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HH �� ÍÍ CC HH YY   AA   DD UU ŠŠ EE   
Slovo „h� ích" má 
bohatou minulost. 
Peccato, péché, 
Sunde, sin, peccatum, 
hamartia, h� ích; a� už 
vešlo do kteréhokoli 
jazyka, vyvolávalo 
kdysi d�s - je to slovo, 
které nahán�lo hr

�
zu 

snad každému 
Evropanovi. M�lo 
podobný emocionální 
ú�inek, jako mají dnes 
pro nás výrazy 
„nacista" �i 
„rakovina". Bylo to 
n�co, s �ím lidé 

necht�li mít v
�

bec nic spole�ného; bylo to cosi 
d�sivého a nebezpe�ného. 
Dnes se z rotvajlera stal neškodný pudlík. „H� ích" 
byl utišen, ocho�en, zbaven své síly, neutralizován, 
jakoby vykastrován. Vyslovuje se dnes s menším 
úsm�škem nebo s velkou dávkou ironie. Když o 
n��em � ekneme, že je to „h� íšné", máme tím na 
mysli cosi nemravného, ale vlastn� p�kného, n�co 
ve smyslu „vím, že bych fakt nem�l, ale bude to 
docela povyražení a ur�it� se nic špatného nestane". 
Jindy se jako „h� íšné" ozna�uje n�co, co zakazují ti, 
kdo cht�jí jiným upírat n�jaké pot�šení �i zábavu. 
Slovo „h� ích" m�lo v minulostí kolem sebe tak 
strašné fluidum z jednoho velmi prostého d

�
vodu. 

H� ích nebyl totiž jen neškodným porušením 
n�jakého nahodilého morálního kodexu, který 
vytvo� ili utla�ovaní a frustrovaní st� edov�cí 
klerikové. Pro naše p� edky „h� ích" ozna�oval model 
života, který byl jednoduše zhoubný. Ni�il a 
rozvracel rodiny, p� átelství, št�stí, pokojnou mysl, 
nevinnost, lásku, bezpe�í, p� irozenost a p� edevším 
naše spojení se Stvo� itelem. Vytrhával nás z 
náležitého místa ve sv�t�, vyvolával chaos, všechno 
pok� ivoval, deformoval a všude ší� il utrpení a bolest. 
Na jednom míst� v Bibli je výzva „zdržujte se 
t�lesných [h� íšných] žádostí, protože ony bojují proti 
duši" (1 Petr 2,11). Je to opravdu výstižné: tyto 
pohnutky, tyto zp

�
soby jednání nebyly špatné jen 

tak, �lov�k jimi totiž ni�il sám sebe. Vedly neustálý, 
skrytý, lstivý a záškodnický boj proti nitru �lov�ka; 
byly smrtelným nep� ítelem duše. Co se na povrchu 
jevilo jako nevinné radosti �i dokonce p� íslib 
zážitku, za který stálo za to žít, lidi od sebe ve 
skute�nosti odd�lovalo. H� ích byl jako vir, jenž 
všude dokázal proniknout, takže i když život šel dál, 
neodpovídal jeho b�h našim p� edstavám. 

PORUŠENÍ PRAVIDEL , NEBO ZHOUBA DUŠE? 
Pro� se vlastn� naše pojetí h� íchu tak zm�nilo? Pro� 
už se h� íchu nebojíme tolik jako d� ív? Je to možná 
proto, že jsme dovolili, aby p� evládl jakýsi 
pok� ivený pohled na h� ích. V p� edstavách mnoha 
lidí znamená „h� ích" jednoduše „porušení, 
p� estoupení pravidel". Je-li h� ích jen tohle, nabízí se 
p� irozen� otázka (zvlášt� pro generaci formovanou 
všemožnými metodami koncepce výchovy a 
vzd�lám založené na tom, že se neustále kladou 
otázky): „�ích pravidel?" Mohli bychom 
odpov�d�t, že „Božích", ale s tím se daleko 
nedostaneme. Kdo stanoví, co jsou to Boží 
pravidla? Kdo nám vyloží, co ta pravidla znamenají, 
a kdo nám � ekne, jakým zp

�
sobem by pro nás m�la 

platit? Odpov�dí na tyto otázky bývalo samoz� ejm� 
„církev", ale tím se dostáváme zpátky k našemu 
p
�

vodnímu problému. M
�

žeme opravdu natolik 
d
�

v�� ovat církvi, aby nám � íkala, co máme d�lat? 
Této chybující instituci, tomuto spole�enství 
(v�tšinou) stárnoucích muž

