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O pokoře                                                

Pokora je slovo, které je všem lidem známé. Ale co vlastně je pokora? Ještě nedávno se často hovořilo a 
psalo o zdravém sebevědomí a o asertivitě. Hodně se mluvilo a mluví o právech, ale málo se mluví o 
povinnostech. Každý člověk má svá práva a je to tak dobře. I děti mají svá práva a je to také dobře. 
Práva člověka mají chránit. Ale také se stejnou důležitostí je nutné zdůrazňovat povinnost a 
odpovědnost. O povinnostech a odpovědnosti se v naší společnosti příliš nehovoří, ale o pokoře přeci 
jen občas něco slýchám z úst moudrých lidí. Tito říkají, že bez pokory by nedokázali to, co dokázali, že 
to k životu patří a bez pokory by jejich život směřoval špatným směrem. A neříkají to vždy jen křesťané, 
či představitelé světových náboženství, ale i lidé, kteří se nehlásí k žádnému světovému náboženství.  

Definice pokory 

Ale jak definovat pokoru? Co vlastně je pokora? Možná bychom mohli začít tím, co pokora není. Není 
to zbabělost, kdy si člověk nechá líbit vše a nikdy se nehájí. Není to nějaké sebetrýznění. Pokora není 
nedostatek asertivity. Pokorný člověk může klidně být asertivní. Pokora nemusí být nutně tichá. 
Člověk, který málo mluví, může, ale také nemusí být vůbec pokorný. Naopak člověk, který je občas 
trochu prchlivý, může být velmi pokorný. Vzpomeňme na Mojžíše, kterého Písmo nazývá 
„nejpokornějším z lidí na zemi“ (Nu 12,3). Přitom v Bibli můžeme číst i o jeho prchlivosti.  Jednou se 
Mojžíš rozzlobil na lid, protože si udělali sochu býčka, a klaněli sejí jako Bohu. Když to spatřil, v hněvu 
roztřískal desky s Desaterem. Na druhou stranu se neozval, když dva jemu nejbližší lidé zpochybňovali 
jeho autoritu před celou pospolitostí. Když šlo o něho samotného, snášel i nespravedlnost. Ale pokud 
šlo o Boží věc, o spravedlnost, dokázal se rozohnit.  
Definovat pokoru není snadné, protože prostupuje lidským životem ve všech oblastech a tvoří, jak bych 
tak řekl, půdu pro ostatní ovoce Ducha svatého, jímž jsou charakterové vlastnosti, jako např. láska, 
radost, vděčnost, laskavost, trpělivost, a další. Bez pokory, není lásky, ani vděčnosti, ani dobroty, ani 
laskavosti, atd. Jerry Bridges v knize Zbožnost v praxi definuje pokoru takto: „Jde o vědomou snahu 
neobracet pozornost sám na sebe, ať už vychloubáním, mocí nebo zveličováním nějaké slabosti.“  
 

Ježíšova pokora 

Největším příkladem pokory byl však sám Ježíš, Syn Boží. Ježíš svým životem pokoru ztělesnil do 
krajnosti. V listě Filipským čteme: 
Filipským 2 
6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 
7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 
8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 

Na životě Ježíšově vidíme, že pokora a láska jsou spojené nádoby. Ježíš přišel vysvobodit ty, kdo jsou 
něčím zotročeni, přišel pomoci lidem, kteří se cítí jakoby zajati v temnotě, přišel proto, aby lidé 
prohlédli a uviděli pravdu, přišel pozvednout zkroušené a ubité na duchu, a přišel také vyhlásit 
odpuštění všem, kteří po odpuštění touží. Ale jak by to mohl udělat, kdyby neměl pokorné srdce. Jeho 
poslání znamenalo úplně se zříci sebe. Mohl zůstat v Nebi u svého Otce, ale on se narodil jako chudý a 
prožil obyčejný lidský život. Když dospěl, lidé ho vyhledávali, protože z něho cítili, že je má rád a nikoho 
nesoudí. Říkal lidem pravdu, pomáhal potřebným, uzdravoval a nakonec položil život nejen za své 
přátele, ale za všechny lidi. Jeho oběť na kříži nám přinesla očištění od našich vin, budoucnost v Božím 
Království, milost vztahu s živým Bohem, přístup k Boží milosti.  
Ježíš projevoval pokoru celý pozemský život: Narodil se jako chudý, poslouchal své rodiče. Když 
nastoupil svou cestu, volal lidi k sobě, jako tichý, mírný a pokorný srdcem. A každý, kdo k němu přijde 
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a bude se od něho učit, nalezne odpočinutí pro svou duši (Mt 11,29). Svým učedníkům říkal, že je mezi 
nimi ne jako ten, kdo si nechává sloužit – ač by to bylo jeho právo, ale jako ten, kdo slouží. V tu noc, kdy 
byl zrazen, svým učedníkům umýval nohy, aby jim dal příklad pokory, jakou mají mít jeden ke druhému 
(J 13,5,14).  
 

