
PREČO BOH NIE JE PYŠNÝ A KRESŤANIA TIEŽ 

Rodinná katechéza 12-2017 (523) www.farar.inky.sk týždeň po 19. 11. 2017 

POZNÁMKY A ŠPLECHY ZO STRETKA 

Pokora je vlastnosť veľkých – a pýcha choroba malých… 

Skúsme si to znova predstaviť na príklade peňazí: 

Človek, ktorý ide nakupovať do potravín a má len 15€, musí neustále myslieť na to, čo si dovoliť môže, čo nie, ako to urobiť, aby vystačil. 
Človek, ktorý má vo vrecku kreditku a na účte milióny, nad ničím z toho neuvažuje – proste vloží do košíka čo potrebuje, pri pokladní 
zaplatí kartou, možno si ani nevšimne, čo a koľko to vlastne stálo… 

Podobne je to s pýchou: 

 „Malý človek“, žijúci bez Boha a mimo Boha, sa musí neustále obzerať a strachovať a byť ustarostený o množstvo vecí, od onoho „čo 
budeme jesť a čo budeme piť“ (Mt 6,31) až po to, ako ho ľudia berú, čo si o ňom myslia, aké má medzi nimi postavenie, či je dôležitý, 
významný, alebo bezmocný a bezvýznamný,… Stále sa stará o seba, o to, ako niečo získať, ako na seba upozorniť, ako sa predviesť, ako 
upevniť svoju pozíciu, svoj vplyv, autoritu, moc,… Pretože je malý, neostáva mu takpovediac nič iné, než byť pyšný. Jedinou alternatí-
vou by totiž bolo ostať „chudobný, bezvýznamný a bezmocný“ – a to nikto z nás nijako neznesie. To preto, že sme samým Bohom boli 
stvorení pre veľkosť a ničotnosť je v rozpore so samou podstatou nášho bytia. 

 „Kresťan“, naopak, žije niečo úplne iné. Je si vedomý toho, že je synom Boha. Sám Boh je jeho Otcom. Trojica a všetci svätí v Nej sú 
jeho Rodinou. Nebo je jeho Vlasťou a Kráľovstvo Boha je jeho Dedičstvom. Sám Kristus je jeho Bratom, Priateľom a najbližším Dru-
hom. Boží Duch – Ten samým, ktorého Mocou povstal celý Vesmír so všetkou jeho úchvatnou veľkosťou a nádherou – je v ňom a napĺňa 
ho už teraz Božou Láskou, prvotinami Božieho Života a Božou blízkosťou. Krátko a stručne – je tak veľký, tak dôležitý, tak milovaný a 
prijímaný, tak bohatý, žije v takej istote a bezpečí, že väčšie od toho si už nemožno ani len predstaviť. Toto vedomie veľkosti spôsobuje, 
že nemá žiaden dôvod viac myslieť a byť ustarostení o seba – a už vôbec o to, čo si o ňom myslia iní ľudia, či aké má medzi nimi posta-
venie, či čokoľvek podobné (1Kor 4,3). Vôbec sa o seba nijako a v ničom nestrachuje, lebo sa nemá z čoho strachovať (Lk 12,7). Po 
ničom pre seba netúži ani nedychtí, lebo niet ničoho, po čom by dychtiť alebo túžiť mal (Flp 3,7n). Je úplne slobodný od seba – a súčasne 
zamilovaný do Boha, uchvátený Bohom a Nebom a všetkým tým, plný vďačnosti a chvály a oslavy voči Bohu – a v tejto viere a láske je 
úplne odtrhnutý od seba a tak dokonale pokorný. 

To sa potom prejavuje aj v chápaní/“praktizovaní“ pokory: 

 Malý človek si pod pokorou predstavuje ponižovanie sa. Hovorí: „Ale to nestálo za reč… to je maličkosť… ale kdeže ja, ja som len 
taký maličký človiečik…“ – a v skutočnosti si vychutnáva, že ho druhí pochválili (a keby to neurobili, aj by sa možno urazil!) a súčasne 
ale vie, že sa musí tváriť pokorne, aby vyzeral ako správny kresťan (a v duchu si možno hovorí „Ale som ja pokorný človek!“ – pyšný na 
svoju pokoru). Takáto pokora je ale stále len prejavom pýchy a divadlom, opravdivým pokrytectvom. Bohužiaľ, aj v Cirkvi ako kresťania 
často práve toto považujeme za pokoru…  

