 

utrpení eliminuje případnou tendenci duševního rozměru po dosažení pohody za 

jakoukoli cenu. 

Avšak nedozírný kladný dopad utrpení žitého s Kristem, může být ochuzen 

nezralým přístupem ke kříži a utrpení, což bylo též v práci naznačeno. Zde je vhodné 

doplnit, že se přílišným důrazem na utrpení, askezi a kříž může stát, že se tento aspekt 

upřednostní na úkor jiných skutečností. Například když se člověk setká s názory, že 

pokud je člověk zbožný a vede duchovní život, vše tělesné se pro něj stává utrpením,
170

 

často začne svou tělesnou dimenzi zcela odmítat či postaví utrpení a askezi na jiné 

místo v hierarchii hodnot, než mu náleží. K pochopení, že kříž a utrpení není jen 

otázkou duchovního rozměru života, neboli utrpení není výsadou duchovně žijících lidí, 

může posloužit přístup k utrpení duševní dimenze. V příslušné kapitole bylo ukázáno, 

že pro dosažení duševní zralosti je též důležitý vztah k utrpení, že utrpení sice není 

dobré vyhledávat, ale utíkat před ním nevede k ničemu dobrému. Je třeba ho přijmout a 

proměnit ve vnitřní triumf.
171

 Toto vědomí a míra duševní zralosti může pomoci 

člověku ve snaze o duchovní zralost zpracovat utrpení v celé jeho šíři, vyváženě a zrale. 

Přijetí smrti patří k důležitým aspektům opět pro obě dimenze. V rámci duševní 

zralosti to znamená cestu k větší integraci a odpovědnému konání. Z křesťanského 

pohledu je smrt branou do plnosti života s Bohem.
172

 Oboje pojetí se opět dobře 

doplňují, neboť duchovní rozměr by mohl vést k přílišnému zaujetí životem po smrti a  
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 Srov. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní, s. 7-11. 
169

 Srov. KKC 1521 
170

 Srov. KEMPENSKÝ, Tomáš. Čtyři knihy o následování Krista. Brno: Cesta, 1991, s. 47-48. 
171

 Srov. FRANKL, Viktor E. – LAPIDE, Pinchas. Bůh a člověk, s. 76. 
172

 Srov. KKC 1010 - 1012 
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k zapomínání na nynější povinnosti, proti čemuž stojí zralost duševní dimenze se 

svým odpovědným konáním.  

 

 

4.2. Vztah k druhým 

 

Pojímání vztahu k druhým na duchovní rovině je prožíváním v mystickém těle 

Kristově, tedy v řádu milosti, na duševní rovině pak v řádu přirozenosti. Jelikož 

osobnostní zralost, jak bylo několikrát zmíněno, předpokládá symbiozu zralosti 

duchovní a duševní, je patrno, že výše zmíněný základní rozdíl obou dimenzí je zároveň 

vzájemným potřebným doplněním.  

Konkrétněji se snad dá toto tvrzení pojmout takto: Přestože v pojednání o 

duchovní zralosti byla ve vztahu k druhým tato zralost podmíněna konkrétními projevy 

či skutky, již to, že je pochopitelně užívána terminologie teologická a biblická neboli 

duchovní, může vést ke špatnému uchopení žití vztahů. Podobně špatné jako to, na které 

upozorňuje Ježíš například tehdy, když vytýká Židům záměnu pomoci rodičům za 

korbán (srov. Mk 7,8nn). Zde Ježíš ukazuje na jeden z možných důvodů špatného 

uchopení a tím je tak velké zdůrazňování duchovního rozměru, až člověk paradoxně 

opustí Boží příkazy a drží se jen lidské tradice (srov. Mk 7,8). Aby se právě tomuto 

předešlo, je velmi potřebné podporovat zrání dimenze duševní, jež má své vlastní 

prostředky k rozvíjení schopností člověka vztahy navazovat a žít na přirozené úrovni. 

