




Chci vést k takovémuto myšlení:

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem,

co je pravdivé, čestné, spravedlivé, 

čisté, cokoli je hodné lásky, co má

dobrou pověst, co se považuje za ctnost

a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne

naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, 

to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. 

Filipským 4:8-9



Křesťanské ctnosti:

1. Popis touhy Božího srdce

2. Zaslíbení budoucnosti, která nás čeká

3. Je to něco, co už v sobě máme

4. Pozor na zavalení pocitem, 

že naprosto nezvládáme

5. Milost je zdrojem a radostí pro změnu

6. Změna po malých krůčcích 



Ctnosti pro nás…

Láska Radost Pokoj Trpělivost

Laskavost Dobrota Věrnost Tichost

Mírnost Sebeovládání Spravedlnost Soucit

Pokora Pohostinnost Zdrženlivost Odvaha



POKORA



POKORA
Filmová postava

Biblická postava

Vlastní zkušenost

Matka Tereza

Avicena

Harry Potter
(potřebuje přátele)

Pán Ježíš

Rút 

Jónatan

Danky táta 

Děda Komárek

Sam Křepelka

Jan Ámos 

Komenský

Marie matka 

Ježíše

Marie u nohou



Ježíšův osobní příklad
Matouš 11:29

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



Jak se pokora projeví?
Jan 21:15-17

Ježíš: Šimone, synu Janův, miluješ mne více než ti zde? 

Petr: Ano Pane, ty víš že tě mám rád.

Ježíš: Buď pastýřem mých ovcí

Ježíš: Šimone, synu Janův, miluješ mne?

Petr: Ano Pane, ty víš že tě mám rád.

Ježíš: Pas mé beránky.

Ježíš: Šimone, synu Janův, máš mne rád?

Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, 
má-li ho rád. 

Petr Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. 

Ježíš: Pas mé ovce!



Jak se pokora projeví?
Jan 21:15-17

Ježíš: Šimone, synu Janův, AGAPAS mne více než ti zde? 

Petr: Ano Pane, ty víš že tě FILO

Ježíš: Buď pastýřem mých ovcí

Ježíš: Šimone, synu Janův, AGPAS mne?

Petr: Ano Pane, ty víš že tě FILO.

Ježíš: Pas mé beránky.

Ježíš: Šimone, synu Janův, FILEIS mne?

Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, 
má-li ho rád. 

Petr Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě FILO. 

Ježíš: Pas mé ovce!



Jak se pokora projeví?
Filipským 2:3-4

… v ničem se nedejte ovládat 
ctižádostí ani ješitností, nýbrž 
v pokoře pokládejte jeden 
druhého za přednějšího než 

sebe; každý ať má na mysli to, 
co slouží druhým, nejen jemu.



Jak se pokoře naučil?
2. Korintským 12:7

A abych se nepovyšoval pro 
výjimečnost zjevení, jichž se mi 

dostalo, byl mi dán do těla osten, 
posel satanův, který mne sráží, 

abych se nepovyšoval.



JÁLIMITY

BLIŽNÍ

BLIŽNÍ

• Dočas

• Finanční 

• Vrozené 

schopnosti

• Handicap

• Genetika

• Netalent

• Den 24h

• Energie

• Lenost

• Žena/muž

• Geografie, 

kultura… 

• Uživení 

se… 



Specifika současného světa

Technologie
(stroje, počítač)

Délka dožití 
(schopnost léčit 

spoustu věcí)

Hojnost 
(rozežranost) 

Odklon od 
tradičních hodnot 
(rozvody, gender)

Možnosti 
(vzdělání, 
doprava)

Individualizace 
(rodiny, sobectví, 
méně komunitní)

Globalizace 
(informovanost)

Dobročinnost

Rozumnost

Střídmost

Vděčnost

Moudrost

Milosrdenství
Soucit
Odpuštění
Pokora

Zbožnost



Duch doby
Jsme pyšní?

1. Snaha o překonání všech limitů

2. Self-referencial

3. Sebevědomí, asertivní lidé

4. Selfie a sebeprezentace na sociálních sítích



Jak poradit?

Mladý člověk, který 

chce být pokorný i 

na sociálních sítích.

Starší člověk, který se

setkává s výraznějšími

limity ve svém životě

(únava, nemoci). Chce

využít Bohem dané

situace k větší pokoře.

Jak?



O krůček blíž k pokoře pro nás

Emocionálně Racionálně

Fyzicky Vztahově

Noční 
obloha, 

síla moře, 
krása 
umění 

Druhý je 
přednější 
než já.
Omluvit se
Vyznat hřích

Co všechno 
nevím?
Co jsem ještě 
nepřečetl?
Co jsem nezažil?

Nemoci
Defekty

Omezení