 Kresťan, ak ním naozaj je, však nič nehrá – preto aj môže na niekoho pôsobiť na prvé počutie namyslene a pyšne. Len si vypočujte 
Pavla, napríklad: „V tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili“ (1 Kor 4,6 SSV); „Bratia, 
spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás!“ (Flp 3,17 SSV); „No mne naozaj málo záleží na tom, 
či ma súdite vy alebo iný ľudský súd“  (1 Kor 4,3 SSV); „Ďakujem Bohu, že hovorím jazykmi viac ako vy všetci“ (1 Kor 14,18 SSV); „Z 
Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia 
milosť so mnou“ (1 Kor 15,10 SSV); „Keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je 
prekliaty!  9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je 
prekliaty!  10 Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by 
som Kristovým služobníkom“ (Gal 1,8-10 SSV); alebo jeho sebavedomé vyhlásenia v samom úvode jeho listov: „Pavol, ustanovený za 
apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych“ (Gal 1,1 SSV); a 
potom aj tu: „Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod,  12 lebo ja som ho neprijal, ani som 
sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista“ (Gal 1,11-12 SSV); či „A ja si myslím, že som neurobil o nič menej ako veľkí 
apoštoli,  6 lebo ak som aj vo vyjadrovaní neobratný, v poznaní nie; veď sme vám to vo všetkom a všetkým ukázali“  (2 Kor 11,5-6 SSV). 
Povedali by ste, že Pavol je – podľa bežných pokryteckých meradiel – pokorný? Alebo arogantný a namyslený? A predsa je pokorný! 
Práve preto, že v tomto všetkom úplne zabúda na seba. Je tým, čím je, nič neskrýva, v ničom sa nepretvaruje – ale hlavne vôbec nemyslí 
na seba ani na nič podobné, pretože všetka jeho pozornosť, túžba, úsilie, sú upriamené jediným smerom, o ktorom hovorí jasne a na 
rovinu: „Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu 
Božej milosti“ (Sk 20,24 SSV). A práve toto je skutočná a opravdivá pokora: apatheia, čiže ľahostajnosť voči sebe samému v zmysle, že 
sme sami na seba úplne zabudli, pretože nemáme dôvod byť o seba samých ustarostení – práve preto, že sme v Kristovi opravdivo veľkí a 
opravdivo bohatí!  

Neprekvapuje preto dôraz na uvedomenie si tejto veľkosti, ktorý cítime vo výrokoch kresťanov prvých storočí: „Kresťan, poznaj svoju 
dôstojnosť!“ (Tertulián, 2. st.); to isté opakuje aj sv. Lev Veľký: „Kresťan, poznaj svoju dôstojnosť, a keďže si dostal účasť na Božej 
prirodzenosti, nevracaj sa nízkymi skutkami k starému potupnému životu. Pamätaj, akej Hlavy a akého tela si údom. Spomeň si, že si bol 
vytrhnutý z moci temnôt a prenesený do Božieho svetla a kráľovstva!“ (sv. Lev Veľký, KKC 1691) a nakoniec aj Katechizmus: „Kresťa-
nia sa sviatosťami, ktoré spôsobujú ich znovuzrodenie, stávajú „Božími deťmi“ (1Jn 3,1), „účastnými na Božej prirodzenosti“ (2Pt 1,4). 
Poznajúc vierou svoju novú dôstojnosť, sú povolaní žiť odteraz tak, „aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu“ (Flp 1,27). Sviatosťami 
a modlitbou dostávajú Kristovu milosť a dary jeho Ducha, ktoré ich na to uschopňujú“ (KKC 1692). 

Len poznanie a prijatie VEĽKOSTI, ktorou nás Boh v Kristovi obdaroval, umožňuje žiť opravdivú a skutočnú POKORU.  

 

Ako sa prejavuje a získava pokora? 



Myslím, že to bol John Ortberg, ktorý napísal (a aj on, myslím, citoval ešte niekoho iného, možno Lewisa), že skutočná pokora si vôbec 
nie je vedomá samej seba. A je to tak! 

POKORA znamená, že som vierou prijal svoju novú identitu a z nej plynúce všetko ostatné. Niet už ničoho, po čom by som ešte na tomto 
svete túžil, pretože som práve na odchode, opúšťam ho, som na ceste do Neba – a na tomto svete už niet ničoho, čo by som ešte pre seba 
chcel. Bohatstvo, sláva, moc, rozkoš,… – nič z toho ma už nepriťahuje. Mám lepšie veci a žijem lepšie veci. Niet ničoho, čoho by som sa 
ešte mal báť. Niet dôvodu, pre ktorý by som mal byť ustarostený o seba, sústreďovať sa na seba, zaoberať sa sebou, ani nič podobné. 
Súčasne sme plní lásky k Bohu, ktorý nás tak neskutočne vyvýšil, obdaroval nás, zaplatil za každého jedného z nás neskutočnú cenu, 
chráni nás, miluje nás… a spolu s Bohom sme plní súcitu a milosrdenstva voči ľuďom okolo nás, plní túžby sprostredkovať im všetkým 
toto veľké bohatstvo a voviesť ich do tej istej Slávy Boha. Toto púta všetku našu pozornosť, celú našu myseľ – a to je druhý dôvod, prečo 
sa nezaoberáme sebou: proste na to nemáme čas… 