�
, jejichž vlastní rejst� ík 

není co do morálky nijak zvláš� �istý? 
Potíž tkví v tom, že pojetí h� íchu jako „porušení 
pravidel" nás nevede k jeho podstat�. Utkv�lá 
p� edstava „dodržování pravidel" jen pro n� sama 
obvykle sv�d�í o tom, že n�kdo to n�kde špatn� 
pochopil, a není divu, že v nitru poci�ujeme - a 
z�ásti i oprávn�n� - záchv�v vzdoru. Trvat pouze na 
dodržování zákona je �asto známkou jakýchsi 
oklešt�ných, suchopárných morálních p� edstav.  
Takhle vznikají prudérní puritáni, kte� í do všeho 
strkají nos a všechno odsuzují. Zákony tu jsou proto, 
aby chránily, co je d

�
ležit�jší než ony samy. Nejsou 

to cíle samy o sob�, Uv�domíme-li si, že zákony nás 
mají ochra� ovat, že tu jsou, aby st� ežily to podstatné 
a cenné, jako je lidský život, rodina, manželství, 
pov�st, spole�enství a mír, za�ne nám docházet 
jejich pravá funkce. Existence zákon

�
 je nezbytná 

pro ochranu dobra, ale samy zákony nesm�� ují k 
jeho jádru; jednoduše se snaží zajistit, aby dobro 
p� etrvalo. 
H� ích �i h� íchy je tedy asi nejlepší chápat ne jako 
porušování pravidel, ale jako zhoubné návyky. Tato 
knížka pokládá sedm hlavních h� ích

�
 za „sedm 

návyku vysoce zhoubných lidí". H� íchy jsou 
zp
�

soby života, které - pokud jim dovolíme, aby se 
nás zmocnily - rozvrátí vše, co je v našem život� 
dobré, a povedou nás ke zni�ení všeho kolem. Práv� 
proto nesmíme mít s h� íchy nic spole�ného. S 
h� íchem však souvisí jedna obzvláš� d

�
ležitá v�c, 

která zasahuje až samu podstatu toho, pro� jej 
k� es�anská morálka chápala vždy tak 
nekompromisn�. 

SPOLE� NÝ ŽIVOT  
Jeden p� íb�h vypráví o žen� ze Skotska, které se 
jednou zrána, když se vrátila z presbyteriánského 
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kostela, kam chodívala, zeptal její nev�� ící manžel, 
o �em bylo kázání. „Pastor kázal o h

�
íchu," 

odpov�d�la. „A co o n�m povídal?" ptal se dál 
manžel. Žena 

�
ekla: „Byl proti n�mu." 

Pro� vlastn� k
�

es
�

ané tropí kolem h
�

íchu takový 
povyk? Pro� si kazit menší nevinný špás takovým 
negativistickým, škarohlídským a zkormouceným 
názorem na život? Odpov�� je d� ležitá a �asto se jí 
dost dob

�
e nerozumí. V jednom smyslu se dá 

formulovat docela jednoduše: život by se m�l žít 
spole�n� a h

�
ích nás od sebe odd�luje.' 

Pro k
�

es
�

any jsou lidé stvo
�

eni „k obrazu Božímu". 
Jinak 

�
e�eno, jsme jakýmsi zp� sobem stvo

�
eni tak, 

abychom se podobali Bohu, abychom odráželi n�co 
z jeho podstaty a starali se o sv�t v jeho zastoupení, 
jeho jménem. Je-li tomu tak, mohli bychom 
o�ekávat, že n�co z této „jednoty v mnohosti" platí i 
o nás. Za posledních n�kolik set let jsme m�li sklon 
uvažovat sami o sob� jako o jednotlivcích, kte

�
í mají 

svobodu nezávislé volby. Podle tohoto názoru se 
m� žeme p

�
íležitostn� rozhodnout, že se spojíme s 

jinými lidmi, které t
�

eba máme rádi, ale v jádru jsme 
na sob� navzájem nezávislí, svobodní ve svých 
svrchovaných právech disponovat svým t�lem a 
duší. K

�
es
�

anská víra to však vidí jinak. Naše pravá 
podstata nespo�ívá v individualit�, nýbrž v náležení. 
Svou pravou identitu nacházíme ve vztahu k 
druhým, nikoli v izolaci od nich; ve vzájemné 
závislosti, nikoli nezávislosti. Ješt� než jsme 
nezávislými individualitami, jsme v prvé 

�
ad� �leny 

rodin, spole�enství, obcí a skupin p
�

átel. Jsme 
pochopiteln� individuální bytosti a vskutku máme 
významný díl osobní svobody, ale tak jako je B� h 
r� znost v jednot�, jsme takoví i my. Jak nazna�uje 
kniha Genesis, není dobré, aby byl �lov�k sám. 
Když Ježíš hovo

�
il o cíli lidského života, �asto 

používal obraz�  a p
�

irovnání b�žných ve Starém 
zákon�: p

�
edstava velké hostiny, kde jsou stoly s 

pestrobarevným chutným jídlem a silným �erveným 
vínem a okolo hlu�ná, družná skupina blízkých 
p
�

átel, všude veselí, radost a spokojenost. Není to 
b�žná p

�
edstava, jakou spojujeme s náboženstvím, 

ale op�t je t
�

eba 
�

íci: zdá se, že Ježíš z
�

ídkakdy 
spl
�

oval o�ekávání nábožensky založených lidí. 
Vtip spo�ívá v tom, že práv� tam, k takové hostin� 
lidský život sm�� uje. A tak by se také m�l žít: v 
souladu, v družném spole�enství a s milostí. 
Avšak jak tohle všechno souvisí s h

�
íchem? Dobro 

nám umož
�

uje dob
�

e spolu žít a vycházet; umož
�

uje 
vytvá

�
et z našich vzájemných odlišností n�co 

tv� r�ího, krásného a radostného. H
�

ích naopak tento 
soulad rozvrací, a proto vedou odlišnosti mezi námi 
k nešt�stí a bolesti. P

�
esn� to, co zkazí p�kný 

spole�ný ve�er - takové v�ci jako závist, pýcha, 
sexuální nevázanost �i hn�v -, se ozna�uje jako 
h
�

ích. Hn�v, žárlivost a pýcha, jak ješt� uvidíme, 
ni�í p� átelství, rozvracejí spole�enství a zanechávají 
lidi osamocené. Samota sama o sob� samoz

�
ejmé 

není n�co špatného; ob�as ji pot
�

ebujeme, abychom 
si obnovili ur�itý nadhled, ujasnili perspektivy a 
nov� se zorientovali. Pro samotu však v zásad� 
stvo

�
eni nejsme. Jsme stvo

�
eni pro spole�enství, 

pospolitost, p
�

átelství, pro to, abychom byli spolu. A 
h
�

ích je z hlediska k
�

es
�

anského sv�tového názoru 
všechno, co nám v tom brání, co narušuje naše 
vztahy, naše vzájemné vazby a nakonec i vztah k 
Bohu, který dává život, ducha a radost. H

�
ích nás 

izoluje. Brání nám udržovat zdravé vztahy s 
ostatními.  

H
�

ÍCH A SVÁD	 NÍ K N	 MU  
Pro nás se celá 
situace komplikuje 
tím, že sou�asná 
kultura na Západ� 
rehabilitovala nejen 
slovo „h

�
ích", ale 

také tak
�

ka vše z 
jednotlivých h

�
ích� , 

takže h
�

íchy už nejsou ošklivé, odporné hr� zy, nýbrž 
jsou pro nás rafinovan� a sv� dn� p

�
itažlivé. 

Smilstvo, závist, lakomství a nest
�

ídmost podn�cují 
prodej novin, aut a exotických potravin ze 
vzdálených zemí, a tak tu máme naprosto p

�
irozen� 

co d�lat s mocnými silami bezprost
�

edn� 
zam�� enými na povzbuzování t�chto návyk� , aby v 
našich duších a spole�nostech bujely jako plevel. 
Není to však jen náš sou�asný sv�t, který objevil 
pot�šení z h

�
íchu. Naši p

�
edkové nebyli tak nevinní, 

jak bychom se mohli domnívat. Ne všem se 
pochopiteln� h� ích ošklivil; lidi lákal odjakživa, byl 
vždy zcela reáln� a siln� p

�
itažlivý. A pokud tohle 

nepochopíme, nepochopíme h
�

ích nikdy. Život by 
byl jednoduchý, kdyby to, co je pro nás špatné, bylo 
taky ošklivé, a kdyby naopak to, co je pro nás dobré, 
bylo zárove

�
 krásné. Takový však život není. Jak �

ekl velký Augustin o svém mladickém sklonu krást 
jen pro kradení samo: „Bylo to špatné, a mn� se to 
velmi líbilo." Až budeme postupná rozebírat 
jednotlivé h

�
íchy, uvidíme, jak skryt� sv� dnými se 

nám staly. 
Velká literární díla, jež se v minulosti zabývala 
h
�

íchem, m�la jednoduchý cíl: odhalit ošklivost 
h
�

íchu a demaskovat pozlátko p
�

itažlivosti, které 
h
�

ích má. Dantova Božská komedie, jedno z 
nejv�tších d�l evropské literatury, ve 13. století 
ukazovala, kam h

