
Římanům 12,3 a 16 - Nesmýšlet o sobě vysoko
čtvrtek 10.6.21

Dalším významným napomenutím, které obsahují závěry Pavlových listů je 
napomenutí k pokoře. Nejinak je tomu i v listu Římanům. Pokora je podivuhodná 
vlastnost. Pokud ji vůbec máme, pak je nejlepší, když nevíme o tom, že ji máme. 
Jestli jde opravdu o pokoru nebo jen o zdvořilé snižování sebe sama, nedostatek 
sebevědomí nebo třeba jen podvědomou snahu pobavit okolí žertovnými 
poznámkami na vlastní adresu, je těžké rozlišit a posoudit. Je to těžké u sebe 
samotného a takřka nemožné u druhých lidí. Snad jediným spolehlivějším 
způsobem jak ověřit, z jakého zdroje vychází naše jednání, které by mohlo být 
hodnoceno  jako pokorné, je pozorovat, jak člověk reaguje na kritiku a útoky. 

Bible nám v tom nabízí dost příkladů. Nejprve ty kladné. Připomeňme jeden 
z příběhů krále Davida, který je zapsán v 16. kapitole 2. knihy Samuelovy. David je 
na útěku před povstáním svého vlastního syn Abšolóma. Na cestě se k prchajícímu
Davidovi a jeho doprovodu připojil jakýsi muž jménem Šimeí. Tento člověk v sobě 
vůči Davidovi choval nějakou zášť. Když viděl poníženého a prchajícího Davida 
spustil: „Táhni, táhni, vrahu, ničemníku! Na tebe Hospodin obrátil všechnu krev 
Saulova domu. Na jeho místě stal ses králem, Hospodin však dal království do 
rukou tvého syna Abšalóma. To máš za všechno to zlo, vždyť jsi vrah!“ (2. 
Samuelova 16:7-8) Jeden z velitelů Davidova vojska Abíšaj, který Davida 
doprovázel, se na Davida obrátil s otázkou: „Copak tento mrtvý pes smí zlořečit 
králi, mému pánu? Nejraději bych šel a srazil mu hlavu.“ David ale tento návrh 
odmítne a zakončí to slovy: „On zlořečí, protože mu Hospodin řekl: ‚Zlořeč 
Davidovi!‘ Kdo se potom smí ptát: ‚Proč to děláš?“ 

To je Davidova reakce na velmi ostrý útok vůči němu založená na důvěře, že 
jeho život je v Božích rukou. Proto nemusí hned sahat k odplatě a může jen 
pokorně vyhlížet Boží zastání. 

Opačným negativním příkladem snášení něčeho pokořujícího  je král Achab. V 
jeho srdci není pro skutečnou pokoru místo. Buďto reaguje agresivně nebo 
sebelítostivě. Když prorok Eliáš konfrontuje Achaba s Božími požadavky, Achab ho
vztekle osočí:  „Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele?“ (1. Královská 18:17). Když 
Achabovi odmítne sedlák jménem Nábot prodat své pozemky, Achab upadne do 
úplné skleslosti. Čteme: „Achab vstoupil do svého domu rozmrzelý a podrážděný 
tím, jak s ním Nábot Jizreelský mluvil, když řekl: „Dědictví po svých otcích ti 
nedám.“ Ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl.“ (1. Královská 21:4). 
Pokoření a odmítnutí v něm dokázalo vzbudit jen hněv nebo bezmocnou a 
zoufalou skleslost. Spoléháním jen na vlastní síly nás lidi vede k tomu, že na 
pokořující situace reagujeme buďto hněvem a snahou prosadit své, nebo zoufalou
skleslostí, protože byla odhalena naše bezmocnost a bezvýznamnost. V tom se od 
lidí v biblických dobách nijak nelišíme. Co nám pomůže stát v bezpečí pokorné 
víry, která očekává zastání na Boha, vyjadřuje třeba žalm 131: 
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„Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený 
pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se 
klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má 
duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.“ 

Za prvé je důležité uvědomit si dříve než začneme uvažovat o tom, jak projevit 
pokoru, že musíme stát v pravdě. První pravda spojená s pokorou je jednoduchá. 
Jsme pouhé stvoření, které nemá nic vlastního. Pavel píše: „Kdo ti dal vyniknout? 
Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to 
nebyl dostal?“ (1. Korintským 4:7). Všechny naše schopnosti, vlastnosti i tělesné 
síly máme jen na čas a půjčené. Nic z toho není naše vlastní, protože celý náš život 
závisí na mocné Boží ruce. To je fakt, který mnoho lidí přechází. Naše schopnosti a 
možnosti i naše relativní prosperita a pohoda v nás vytvářejí představu, že jsme 
skoro všemocní a nesmrtelní. Dříve si lidé více uvědomovali závislost lidského 
života na moci shůry, jeho křehkost a pomíjivost. To se projevuje například v 
umění období baroka, které se nevyhýbalo zobrazení smrti, jako dekorační motiv 
užívalo i lebky a hnáty a někdy se přímo vyžívalo v tématech, která se týkají 
pomíjivosti života. Jako příklad uveďme zobrazení takzvaných „tanců smrti“, na 
kterých si kostnatá smrtka odvádí pána i chudáka, vzdělance i prosťáčka, 
obyčejného člověka i krále a papeže. Možná ledacos z toho je nějak přehnané, ale 
nebyla to pouhá záliba v temných okrajích života, ale snaha lidem připomenout 
jejich stvořenost. Jak říká známé heslo: „Prach jsi a v prach se obrátíš.“ Bez Boží 
tvořivé lásky jsme pouhá nicota, která z nicoty vzešla a do nicoty se vrací. 