Zralé uchopení tohoto rozměru předejde k jeho popření v rámci snahy o uchopení 

duchovní. 

V tomto ohledu mají též velký přínos pro cestu k osobnostní zralosti zmíněné 

poznatky vývojové psychologie o vlivu výchovy a prostředí, ve kterém člověk vyrůstá, 

na pozdější schopnost člověka žít ve společnosti, přijmout vůči ní závazky a 

spoluzodpovědnost. Ani člověk, který pracuje na svém duchovním zrání, nemůže popřít 

ovlivnění výchovou. Nemůže tedy své hříchy proti bližnímu a společenství církve i 

světa řešit jen na duchovní úrovni, ale i prací na zralosti duševní. 

Zde se dostáváme k prvku, který je též oběma dimenzím společný, a tím je 

potřeba vlastního sebepoznání a sebepřijetí pro tvoření a žití zralých vztahů. Rozdílem 

v pojetí těchto prvků a jejich vzájemnou službou se zabývala jedna z předešlých kapitol.  
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Konkrétně zralost v oblasti sebepřijetí vede ke zralému pojetí jednoty, která není 

uniformitou, ale bohatstvím různosti. Slovy již citované psycholožky V. Satirové je 

jednou ze známek duševní zralosti to, že člověk odlišnost přijímá jako příležitost 

k poznání a učení, nikoli jako ohrožení.
173

 Duchovní zralost v této věci se projevuje 

v pochopení slov sv. Pavla: „Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, 

ale tentýž Pán.“ (1K 12,4-5) Skupiny, které jsou složené z takto duchovně zralých 

členů, jsou schopny vytvářet vlastní eklesiální autentičnost, neboť členové jsou schopni 

bez závisti vnímat pozitiva druhých a vést konstruktivní dialog.
174

 Je tu velmi podobný 

přístup duchovní i duševní zralosti, přičemž duchovní zralost tomuto prvku dodává 

přesah ve smyslu žití jednoty jako svědectví pro Krista. To znovu podtrhuje její širší 

rozměry a sílu, avšak nepopírá potřebu jisté úrovně zralosti duševní.  

Důležitým bodem, kterým se tato práce zabývala, je odpuštění. Pro obě dimenze 

nepostradatelný a někdy složitý prvek, sic by se mohlo zdát, že pro člověka pracujícího 

na duchovní zralosti, nemůže být odpuštění těžké, neboť odpouští v duchu a síle 

Kristově. Zde však může nastat problém, neboť jak bylo v práci zmíněno, člověk 

nejdříve sám potřebuje zkušenost odpuštění, aby mohl plně a zrale odpustit, avšak 

někdy jsou jeho lidské negativní zkušenosti natolik silné, že není schopen přijmout to 

nejdůležitější odpuštění, a to odpuštění Boží. Cencini se zabývá odpouštěním 

v křesťanském duchu a ukazuje, kolik psychologických forem obrany existuje a 

znemožňuje odpustit a odpuštění přijmout.
175

 Bývá to kruh, z kterého je někdy velmi 

těžké vystoupit a často to lze jen citlivým přístupem k přiměřenému souběžnému 

používání prostředků růstu obou dimenzí. 

Dalším výrazným prvkem je dialog. V rámci pojednání o duševní zralosti je více 

ve vztahu k druhým, v rámci pojednání o duchovní zralosti především ve vztahu 

k Bohu. Vzhledem k evangelijnímu poselství o Kristově ztotožnění se s každým 

člověkem (srov. Mt 18,5; 25,40) a láskou člověka k člověku a k Bohu (srov. 1J 4,20) se 

dá ve vztahu k dialogu tvrdit, že jak člověk vede dialog s druhými, jak jim naslouchá, 

chce porozumět, sdílí se, tak naslouchá a chce porozumět Bohu, otvírá se mu v dialogu. 