�
íšné jednání vede. P

�
edvád�la, jak 

byl každý h
�

íšník adekvátn� potrestán, p
�

edstavou 
tak elegantní symetrie, že to vypadá jako n�co zcela 
samoz

�
ejmého. V Dantov� imaginárním pekle jsou 

hn�vivci odsouzeni rvát se spolu nav�ky; nest
�

ídmí a 
hltavci se musí válet v blát� jako prasata, vystaveni 
ustavi�ným deš

�� m a krupobití, a kon�í tak, že jedí 
krysy, ropuchy a hady, což je parodie na jejich 
nenasytnost. Líní nebo nete�ní jsou odsouzeni k 
neustálému sp�chu, sotva dechu popadajíce, a tak 
dále. 
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Je však zvláštní, že každý h� ích obsahuje ve svém 
jádru n�co dobrého. Ve st� edov�ku byly h� íchy 
um�lecky zachycovány jako pok� ivené, znetvo� ené 
podoby n��eho dobrého. D� vod je nasnad�. 
Smilstvo využívá pot�šení, které máme v pohlavní 
touze a uspokojení, a pok� ivuje ho ve stravující, 
ni
�
ivé otro

�
ení, jež se nedá ovládnout. Nest� ídmost 

deformuje požitek ze š
�

avnaté hov�zí pe
�
ínky a 

sklenky temn� �erveného Beaujolais a vede k tomu, 
že je 

�
lov�ku špatn�, protože se p� ejedí. 

H� ích má v sob� vždy i cosi groteskního. Na starých 
jarmarcích stávala obvykle jedna stáj, kde jste se 
mohli postavit p� ed k� ivé zrcadlo, jež n�které 

�
ásti 

t�la zv�tšovalo a zárove�  jiné zmenšovalo. 
Vypadalo to legra

�
n�, ale zárove�  to i tak trochu 

nahán�lo hr� zu. H� ích d�lá totéž. Vezme si n�co 
krásného a zohyzdí to tím, že to p� ekroutí a 
zdeformuje, takže se to ješt� dost podobá 
p� vodnímu stavu uchovávajíc si svou p� itažlivost, 
ale zárove�  je to v ostrém sv�tle ošklivé jako ... no, 
jako h� ích. Na jedné stran� je to docela legrace. 
V�tšina našich vtip�  se to

�
í kolem toho, co je 

groteskní: jsou to nepat� i
�
né, pokroucené nebo divné 

v�ci. Groteskní v�ci mají však i svou druhou - 
odvrácenou - stranu a práv� tu se st� edov�ké 
nápadité básnictví jako t� eba Dantova Božská 
komedie snaží odhalit. Teolog Cornelius Plantinga � íká: „H� íšný život je z

�
ásti skli

�
ující, z

�
ásti 

sm�šnou karikaturou skute
�
ného života lidského." 

To nás p� ivádí k n��emu, co je v povaze h� íchu a zla 
velice d� ležité. A

�
koli zlo se m� že jevit jako 

obludná a d�sivá síla, jež hrozí všechno p� emoci, 
m� že pok� ivit a zni

�
it koneckonc�  jen to, co je svou 

podstatou dobré. H� ích je vždycky parodie, je to 
jednání, které 

�
asto vypadá neur

�
it� jako dobro a �

asto p� edstírá, že je dobrem. Chce to obvykle jistou 
soudnost, jistou morální a duchovní inteligenci, 
rozlišovací schopnost, abychom rozdíl mezi dobrem 
a zlem náležit� rozeznali. Ale rozdíl mezi nimi 
samoz� ejm� je a práv� schopnost poznat rozdíl mezi 
dobrem a zlem je pravou známkou lidské a osobní 
zralosti. Nicmén� d� vod, pro

�
 je 

�
asto obtížné 

rozeznat, co je dobro a co zlo, tkví v tom, že i h� ích 
obsahuje vždy n�co dobrého. Vždycky si vezme 
n�co ušlechtilého 

�
i hodnotného a pokazí to, pok� iví 

a zoškliví, takže z labut� se stane ošklivé ka
�
átko. 

Když se roz
�
ílím na bratra, sestru nebo na dít�, 

obvykle to zd� vod� uji p� edevším jednáním t�ch 
druhých, které t� eba nebylo v po� ádku. Žárlivost a 
závist nás zase p� esv�d�ují o tom, že p� edstavují 
opravdu adekvátní pobou� ení z velké 
nespravedlnosti, která dala jinému to, co jsme si 
zasloužili my. 
Z toho pochopiteln� vyplývá, že a

�
 jsou h� ích a zlo 

sebeobludn�jší, jsou podle k� es
�

anského sv�tového 
názoru nakonec nicotné a ubohé ve srovnání se 
skute

�
ným dobrem. Augustin se celý život snažil 

pochopit povahu zlomyslnosti. Ke konci života 

jeho zájem o reálnost zla zeslábl a byl nahrazen 
n��ím mnohem v�tším. Cambridgeský historik 
Gillian Evans � íká: „Tam, kde si zpo

�
átku 

uv�domoval zvrácenost a prázdnotu [zla], jeho 
obrovskou temnotu, jeho beznad�jn� spletitou 
zašmodrchanost, nyní možná kone

�
n� dosp�l k 

pocitu, že je to n�co svou podstatou nicotného ve 
srovnání se sv�tlem a mocí Dobra." 
A
�
koli se h� ích a zlo mohou jevit jako mocné a 

p� itažlivé, nikdy nejsou tak mocné a p� itažlivé jako 
dobro. N�kdy však chvilku trvá, než se nau

�
íme 

milovat dobro, jako to trvalo Augustinovi. Nau
�
it se 

odstranit pýchu, závist, lakomství a ostatní h� íchy 
není cesta snadná, ale celé sm�� ování lidského 
života a osudu je už takové. P� edstavme si, že vstu-
pujeme do � eky, která pomalu te

�
e sm�rem k mo� i. 

