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13. Předvídání budoucích jevů
• (1) Věštění budoucnosti je zakázáno (Dt 18:10-13)
• Předvídání, které má své místo

• (2) Speciální zjevení (Lk 21:20-28)
• (3) Pozorování příčinných souvislostí (kniha Přísloví) 

(1) (2) (3)



Úhly pohledu na knihu



Úhly pohledu na knihu

ֵ֖י ְוִלְפנ 
Předchází
...je před…

3x



Před zkázou se srdce člověka povýší, před slávou je pokora
Př 18:12
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PŘED

PŘED

ZKÁZOU

SLÁVOU

POVÝŠENÉ SRDCE, PÝCHA, 
POVÝŠENÝ DUCH

POKORA

Před zkázou je pýcha, před 
klopýtnutím bývá 

povýšenost ducha.
Př 16:18

Bázeň před Hospodinem je 
kázání moudrosti, před 

slávou je pokora.
Př 15:33



Před zkázou se srdce člověka povýší, před slávou je pokora
Př 18:12

Hospodinovo jméno je pevnou věží, 
spravedlivý do ní poběží 

a bude v bezpečí/vysoko. 

Majetek bohatého 
je jeho pevným městem 

a jako vysoká hradba 
v jeho představě. 
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Před zkázou se srdce člověka povýší, před slávou je pokora
Př 18:12

Pyšný
• Př.: bohatý
• Přesvědčení, že síla, jistota, 

sláva, zdroje a schopnosti 
jsou v něm samotném 
(interní), nebo v tom co 
vlastní

• Identita v tom, co má
• Je to skutečné pouze v jeho 

představě 
• Pasivní 

Pokorný
• Př.: spravedlivý
• Přesvědčení, že síla, zdroje a 

sláva nejsou v něm 
samotném (externí), ale v 
Bohu (v Božím jméně).

• Identita v tom, koho se drží
• Aktivní (běží)



Pyšný budemilostivých darů zbaven:
Falešná duševní svoboda a přehnaná sebedůvěra
velice brání nebeskému navštívení. Bůh činí dobře,
když dává dar útěchy. Ale nečiní dobře člověk, když
jej s velikým díky nepřipisuje cele Bohu. Poněvadž
původci tohoto daru projevujeme pramalou
vděčnost a nevracíme tak vše do původního zdroje,
nemůže do nás tento milostivý dar proudit. Vždycky
si jej zaslouží obdržet pouze ten, kdo za něj po
zásluze děkuje. To, čím je obdařen pokorný, je
pyšnému odňato.

Tomáš Kempenský



13. Předvídání budoucích jevů
Pýcha předchází pád / slávu přechází pokora
(2) Speciální zjevení – ne vždy to pozorujeme, ale věříme
(3) Pozorování příčinných souvislostí – občas je to vidět

(2) (3)



Co byste poradili člověku, který za vámi přijde s tím, že nechce být pyšný? 
• Vést ho k zamyšlení nad tím, že to co má, není jeho zásluha
• Moc to neřeš, nezabývej se tím pořád
• Dej si pozor na to, co považuješ za pevné 
• Měj radost ze svých slabostí, pokušení a hříchů – v tom se odráží Boží 

sláva a vede tě to k pokoře
• Zkus se radovat z úspěchu a schopností jiných 
• Vděčnost 
• Na čem si stavíš svou identitu?

Co vůči člověku, který je pyšný a neví o tom?
• Počkat na vhodný čas – až přijde pád 
• Upozornit na možný pád
• Relativizovat jeho představy třeba svým vlastním příběhem 



Ano, pýcha je věčné pokušení. Můžeš
ji stále klepat přes prsty, ale zase se
její přítomností tolik nestresuj. Dokud
uznáváš, že jsi pyšný, tak jsi uchráněn
nejhorších forem pýchy.

C. S. Lewis
Dopis ze dne 15. 5. 1952