Neboli čím vyšší kvalita duševní zralosti, tím větší prostor pro růst zralosti duchovní. 
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 Srov. LANGMEIER, Josef – BALCAR, Karel – ŠPITZ, Jan. Dětská psychoterapie, s. 194. 
174

 Srov. CENCINI, Amedeo. Život v usmíření, s. 94-95. 
175

 Srov. tamtéž, s. 76 a další. 
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4.3. Vztah k transcendenci a k Bohu 

 

Porovnat tyto dva rozměry je nejsložitější, neboť Bůh je osoba, a k té má člověk 

vždy jinou kvalitu vztahu než k onomu, co k člověku vztah nehledá a je nejasné. Přesto i 

zde je hned z počátku patrna velká souvislost, protože Bůh je ten, „který radikálně 

přesahuje naši běžnou skutečnost“,
176

 a proto jsou i tyto rozměry porovnatelné.  

Jedním, dá se říct, základním prvkem je v práci dokazovaná skutečnost existence 

smyslu a otevřenosti člověka pro transcendenci a Boha. (srov. Ř 1,20) V obou 

případech jde též o osobní námahu při hledání a odpovědnost za nacházení.  

Pro křesťana může být vědomí zmíněného smyslu pro transcendenci pomocí ve 

chvílích krize víry, kdy přichází základní pochybnosti o existenci Boha. Toto vědomí 

smyslu a námaha hledajících najít odpovědi na otázky, které přítomnost transcendence 

vyvolává, může být věřícím pomocí, aby s úctou hleděli na lidi mimo církev a svou víru 

uchovávali a prohlubovali s vděčností. Když pak otázky víry a její další tříbení přináší 

námahu, jak bylo výše ukázáno, křesťan ví, že nemá oproti nekřesťanům nějakou 

námahu navíc, ale naopak má k ní jasné světlo a ví, kde hledat pomoc. Křesťan i 

nekřesťan se na cestě osobního růstu potýká s otázkami hledání smyslu života a bez 

poctivé námahy, čestného postoje a rozumové reflekce nemůže najít pravdu. Osobnostní 

zralosti je cizí pocit mimořádnosti a nadřazenosti, naopak je jí vlastní úcta a vděčnost.  

V rámci pojednání o duševní zralosti bylo upozorněno, že ne vše, co v člověku 

nevychází z racionality, je otázkou transcendence, ale může to vycházet z kolektivního i 

osobního nevědomí. Toto poznání je velmi důležité pro růst duchovní zralosti a může 

člověka povzbudit k tomu, aby zkoumal duchy (srov. 1J 4,1), i k tomu, aby pracoval na 

duševní zralosti v oblasti nevědomí, jehož projevy by mu mohly bránit v naslouchání 

Pravdě a v setkání se skutečným Bohem.  

 

 

4.4. Shrnutí 

 

Obě dimenze zralosti se neustále doplňují a je patrno, že obě musí nutně nabýt 

jistou kvalitu, aby mohlo být dosaženo osobnostní zralosti. Pro křesťana je pojítkem 

mezi oběma dimenzemi působení Boží, které neovlivňuje jen růst duchovního rozměru, 
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 ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství, s. 38. 
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neboť „proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku, a rozsuzuje touhy i 

myšlenky srdce.“ (Žd 4,12). Duch Boží přináší člověku světlo i do všech otázek, které 

byly předkládány v rámci pojednání o duševní zralosti. Nezbavuje ho odpovědnosti a 

podílu na růstu, ale dává k němu sílu. V této síle se člověk snaží pozvedat úroveň 

duševní zralosti a tím klást základy, které umožní zralost duchovní.
177

 

Je však zároveň zde opakovaná pravda, že Boží síla a moc daleko přesahuje nejen 

lidské možnosti, ale i představy a poznání. Boží láska se nezastaví před ničím a Jeho 

touha po člověku, po bytí s ním, je tak velká, že často pozvedá člověka a jeho úroveň 

duchovní zralosti přes všechnu jeho duševní nezralost, neboť „u Boha není nic 

nemožného“. (Lk 1,37) O tuto pravdu je možné se opřít s důvěrou a nadějí natolik, aby 

