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… alebo o tom, prečo kresťan nielenže nie je, ale ani nemôže byť pyšný 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie z listu sv. apoštola Pavla Filipanom: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš:  6 On, hoci má božskú 
prirodzenosť, 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 2,5-9). Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: 

Niektorí rabíni tvrdili, že človeku je pýcha zakázané preto, lebo je to Božia vlastnosť. Jediný Boh 
smie byť pyšný a vyvýšiť sa nad všetkých a nad všetko, lebo je Bohom. Človeku však je pýcha 
zakázaná, lebo by to bolo rúhanie sa Bohu. Ale, ako nám práve vysvetlil sv. Pavol, opak je pravdou. 
Boh je v skutočnosti presným opakom pýchy – a je to práve Jeho Veľkosť, ktorá Ho robí voči pýche 
dokonale imúnnym a slobodným od čohokoľvek, čo by ňou hoci len zaváňalo! 

Čo je to pýcha? Myslím, že jej podstatou je to, čo raní kresťania nazývali gréckym slovom filautia – 
láska k sebe, uctievanie seba, sebastrednosť. Keď človek v Raji odvrhol Boha, ostal zrazu sám. Sám 
uprostred všetkej neistoty, strachu, nebezpečenstiev a hrôz života bez Boha. A tak, namiesto návratu 
k Bohu, sa začal človek tomuto životu prispôsobovať. Ako prvé urobil toto: ustanovil seba samého 
svojim vlastným pánom bohom, ako vysvetľuje Katechizmus: „Týmto hriechom človek dáva pred-
nosť sebe samému pred Bohom a tým pohŕda Bohom: zvolil si seba proti Bohu“ (KKC 398). Odvte-
dy sme v strede nášho vlastného života my sami. A pripadá nám to tak samozrejmé a prirodzené, tak 
normálne, že sa nad tým ani len nepozastavíme. Všetko sa točí okolo nás: vyberáme si jedlo, ktorá 
nám chutí, šaty, ktoré sa nám páčia, hudbu, ktorá nás baví, chceme zamestnanie, ktoré nám bude 
sedieť, priateľov, ktorí nám vyhovujú – a vyhýbame sa tým, ktorí nám nesedia, – tešíme sa, keď nás 
niečo baví, frfleme, keď sa nám niečo nepáči, jasáme, keď sa nám niečo vydarí, keď pre seba niečo 
získame a nadobudneme, hneváme sa, keď sa nás niekto dotkne alebo keď nám niekto niečo prekazí 
či nás o niečo oberie, sme smutní, keď my niečo stratíme, zápasíme o to, čo chceme mať my pre 
seba, všetko v našom živote sa točí okolo nášho JA, ktorému slúžime, ktoré uctievame, o ktoré sa 
staráme a ktoré je našim skutočným bohom a stredom celého nášho sveta, celého nášho vesmíru. 
Dokonca aj k Bohu sa modlíme o veci, ktoré my chceme aby nám ich dal – ako k nejakému sluhovi!  
Toto je pýcha. Ju žijeme vo svete bez Boha a bez Boha ani inak žiť nevieme ani nedokážeme. A ako 
poukazujú psychológovia, dokonca aj skutky, ktoré nazývame láskou, robíme v skutočnosti zväčša 
preto, aby sme sami pred sebou vyzerali ako dobrí a láskyplní ľudia, aby sme my mali dobrý pocit z 
toho, akí sme nesebeckí a štedrí… a ak nás o toto niekto pripraví – nevďakom, nepriateľstvom, – 
rýchlo sa na svoju „lásku“ k nemu vykašleme a povieme si: „No tak tomuto už viac nepomôžem, 
nevďačníkovi jednému“ – čím len potvrdíme, že nie pre neho, ale pre seba sme to robili! 

Boh pyšný nie je. Prečo? Pretože je tak veľký – nekonečný! – a tak šťastný a tak blažený a tak 
neohrozený a neohroziteľný čímkoľvek a kýmkoľvek. Nič Mu nechýba, nič Mu nehrozí, nemá 
dôvod strachovať sa o seba, či starať sa sám o seba. Preto je dokonale slobodný od každej sebastred-
nosti, od akejkoľvek filautie, čiže pýchy! V tejto slobode je Boh opakom pýchy, Láskou. Pretože, to 
si zapamätajme, opakom pýchy nie je pokora, ale láska, keď sa do stredu nášho života namiesto 
nášho JA dostane MILOVANÝ a my žijeme pre neho, slúžime mu, slobodne a s radosťou. 