Když do ní vstoupíme, náhle nás zachytí slabý 
proud, který vzhledem k nerovnosti � í

�
ního koryta a 

odklán�ní proudu te
�
e opa

�
ným sm�rem, a my se 

sotva udržíme na nohou. Dnešní život je možná n�co 
jako stát v takovém proudu. Nemusí být snadné 
nau

�
it se dob� e žít, protože nám to zt�žuje kultura, 

která nás obklopuje, ale když se na to podíváme z 
odstupu, celá � eka lidského života a osudu leží v 
opa

�
ném sm�ru - na cest� dobra, života a ctnosti. 

H
�

ÍCH A B
�

H 

Smilstvo, hn�v a pýcha nám mohou dát, co 
chceme, ale nakonec si toho všeho budeme užívat v 
naprosté izolaci, kdy se v  duši budeme užírat, a 
navíc zcela o samot�. Avšak k nejhlubšímu pocitu 
osam�ní dochází na ješt� hlubší úrovni, než že 
ztratíme p� átele a rodinu. Nakonec se totiž 
dostaneme do rozporu se sv�tem i s Bohem samým. 
Neznamená to jen, že se nacházíme sami v pokoji; 
my jsme sami v celém vesmíru. D� ív 

�
i pozd�ji, 

když se snažíme pochopit, jak k� es
�

anství vlastn� 
funguje a jak nám m� že napomoci k lepšímu a 
pln�jšímu životu, se musíme za

�
ít zabývat 

problematikou Boha.  
Hned na po

�
átku naší cesty musím bez okolk�  

prohlásit: a
�

 se t� eba snažíme sebevíc, k�es	anský 
život se nedá žít bez Boha. Bez Boha nem� žeme ve 
skute

�
nosti ani za

�
ít chápat zp� sob, jak p� emáhat 

zlo.  



 
5 

V Bibli, když se lidé setkali s Bohem, obvykle 
nem�li pocit souladu, � ádu, lásky a všeobecného 
pokoje. Setkání �asto za�ínalo pocitem obrovské 
nep� im�� enosti - jak by se asi cítila barová zp�va�ka 
v p� ítomnosti skute�né primadony nebo t� eba 
golfový amatér hrající jen ob�as, kdyby hrál vedle 
profesionála - jenom v mnohem, mnohem vyšším 
stupni. Poté, co m�l vid�ní Boha v chrám�, dokázal 
prorok Izajáš jen vykoktat: „B�da mn�, je se mnou 
konec! Vždy� jsem �lov�k ne�istých rt�.“ Když Petr 
spat� il Ježíše konat velmi zvláštní zázraky, cht�l v 
d�su utéci co nejdál: „Pane, odejdi ode m�: jsem �lov�k h�íšný!“ Máme-li pocit, že bychom m�li 
zm�nit sv� j život, nebo že aspo	  není takový, jaký 
by m�l být, mohlo by to znamenat první náznak, že 
n�kde v nás skute�n� p� sobí B� h. A to je dobré 
znamení, nebo
  abychom se sebou mohli v� bec n�co 
ud�lat, musí nejprve za�ít náš vztah s Bohem, by
  
jen váhav� a nejist�. 

A ješt� jedna poznámka. Naším cílem není po� ídit 
soupis pravidel, který by nám pomohl, jak se 
vyhýbat h� íchu, ale vytvá� et zvláštní kvalitu života, 
která by nám umožnila vyko� enit zlé návyky a 
vytvo� it nové. Není to tak, že si n�co p� e�teme v 
knížce a pak podle toho jednoduše postupujeme; 
rozvíjíme si ur�itou schopnost, kvalitu života, která 
nám umož	 uje d�lat jisté v�ci, aniž bychom o nich 
v� bec p� emýšleli. Když jsme na tom fyzicky dob� e, 
m� žeme t� eba b�žet na autobus a stihnout ho, 
vyb�hnout po schodech a v� bec se p� itom 
nezadýchat. Podobn� když jsme duchovn� ve form�, 
jsme k ostatním laskaví, velkodušní a máme s nimi 
trp�livost, aniž bychom na to v� bec pomysleli. A 
vyhýbáme se lenosti, smilstvu a závisti, stejn� jako 
se vyhýbáme mrtvému ptákovi na chodníku. 