člověk neupadl do opovážlivosti,
178

 před níž nás může ochránit upřímná láska.
179
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 Srov. ZAVALLONI, R.: Zralost duchovní. In: DE FIORES, Stefano – GOFFI, Tullo. Slovník. 
178

 Srov. KKC 2092 
179

 Srov. KKC 2093 
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5. Podněty pro duchovní doprovázení 

 

Vzhledem k tolikrát zdůrazňovanému prvku sebepoznání a sebepřijetí jako 

základu pro další rozměry duchovní i duševní zralosti, je první podnět vyplývající z této 

práce nasměrován k osobnímu zrání kněze či jiného služebníka v duchovním 

doprovázení, neboť je přímá souvislost mezi osobnostní zralostí takového člověka a 

kvalitou jeho služby. Jan Pavel II. nazývá lidskou formaci jako základ veškeré kněžské 

formace a zdůrazňuje nutnost, aby kněz měl schopnost rozumět lidským srdcím, 

problémům a potížím.
180

 A jak bylo zmíněno v této práci, svět a druhé lidi člověk 

poznává jen skrze svůj vztah k nim: „Nestačí tedy zkoumat svět; chceme-li jej poznat, 

musíme současně zkoumat i pozorovatele, tedy sebe sama“.
181

 Nemůže tedy kvalitně 

sloužit duchovním doprovázením ten, který sám přestal vést kvalitní duchovní život, 

přestal se nechat Bohem usvědčovat a proměňovat, přestal poznávat Jeho a v Něm sebe 

ve všech svých rozměrech. 

Ve světle toho, co bylo napsáno v celé práci, se dá říct, že člověk, který zkoumá 

sám sebe a snaží se o plné rozvinutí všech potencialit milosti, chápe duševní a duchovní 

dimenzi se stejnou důležitostí a nepodceňuje ani jednu z nich. Je-li postaven do služby 

duchovního doprovázení, ví, že se stejnou vážností musí přistupovat k existenci 

uvažovaných dimenzí a jejich vlastních zákonitostí i u svých svěřenců. Navíc ví, že 

vypořádání se s chybnými postoji a otevření se postojům novým, neboli práce na růstu 

osobnostní zralosti, je otázkou dlouhodobého procesu a nejen otázkou jednoho 

okamžiku, kdy člověk pozná pravdu. Pak je také schopen si uvědomit, že pastorace 

neznamená jen vyložit mravní zásadu či dát zbožnou radu, ale znamená doprovázet na 

cestě přijetí dané situace, hledání prostředků k dalšímu růstu a k tomu, co vede 

k plodnému životu.
182

 

Tvrzení o tom, co pastorace je či není, podporuje například koncilní dekret o 

službě a životě kněží, jehož mnohé články se dají vztáhnout obecně na službu 

duchovního doprovázení, i když není v této osobě kněz. Dekret zdůrazňuje, že takoví 

lidé se po vzoru sv. Pavla mají snažit stát se všem vším (srov. 1 K 9,22), musí znát život 
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 Srov. JAN PAVEL II. Pastores dabo vobis, s. 86-90. 
181

 PECK, Scott M. Nevyšlapanou cestou, s. 41. 
182

 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Praha: Pastorační středisko sv. 

Vojtěcha při Arcibiskupství pražském, 2001, s. 25. 
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a prostředí, ve kterém žijí ti, jimž slouží, čímž se nemyslí jen křesťané, tudíž nestačí 

znát jen křesťanské způsoby života.
183

 Z toho vyplývá, že doprovázející nemůže být jen 

specialista na otázky duchovního růstu a zralosti, nemohou v jeho slovech zaznívat jen 

mravní zásady a v jeho přístupu k člověku jen pohled na duchovní dimenzi. Nehledě na 

to, že takový přístup, může jednotlivým svěřencům-křesťanům ublížit, hledajícím z řad 

nekřesťanů, může zavřít dveře k dalšímu hledání, neboť jim bývá příliš cizí. 