Za druhé je tu fakt naší lidské hříšnosti nebo jinak řečeno omylnosti a nečistoty 
našich myšlenek a skutků. To nás všechny staví na jednu startovní čáru. Pokud je 
všechno dobré darem od dobrého Boha, pak naším jediným vlastním výtvorem je 
hřích. Tento fakt zakládá nám všem lidem společnou potřebu změny, biblicky 
řečeno vykoupení. Hezky to vystihuje další text z knihy žalmů“: 

„Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj 
hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na 
zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ 
bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho 
slovo. Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, 
Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, on
vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.“ (Žalm 130)

Vědomí naší stvořenosti a naší omylnosti a slabosti jsou základem opravdové 
pokory. Možná by se dalo říct, že bez vnímavosti pro tyto pravdy jdeme životem 
slepí. Jde ale o nebezpečné pravdy. Bez víry v milujícího a spravedlivého Boha 
vedou k zmatku a zoufalství. To čiší i  z části moderní literatury, kterou před 
světem za naši zemi reprezentuje třeba pražský spisovatel Franz Kafka. V jeho 
románu „Proces“ je hlavní hrdina odsouzen a popraven pro neznámou a 
nesmazatelnou vinu. V jeho poslední nedokončené knize „Zámek“ zase hlavní 
hrdina bloudí bez konce nesmyslnou úřední hierarchií a nikdy nedojde přijetí 
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v zámecké kanceláři, aby se dozvěděl, co má být jeho posláním. 

Dobrým příkladem pro správné zacházení s pravdami, na kterých stojí skutečná 
pokora je Ježíšova matka Marie. Ona říká na začátku chvalozpěvu, kterým oslavuje
Boha, že se má stát matkou Spasitele: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v 
Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. ... (Lukáš 1:46-
48). Marie neměla nějaký zvláštní důvod považovat se za poníženou. Nebyla z 
nějakého společenského okraje a její život se odvíjel tak, jak se měl odvíjet život 
slušné a zbožné mladé Židovky. Byla zasnoubena a čekaly ji vdavky s Josefem, 
práce a výchova dětí. Marie ale prožila setkání s nesmírnou slávou Boží milosti. 
V tomto setkání ji vyvstala jak její nicotnost, tak zároveň i velikost Boží lásky k ní, 
která ji vyvolila k velkému poslání. Nicotní, bezvýznamní ale přesto milovaní a 
přijatí skrze Boží láskou a použitelní k nejvznešenějším Božím záměrům. To jsme 
skrze pravdu a víru i my. 

Za třetí nám zbývá pokora jako konání. Pokora, která se projevuje jednáním je 
pokora, kterou vyučuje náš Pán Ježíš Kristus. Jeho jako Božího Syna se netýkají 
první  dva výše uvedené důvody k pokoře. Je věčně živý Stvořitel a ne jen stvoření.
Je zcela bez poskvrny. On říká svým protivníkům: „ Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? 
Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte?“ (Jan 8:46)

Přesto o sobě řekne: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem 
tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. (Matouš 11:29). 
Tichost a pokora jako způsob život je v případě Pána Ježíše to základní. Podle 
apoštola Filipa se na Pána vztahují tato slova Písma: „Jako ovce vedená na 
porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se, a 
proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? 
Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.“ (Skutky 8:32-33). V Pánu Ježíši je 
pokora službou lásky: Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby 
sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Marek 10:45) 

Proto se apoštol Pavel zabývá zejména touto podobou pokory. Dělá to v našem 
dnešním čtení, to je v 16. verši 12. kapitoly listu Římanům, kde vybízí ke všední 
službě. A ještě výraznější je jeho výzva z listu do Filip, kde vybízí přímo ke 
kristovskému způsobu myšlení: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu 
Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,..“ 
(Filipenským 2:5-6) 

Žijme tedy pokorou jako milované Boží děti, které  spoléhají s důvěrou na Boží 
péči, a proto nemusí upadat ani do hněvu ani do zoufalství, když se otřese jejich 
sebejistota a bezpečí. Ať nám dá Duch svatý takové smýšlení jako je v Kristu, které
klade sebe samotného až na druhé místo. A konečně ať nám jeho Duch otevře 
srdce pro bolesti a potřeby druhých, aby naše pokusy o službu byly skutečnou 
službou a ne jen snahou o uplatnění nějakých našich schopností. Amen
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