Nikdy však nesta�í jen varovat p� ed zlem. Pak 
z� stává jen jakési vakuum, prázdný prostor. Jedno 
podobenství v evangeliu � íká, že když pouze 
vyženeme jednoho zlého ducha, hned p� ijde na jeho 
místo n�kolik jiných. Je toho zapot� ebí trochu víc: 
ukázat cestu k dobru. Chceme ukázat, jak by život 
mohl vypadat jinak, kdybychom nejen v Boha v�� ili, 
ale i brali vážn� možnost, že B� h není pouhým 
pojmem, p� edstavou v našem myšlení, ale 
skute�ností, která se aktivn� snaží nau�it nás žít 
jinak. 

Ctnosti koneckonc�  nevznikají naším úsilím. 
Vznik dobra v nás není záležitostí namáhavého 
morálního úsilí z naší strany, nýbrž odpov�dí na 
lásku Boha, který nás hledal dávno p� ed tím, než 
my jsme za�ali hledat jeho, a spoluprací s Duchem 
svatým, který neúnavn� p� sobí, aby v nás probudil 
aspo	  n�jakou podobnost s Ježíšem Kristem, tak 
jako socha�  vytesává nádhernou sochu z 
neopracovaného, hrubého kvádru. Cesta popsaná v 
této knížce by ráda ukázala, jak bychom s Duchem 
svatým mohli spolupracovat, a ne mu v tomto 
p� sobení bránit, a také by cht�la upozornit na 

nástrahy, jimž bychom se rádi vyhnuli. Je to už 
dávno, co 

Dante vylí�il putování sedmi hlavními h� íchy 
sm�rem ke ctnosti. Naše cesta má tedy dobré 
p� edch� dce. Není ur�ena malomyslným a bojácným; 
když se však po ní vydáme, ne-budeme na ní sami. 

 

PP ÝÝ CC HH AA   

 Když m�li k� es
 anští u�itelé morálky stanovit 
po� adí h� ích�  podle závažnosti, kladli pýchu na 
první místo. Práv� pýchu považoval Augustin za 
p� í�inu toho, pro� se satan odvrátil od Boha. Padlí 
and�lé pak zopakovali tentýž zp� sob myšlení u lidí, 
když je svád�li, aby byli „jako bohové".Tomáš 
Akvinský byl téhož názoru: „Nez�ízená sebeláska 
je p�íinou každého h�íchu.“ Nebyl na pochybách, 
že pýcha je po�átek všech h� ích� : „Ko �en pýchy 
tkví v tom, že lov�k není n�jakým zp�sobem 
podroben Bohu a jeho zákonu.“ Pro� se vlastn� 
tito k� es
 anští spisovatelé a myslitelé stav�jí k pýše 
tak nep� átelsky? Vždy
  spolu s hrdostí je v mnohých 
kulturách je pokládána tém��  za ctnost. Pýcha 
koneckonc�  není nejnápadn�jší z lidských selhání. 
Opilost, sexuální žádostivost, hn�v - zaje�te si v 
sobotu ve�er do n�jakého m�sta a uvidí-te 
nejr� zn�jší projevy t�chto h� ích� , ale na otev� enou, 
neskrývanou, do nebe volající pýchu sotva narazíte.  

Je-li podstatou h� íchu to, že nám znemož	 uje 
budovat zdravé vztahy a spole�enství, pak je to ze 
všech h� ích�  na prvním míst� pýcha, která nás 
nejvíc izoluje. Pýcha zakládá sout�živost. Henry 
Fairlie � íká: „Pýcha musí být sout�živá, protože 
nem� že postoupit první místo n�komu jinému, a to i 
v p� ípad�, když jsou její pot� eby uspokojeny." 
Jelikož je svou podstatou sout�živá, staví nás 
navzájem proti sob�, jinak to prost� neumí. Je-li 
lakomství a chamtivost touhou být bohatý, je pýcha 
touhou být bohatší než všichni ostatní. Znamená 



 
6 

nep�átelství; vede k tomu, že podezírám bližního, a 
nutí m�, abych ho shazoval nejr

�
zn�jšími 

nenápadnými a skrytými zp
�

soby, abych vypadal 
nebo se aspo�  cítil nad� azený. Definitivním cílem 
pýchy je osam�lost. Pyšnému �lov�ku se nem

�
že 

p� ihodit nic horšího než to, že dostane p� esn� to, po �em touží: stane se nejlepším, dosáhne vrcholu 
spole�enské hierarchie, je lepší než všichni ostatní, 
má bezvýhradný nárok na to, dívat se na všechny 
spatra, obklopen na svém hrad� svými trofejemi a v 
úplné samot�. Kdo by ostatn� cht�l trávit �as s 
n�kým, kdo v rozhovoru neustále sklouzává ke 
svým úsp�ch

�
m nebo k úsp�ch

�
m svých d�tí a 

v
�

bec si nevšímá toho, co � íkají ti druzí? Toto 
chování velmi �asto vychází z hlubokého pocitu 
nejistoty, ze zoufalé snahy budovat si úctu k sob� 
samému; jenže je úpln� špatné. 