S touto skutečností souvisí i nezanedbatelný prvek duchovního doprovázení, čímž 

má být příprava člověka na misijní působení. Je-li doprovázející přespříliš zaměřen na 

růst duchovní zralosti bez ohledu na dimenzi duševní, není dotyčný v návaznosti na 

předcházející tvrzení na tuto Kristovu výzvu
184

 dostatečně připravován. 

Max Kašparů upozorňuje na dva základní chybné přístupy k duchovnímu vedení. 

První z nich je ovlivněn humanistickou psychologií a s narušeností lidské přirozenosti 

jedná tak, jako by nepotřebovala vykoupení, ale všechny lidské nedokonalosti a hříchy 

se daly odstranit terapií. Druhý chybný přístup spočívá v popírání psychologických 

vlivů na cestě duchovního zrání. Výrazným momentem, který nastiňuje možnost najití 

vyváženého středu mezi prvním a druhým chybným přístupem, je spojení duchovního 

vedení a svátosti smíření. Zde jediné svátostné rozhřešení nepodléhá míře duševní 

zralosti na rozdíl od všech ostatních prvků, jako je zpytování svědomí, pojmenování 

hříchů, lítost, přijetí rad a pokání, a další.
185

  

Důležitým úkolem duchovního doprovázení je tedy pomoc při rozlišování, na 

který prvek a v rámci které dimenze je třeba se v daném okamžiku zaměřit. Jak je to 

úkol důležitý upozorňuje například V. E. Frankl z pohledu psychologa. Ve své úvaze po 

lidském hledání smyslu života uvádí, že se někteří lidé dostanou do těžkých 

psychických stavů z důvodu nenalezení smyslu svého života. A přestože je mnohdy 

třeba léčbu projevů podpořit psychofarmaky, neléčí to příčinu, na což se nesmí 

zapomínat, jinak léčba nedosáhne svého cíle.
186

 Podobně je tomu z pohledu duchovního 

vůdce, který na rozdíl od psychologa, obyčejně nejprve nahlíží krizi či drobný problém 

člověka z duchovní stránky. Projev může mít zdánlivě čistě duchovní podtext, ale 

příčinou může být zásadní problém duševní nezralosti. Pokud se neřeší příčina, 

duchovní doprovázení nedosáhne svého cíle.  
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 Srov. PO 3 
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 „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky“ (Mt 26,19); „Jako ty jsi mě poslal do světa, tak i 

já jsem je poslal do světa“ (J 17,18) 
185

 Srov. KAŠPARŮ, Max. Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky. Brno: Cesta, 2002, s. 18-20. 
186

 Srov. FRANKL, Viktor E. Vůle ke smyslu, s. 30nn. 
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Konkrétnějším problémem může být to, co bylo nastíněno při porovnávání vztahu 

k transcendenci a k Bohu, kdy z nevědomí člověka vystupují dříve vytěsněné city a 

prožitky. Ty mohou být v člověku v některých fázích stejně silné jako jeho vnímání 

působení Ducha. Doprovázející musí mít na paměti toto nevědomí, aby pomohl správně 

rozlišit. V některých případech je třeba, aby vyzval svěřence k přijetí pomoci odborníka 

ve věci hledání, nazvání a vypořádání se s tím, co je v nevědomí uloženo a příliš 

člověka zaměstnává či ovlivňuje.  