Pokora a vnitřní pevnost 

My lidé se možná pokory trochu bojíme. Bojíme se slabosti a pokora se na první pohled může jevit jako 
slabost. Není snad pravda, že jen silní, tvrdí, s ostrými lokty se prosadí a na rozdíl od pokorných a 
tichých přežijí? Na základě studia Písma, pozorování a zkušenosti, si dovoluji tvrdit, že je tomu naopak.  
Apoštol Pavel napsal: Sloužil jsem Pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách, které mě potkaly pro 
úklady židů (Sk 20,19). Nejbolestivější jsou rány od nejbližších. Apoštol Pavel mnohokrát trpěl od svého 
národa pro víru v Ježíše Krista. Pavel vše snášel s velkou pokorou. Zůstal věrný svému poslání. Hle, 
pohleďte, jaká to síla se ukrývá v pokoře: S pýchou se snoubí chatrnost, ale v pokoře je pevnost. Pavel 
sloužil Pánu s velkou pokorou v slzách a zkouškách. Nikdo by asi o apoštolu Pavlovi neřekl, že byl nějaký 
měkota. Pavel byl velmi pevný tvrdý muž. Tvrdý muž s dobrým božím srdcem. Pokorné srdce a vnitřní 
pevnost spolu souvisí. Jestliže pýcha předchází pád a domýšlivost klopýtnutí, pak pokora člověka 
naopak vnitřně buduje a posiluje a činí odolnějším, proti nepříznivým vlivům života. V Žalmu desátém 
čteme: Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho, (Žalmy 10,17). 
Ježíš musel být vnitřně velmi silný, když vytrval a nakonec podstoupil utrpení a smrt. Věděl, co ho 
čeká, před zatčením trpěl úzkostí, měl strach, ale neutekl. Zůstal věrný svému poslání. V Bibli v listě 
židům čteme:  
Židům 5 
7 Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých 
proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. 
8 Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, 
9 tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, 

Jestliže Ježíš, Mojžíš i Pavel nalezli vnitřní sílu v pokoře, i pro nás je to cesta, po které můžeme 
bezpečně kráčet.  

Zaslíbení pokorným  

Na počátku mého zamyšlení, jsem uváděl, že pokora je vědomá snaha neobracet pozornost sám na 
sebe, ať už vychloubáním, mocí nebo zveličováním nějaké slabosti. S pokorným člověkem se dobře žije, 
protože umí druhé lidi dělat svým postojem srdce šťastnější. S pokorným člověkem lidé dostávají 
prostor k vlastnímu životu a růstu osobnosti. Necítí se ponižováni, ani utlačováni. Cítí naopak lásku, 
podporu, uznání a úctu. Ve vztazích jsou pokorní lidé pevní a stálí. Přesto, že mohou být i vysoce 
postavení, přistupují ke druhým lidem, jako k sobě rovným. To i v těch nejposlednějším vzbuzuje a 
buduje pocit bezpečí a lidské důstojnosti.  
Pokora je tedy jistě zisk, nikoliv ztráta, neboť každý sklidí to, co rozsévá. Kdo seje vítr, sklidí bouři. Kdo 
rozsévá pýchu, klopýtne o ní. Kdo však rozsévá pokoj, sklidí uznání v očích Božích i lidských.  

 Žalmy 147,6 Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi.  
 Pán Ježíš přinesl radostnou zvěst pokorným. 
 Žalmy 22,27 Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. 

Vaše srdce bude žít navždy. 
 
Amen 