Pro� je tedy pokora tak d
�

ležitá? Odpov�� zní 
možná p� ekvapiv�. Poko� e bychom se nem�li u�it v 
prvé � ad� proto, že pot� ebujeme znát své místo ve 
sv�t�, �i snad proto, že jsme bídní �ervi nebo h� íšní, 
bezcenní tvorové, ale abychom byli jako B

�
h. M�li 

bychom se u�it poko� e, protože  
pokorný je B�h. 

Podívejme se na to takhle. Podle k� es
	

anského 
názoru je B

�
h nejkrásn�jší, nejmoud� ejší, 

nejmocn�jší, nejvíce milující a nejlaskav�jší bytostí 
v
�

bec. Naprosto nikdo se mu nem
�

že vyrovnat. Dá 
se u n�j tedy ospravedlnit, že je pyšný? Je pýcha 
p� ijatelná pro Boha, ale ne pro nás? Instinktivn� si � íkáme, že odpov�� je záporná, a náš instinkt je 
správný. Ježíš, je zpodoben jako ten nejpokorn�jší z 
lidí. V Janov� evangeliu je úchvatné místo, kde 
autor zd

�
raz� uje Ježíšovo postavení a p

�
vod a pak � íká cosi velmi p� ekvapivého(viz Jan 13,3-5). 

P� estože Ježíš vyšel od Boha, vzal plátno a ud�lal to, 
co normáln� d�lali sluhové a otroci: za�al 
u�edník

�
m umývat nohy. Klí�ovým slovem v 

evangelním úryvku je nenápadné sl
�

vko: „že“. 
Práv� proto, že mu dal Otec všecko do rukou, že 
m�l tedy všechno ve své moci, vykonal 
in 
bezvýhradné pokory. 

Existuje-li B
�

h, vypadá to, že je jaksi podivn� 
diskrétní a neochotný n�jak upozor� ovat na svou 
existenci, nebo jak to � ekl p� ed mnoha stoletími 
prorok Izajáš, možná s jistým pocitem marnosti: 
„Opravdu, ty jsi B

�
h skrytý" (Iz 45,15). Tento motiv 

„skrytého Boha" fascinoval teology a filozofy o
�

 
apoštola Pavla po Martina Luthera. Pascal byl zvláš

	
 

uchvácen zvláštní skrytostí Boží a vysv�tloval si ji 
tím, že B

�
h se skrývá, aby jej nemohli nalézt 

povrchní zv��avci, nýbrž jen ti, kdo ho hledají 
celým srdcem nebo kdo jsou natolik �istí, že ho 
mohou spat� it: „ B�h je tak 
istý, že jej mohou 
odhalit jen ti, jejichž srdce bylo o
išt�no.“ 

Ježíš o sob� neustále všem ne� íkal: „Pohle
�

te na 
mne, jsem božský!" S Ježíšem se �lov�k mohl setkat 
tvá� í v tvá�  a ze setkání si odnést dojem, že je to jen 

další z židovských u�itel
�

 nebo divotv
�

rc
�

. Ve 
skute�nosti by se s ním �lov�k mohl setkat, jak 
ztvár� uje roli služebníka - myje p� átel

�
m nohy, 

shání jim jídlo, tráví život stále n�kde na cestách, 
nemá stálý domov a nakonec umírá na k� íži ur�eném 
pro zlo�ince - místo aby d�lal kdovíjak d

�
ležité 

v�ci: nenosí drahé šaty, není významným politickým �initelem ani nebydlí v palácích. Nikde se nám B
�

h 
nezjevuje zcela neklamn�, zcela z� ejm�. Není to B

�
h 

neomalený. P
�

sobí - jakkoli je to zvláštní - docela 
plaše. Nebo - a to je možná to nejvýstižn�jší 
vyjád� ení - B�h je prost� „pokorný ". 

Není to ovšem pokora, kterou obvykle p� ipisujeme 
boh

�
m, ale je-li pravda, že B

�
h k� es

	
an
�

 je pokorný, 
pak je to pro nás na naší cest� d

�
ležité vodítko. 