Díky neustále zmiňované propojenosti duševní a duchovní dimenze člověka, 

mohou doprovázejícímu při rozlišování, jaká je úroveň duchovní zralosti jeho svěřence, 

pomoci mnohé projevy úrovně zralosti duševní. Lze například připomenout z kapitoly 

porovnávání obou dimenzí otázku schopnosti dialogu. V tomto bodě byla ukázána malá 

pravděpodobnost, že by člověk, jenž má výrazné problémy s dialogem ve vztahu 

k druhým lidem, byl schopen kvalitního dialogu s Bohem. Svěřencovo reflektování jeho 

modlitby, co by intenzivního dialogu, může být z velké části mylnou představou, jež 

může zavézt na špatnou cestu. Na doprovázejícím je těžký úkol rozlišit a citlivě pomoci 

najít, nakolik je působení Ducha ve svěřenci jeho vlastním vysněným přáním a 

představou a nakolik je skutečností, a pomoci jak své představy opouštět, dát prostor 

skutečnému působení Ducha svatého a vést s Bohem dialog reálný, který vede k 

proměně člověka a k růstu jeho osobnostní zralosti. 

Již bylo zmíněno, že pro dobré duchovní doprovázení je důležitý respekt vůči 

procesu růstu doprovázeného. V textu práce byly několikrát uvedeny výsledky vývojové 

psychologie, které ukazují důležitost každého stádia jedince a splnění úkolu, které 

jednotlivé období přináší. Pokud člověk v každém stádiu nedosáhne požadovaného 

stupně duševní zralosti, bude další etapu svého života prožívat s většími potížemi. 

V oblasti snahy o duchovní růst se mnoho autorů zabývá podobnou otázkou etap, které 

v duchovním životě nastávají. Prorok Izaiáš povzbuzuje pochopení a trpělivost 

doprovázejících, když píše: „kdo věří, nemusí spěchat.“ (Iz 28, 16b) Při přílišném tlaku, 

jak ze strany doprovázejícího, tak doprovázeného, na rychlý duchovní růst se může stát, 

že základ, který má tvořit dimenze duševní, zůstane pozadu a člověk se tak začne 

vzdalovat od potřebného dílčího cíle, kterým je integrace, bez níž nelze dosáhnout 

osobnostní zralosti. 

S touto otázkou též souvisí schopnost doprovázejícího pomoci dotyčnému být 

schopen bořit. V různých etapách člověk přijme do svého života postoje a představy, 
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které jsou na překážku růstu jak duševní, tak duchovní zralosti a ty je třeba odstranit.
187

 

Někdy je třeba bořit též horlivost v angažovanosti v církvi či ve světě, která může být 

útěkem od skutečné odpovědnosti, byť neuvědomělým. V mnohých případech jde o 

náročné období, proto je namístě znovu připomenout, jak důležitá je přítomnost 

doprovázejícího, přijetí svěřence a společné hledání, nejen poučky a rady byť dobře 

míněné.  

Základní nasměrování, které zde bylo v několika bodech vyjádřeno, platí i pro 

další konkrétní prvky, které byly v práci uvažovány. Doprovázející ve světle opakovaně 

se vracející úzké souvislosti prvků duchovní a duševní zralosti má pomoci rozlišit, 

kterou dimenzi a který její konkrétní prvek je třeba podpořit větším úsilím, aby se 

postupně a trpělivě dosáhlo osobnostní zralosti a aby se dotyčný nikdy nezastavil na 

cestě.  

 

                                                 
187

 Srov. CENCINI, Amedeo. Bůh je můj přítel, s. 73nn. 
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Závěr 

 

Práce při vymezování pojmů duchovní a duševní zralost a při sledování jejich 

vzájemného vztahu a vlivu na osobnostní zralost došla k několika závěrům.  

Ukázalo se, že mnohé prvky obou uvažovaných dimenzí se natolik navzájem 

podmiňují, že je někdy těžké uvažovat o každé dimenzi zvlášť. Přesto rozdělit je se 

potvrdilo jako dobré a potřebné, neboť jak duchovní tak duševní růst má své vlastní 

zákonitosti, prostředky i vlastní dílčí cíle. Zároveň i při legitimním respektu 

k jedinečnosti a důležitosti každé z dimenzí není možné přehlédnout, že duchovní 

zralost převyšuje zralost duševní svým rozměrem, silou, směřováním i cílem. Potřebuje 

však nezanedbatelný základ, který ji vytváří zralost duševní, jež se tím v mnohém stává 

nezastupitelnou. 