V tejto láske nás Boh povolal, aby sme boli ako On. Adoptoval nás a pozval nás žiť vo svojej 
vlastnej Rodine. V tej chvíli, ako synovia a dcéry Boha, sme dosiahli najvyššie možné a predstavi-
teľné postavenie, aké len jestvuje: Božie deti! Sme tí najbohatší možní – Boží dedičia a naveky! 
Sme v absolútnom bezpečí a bez strachu, pretože nielenže nás chráni Boh sám, ten najväčší a naj-
mocnejší zo všetkých (Lk 18,7n), ale, ako sme zistili minule, zo samej povahy veci nám už nič na 
svete nedokáže nijako ublížiť! A teraz povedzte: Aký zmysel by malo sústreďovať sa na seba a na 
svoje JA, keď je oň už úplne a dokonale postarané? Zápasiť o niečo, keď už všetko máme? Chrániť 
sa a brániť, keď nám nič a nijako nehrozí? Môžeme úplne pustiť seba, úplne na seba zabudnúť, lebo 
nás drží a pamätá na nás Boh sám! Dôvody pýchy pominuli. Je zbytočná a my ju vyhadzujeme preč 
ako škaredé, použité a rozodraté handry, hanbu a ohyzdné znamenie nášho bývalého otroctva…  

A namiesto toho… namiesto toho sa ponárame do tak odlišného života Božej rodiny! Namiesto 
pýchy láska! V Trojici Otec nežije pre seba, ale s čírou radosťou sa celý dáva Synovi a Duchu 
Svätému. Syn Otcovi a Duchu Svätému. A Duch rovnako Otcovi a Synovi. Až tak, že sa stávajú 
Jedným Bohom: tak veľká a hlboká je ich láska, ich vzájomné priateľstvo! A tento Boh sa teraz 
rovnako celý dáva nám – mne osobne! – a zadarmo nás obdarúva všetkým, čím On sám je a volá 
nás, aby sme aj my s Ním žili tento život čírej lásky, čírej radosti, kde niet ani tieňa strachu, ani 
závanu sebectva, ani známky hnevu, nepriateľstva, závisti, ničoho, len číra sloboda, číra voľnosť a 
iskrivá radosť ako vodopád…! Fascinovaní do tohto sveta vstupujeme a s rastúcou radosťou sa 
učíme tento pre nás tak neznámy a súčasne tak nádherný život žiť. Učíme sa voči Bohu i voči sebe v 
Cirkvi byť takto slobodní od seba, od strachu, voľní pre skutočnú lásku, pijeme plnými dúškami 
radosť, ktorá ju sprevádza ako žiarivý tieň. A pýcha? Kto by tu už len o túto škaredú ohavu ešte stál? 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Pripomeňme si dve miesta z 
Písma: „[Kristovi,] ktorý nás 
miluje a svojou krvou nás 
oslobodil od hriechov  6 a urobil 
nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a 
svojmu Otcovi, jemu sláva a 
vláda na veky vekov!“ (Zjv 1,5-
6); a „Aby ste … vzdávali vďaky 
Otcovi, ktorý vás urobil súcimi 
mať účasť na podiele svätých vo 
svetle.  13 On nás vytrhol z moci 
tmy a preniesol do kráľovstva 
svojho milovaného Syna,  14 v 
ktorom máme vykúpenie, 
odpustenie hriechov“ (Kol 1,11-
14). Aký význam majú tieto 
texty vo svetle dnešnej katechéz-
ky? Ako súvisia s Flp 2,5-9 z 
dnešnej katechézky? 

Ako by ste v tomto svetle cha-
rakterizovali kresťanov, Cirkev, 
farnosť? Čím sa vyznačujú? 
Prečo? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Keď si osvojujeme nové posta-
venie a hodnosť synov a dcér 
Boha so všetkým, čo k nemu 
patrí, úmerne tomu sa vytráca 
naša pýcha, naša závislosť na 
svete, na veciach, na sebe, náš 
strach a my sa stávame slobodní 
– a presne toto znamená byť 
pokorným: nie ponižovať sa, ale 
nemať žiadnu potrebu slúžiť 
sebe, byť sebastredným, povyšo-
vať sa, či niečo podobné.  

Zbadali ste na sebe niečo podob-
né? Zabúdate už nevdojak na 
seba? Odumiera už Váš strach a 
Vaša pýcha, aby ich nahradila 
sloboda, voľnosť, číra radosť 
Božích detí v jednote a láske? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Čo urobím, aby som v sebe 
vierou upevňoval svoju novú 
identitu, pretože ona ma oslobo-
dzuje od hriechu a pýchy? 

TIP: Začnite navonok hovoriť 
tak, ako to zodpovedá Vašej 
novej identite: namiesto „Pán 
Boh“ povedzte „Môj Otec“! 
Namiesto „Nebo“ povedzte 
„Doma… v mojej vlasti…“ ! 
Divné? Ale takto hovoril aj 
Ježiš! Vonkajšie hovorenie nám 
môže pomôcť navyknúť si na 
tento náš nový stav a prijať ho aj 
vnútorne! 