A presne toto je POKORA – a jej znakom je, že si ju vôbec neuvedomujeme, ani nás nenapadne ono „Človeče, veď ja som pokorný!“ 

Vyplýva z toho ešte jedna vec: POKORA sa NEDÁ získať priamo – tak, že si poviem: „Dobre, idem sa učiť byť pokorný!“ Takýto postoj 
je totiž postojom sústredenia sa na seba, zaoberania sa sebou a to je opak pokory, ktorá je zabudnutím na seba… Pokora je „vedľajší 
produkt“ autentickej kresťanskej viery, nádeje a lásky, je „vedľajším produktom“ veľkosti Božích synov a dcér a súčasne vzťahov lásky 
Božej rodiny, v ktorej už žijeme s Kristom. A ako taká sa dá dosiahnuť len nepriamo, mimochodom – ako ovocie spomenutého. 

Krátko a stručne na záver: Znakom pravej pokory je to, že si ju ani neuvedomujeme a rozhodne sa ňou na sebe samých nezaoberáme, ani 
nás to nenapadne. Ak sa tým na sebe zaoberáme, nie je to pokora… 

 

Je toto prejav identity Božích synov a dcér? 

 „Prílišná hrdosť na svoju veľkosť - je už asi tiež pýcha. Napríklad som si raz vypočul výrok jednej našej sestry v zmysle: "Ja som 
hrdé Božie dieťa a mne nebude nikto nadávať, ani ma kritizovať"“ 

ODPOVEĎ: Toto nie je identita Božieho syna (dcéry). Vieme si predstaviť Ježiša, ako hovorí: „Ja som hrdý Syn Boha a mne nebude 
nikto nadávať, ani ma kritizovať?“ Určite nie… Prečo? Pretože identita Božieho syna/dcéry je identita, niečo, čím samozrejme sme.  

Onen „pocit hrdosti“ však rozhodne takouto identitou nie je, je to skôr niečo umelé, niečo, čím sa navonok oháňame a na čo sa zúfalo 
hráme. Oná sestra sa v hĺbke srdca najskôr stále považuje za malú, nedôležitú, odstrčenú, zaznávanú, nie dosť veľkú a nie dosť dobrú, 
stále pokukuje po svete, záleží jej na svete, chce jeho uznanie a jeho slávu – a preto cíti potrebu „stavať sa na zadné“ a pred celým svetom 
sa oháňať touto svojou akože „hrdosťou“, aby si tak dodala nejaký ten pocit toho, že niečo znamená, niekým je a vari si aj na svete 
vydobyla to svetské uznanie a úctu, po ktorom smädí…  

Preto ani Ježiš nedával svoje Božie synovstvo najavo takouto hrdosťou, ale jej presným opakom: „Nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,  
7 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.  8 
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2,6-8 SSV) – a toto neurobil napriek tomu, že bol Synom Boha, ale 
práve preto, že bol Synom Boha! 

V konečnom dôsledku teda takýto postoj prezrádza prinajmenšom dve veci: 

1) V skutočnosti vôbec neveríme v novú identitu Božieho syna/dcéry a ani sme nikdy ju neprijali. Stále žijeme ako všetci ostatní ľudia 
sveta, túžime po tom istom, po čom túžia všetci ostatní ľudia sveta a robíme to, čo robia všetci ostatní ľudia sveta – pretože sme stále 
jedni z nich, akurát namiesto „pán riaditeľ“, či „pán minister“ sa oháňame akože titulom „Božie dieťa“… Ako hlboko je takýto postoj 
vzdialený Kristovmu, dobre vidieť na tejto príhode z Evanjelia, keď si učeníci mysleli, že môžu v mene svojej „hrdosti“ sa správať presne 
takýmto spôsobom: „Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema  52 a poslal pred sebou 
poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah.  53 Ale neprijali ho, lebo mal namierené do 
Jeruzalema.  54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: "Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?"  55 On sa 
obrátil a pokarhal ich.  56 A odišli do inej dediny.“  (Lk 9,51-56 SSV) 

2) Ježiš nikdy svoju identitu takto nežil – ale bol (ba vlastne stále je) jeden, ktorý svoje Božie synovstvo žil práve takto: Satan1. Pre neho 
byť synom Boha znamenalo presne toto: Nebudem slúžiť! Neponížim sa! Mám svoju hrdosť! Preto je Diablom a Satanom. Je smutné, že 
mnoho „kresťanov“ si prekrútilo kresťanstvo podľa seba a namiesto toho, aby menili seba na obraz Boha, prekrútili si svoju predstavu 
Boha podľa seba a podľa svojich žiadostivostí, ako poukazuje Jakub, keď píše: „Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť 
na svoje náruživosti“ (Jak 4,3 SSV). Koľkým z nich – koľkým z nás! – by asi Ježiš jasne a jednoznačne aj dnes povedal ono: „Choď mi z 
cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské“ (Mk 8,33 SSV)? 

 

 

                                                           
1 „Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan.“ (Job 1,6 SSV) 