K tomu, aby člověk mohl správně a konstruktivně uchopit svoji schopnost zrání, 

potřebuje pochopit svou výchozí situaci. Potřebuje moudrou vyváženost v pozornosti 

vůči duchovní a duševní dimenzi, což již samo o sobě vylučuje případné potlačování 

jedné z nich. Dobrým pomocníkem při hledání vyváženosti bývá duchovní 

doprovázející, u něhož se předpokládá určitá míra moudrosti, s čímž souvisí, že se 

duchovní doprovázení neorientuje pouze na dimenzi duchovní.  

Jedním z důkazů tvrzení, že nelze duševní dimenzi přehlížet, je sebepoznání a 

sebepřijetí, od jejichž úrovně zralosti se odvíjí i úroveň zralosti mnoha další prvků. A 

právě duševní dimenze tohoto aspektu má jedinečné prostředky, jak sebepoznání 

dosáhnout. Sebepřijetí, jež zahrnuje celého člověka s tělem, duší i duchem, s jeho limity 

a obdarováními, otvírá v jedinci celou jeho krásu a bohatství.  

Kvalita vztahu člověka k sobě samému bývá v mnohém ohledu výchozím bodem 

kvality mnohých dalších rozměrů osobnostní zralosti. Znalost této souvislosti je 

předpokládaným základním vybavením doprovázejícího, jež může svěřence správně 

usměrnit.  

Kvalita a šíře sebepřijetí dává člověku svobodu pro tvorbu vztahů s lidmi, kteří též 

mají svou vlastní jedinečnost, s níž zralý člověk nepotřebuje soupeřit ani v rámci církve 

ani mimo ni, nýbrž rozmnožuje jeho radost z bohatství lidského společenství. Dává mu 

též schopnost vést konstruktivní dialog, odpouštět a odpuštění přijímat, hledat 

s druhými společné dobro a spolupracovat na jeho budování. Takto zralý křesťan je 

tudíž i schopen podle Kristova přání pomoci budovat Boží království. 
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A toto je jeden z důležitých momentů, pro který má smysl pracovat na osobnostní 

zralosti. Jak bylo uvedeno, dar jediného Svatého, čímž je svatost jednotlivého křesťana, 

není omezen mírou osobnostní zralosti. A sama svatost lidského života je velkým 

tajemným darem pro celé lidstvo, byť by byl zastřený lidskou nezralostí. Dar milosti, 

jež se však setká s člověkem zralým, přináší i viditelné, bohaté plody, jež zanechávají 

výraznou stopu a jsou povzbuzením pro křesťany i nekřesťany. 

Obsáhnout celou šíři osobnostní zralosti je nad síly jednoho člověka. Pokud se 

člověk rozhodne vydat se na cestu k dosažení zralosti, musí nutně čerpat ze zkušeností 

mnohých jiných a spolupracovat s Boží milostí. Tato skutečnost vede k  pokoře, která 

osobností zralost zdobí a proměňuje ji v pokojné spočinutí do tichosti Ježíšova 

milujícího srdce. Osobnostní zralost člověka naplno otvírá pro Boha, který každého 

jednotlivě svou milostí předchází, v lásce pozvedá a uschopňuje k životu, ke službě a 

k přebývání s Ním. Proto stojí za to vydat se na cestu, zvláště když člověk žije ve 

vědomí toho, že smrtí cesta nekončí, ale otvírá se do plnosti života.  
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Seznam použitých zkratek 

 

KKC – Katechismus katolické církve 

Dokumenty II. vatikánského koncilu: 

AA – Apostolicam actuositatem 

GE – Gravissimus educationis 

GS – Gaudium et spes 

LG – Lumen gentium 

OT – Optatam totius 

PO – Presbyterorum ordinis 
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