Jednak nám poskytuje ten nejhlubší d
�

vod, pro� je 
pýcha osudná, jednak nám toho � íká víc o tom, co je 
to pokora. Máme být pokorní, protože B

�
h, náš 

Stvo� itel, je pokorný. Není-li B
�

h pyšný, pro� 
bychom m�li být pyšní my? Podle k� es

	
anského 

u�ení jsme byli stvo� eni k obrazu Božímu, abychom 
byli jako on. Jsme stvo� eni proto, abychom byli 
odrazem lásky, soucitu, moudrosti, dobroty a 
laskavosti, šlechetnosti, trp�livosti, odpušt�ní a 
samoz� ejm� - pokory. Nejvíce jsme lidmi, když se 
co nejvíce podobáme Bohu. Paradoxn� se však 
Bohu více podobáme práv� v poko� e. Jak to vyslovil 
Augustin: „Z and�l�  se stali 

�
áblové pýchou; z lidí 

d�lá an
��ly pokora." 

JAK NAD PÝCHOU ZVÍT� ZIT ? 
Po�átkem cesty k poko� e jsou dv� klasické 

k� es
	

anské metody. 
První k� es

	
ané nazývají vyznáním h�ích� nebo 

zpov�dí. To je ovšem v p� ímém rozporu s tím, co 
píší všechny ty svépomocné p� íru�ky a návody, jak 
být v život� úsp�šný. Pokud se však necvi�íme v 
sebezpytování a pravideln� si nep� ipomínáme, že se �asto vychloubáme, ob�as trošku zalžeme, protože 
se snažíme z r

�
zných 

potíží co nejsnáze 
vykroutit, a 
nemilujeme každý 
svou manželku nebo 
manžela, své d�ti, 
p� átele (natož 
nep� átele!) a toho 
bližního, s nímž 
bývá t�žké po� ízení, 
a p� itom dob� e víme, 
že bychom ho 
milovat m�li - pak si 
stále budeme myslet, 
že je s námi všechno 
v po� ádku, pon�vadž 
jsme neud�lali nic 
špatného, a za�neme 
tomu v�� it. Vyznání 
vlastních vin 
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neznamená libovat si v nenávisti a odporu k sob� 
samému. Jsme stvo� eni tak, abychom m�li zdravý 
smysl pro sebeúctu vycházející z v�domí, že náš 
Stvo� itel nás bezvýhradn� miluje. Ale aspo�  jednou 
za ur�itou dobu, t� eba jednou denn�, bychom se m�li 
zamyslet nad tím, kdy jsme si nepo�ínali správn�, a 
p� iznat to sob� i Bohu. Tento návyk p� iznávat si 
vlastní chyby je zaru�ený zp� sob, jak se vyhnout 
pýše. 

Druhou metodou je služba. Když se u�íme sloužit 
druhému, d�lat n�co, co by bylo normáln� pod naši 
úrove� , pom� že nám to zapomenout na sebe. Pokora 
není roztržitost; C. S. Lewis to kdysi vyjád� il takto: 
„Pokora znamená mén� myslet na sebe, nikoli mén� 
p�emýšlet o sob�.“  Neznamená to, že si budeme � íkat, že jsme k ni�emu, že jen zacláníme, že by bylo 
lépe, kdybychom zde už nebyli a tak dále. To by 
byla spíš sebelítost. První krok k� es

�
anského 

p� ístupu k tomu, jak se nau�it být dobrý, spo�ívá v 
tom, že nechci být n�jakým b� žkem ani se nechci 
pasovat na krále všeho, co je kolem m�, na tu 
nejd� ležit�jší osobu ve svém malém sv�t�. Znamená 
to p� iznat si, že pot� ebuji ty druhé a že jejich nároky 
jsou stejn� d� ležité jako ty mé. Je však jasné, že 
jakmile to ud�lám, z� stane v mém srdci a v mé duši 
prázdný tr� n; a nyní je velmi d� ležité dob� e 
rozhodnout, co by se na ten tr� n m�lo posadit. 
Pokud to bude n�jaký jiný �lov�k nebo �innost, 
která m� tak hrozn� baví, nebo kariéra - to za to 
jednoduše nestojí. Ten tr� n je tu jen pro našeho 
Stvo� itele, a teprve až on za�ne zaujímat tohle místo, 
za�neme vskutku objevovat hlubokou moudrost 
Boží v tom, jak žít. A první, �emu se možná 
pot� ebujeme nau�it, je, jak reagovat na ty dobré 
v�ci, které nám B� h dává ve svém sv�t�. Jinak � e�eno, za�ínáme se u�it, jak se vypo� ádat s dalším 
t�žkým h� íchem: závistí. 

ZZ ÁÁ VV II SS TT   

Závist se od všech ostatních h� ích�  liší. Její 
odlišnost spo�ívá v tom, že je jediným h� íchem na 
našem seznamu, který v sob� neobsahuje ani špetku 
pot�šení. Od za�átku až do konce nic radostného, 
žádná pot�cha. Je ze všech návyk�  nejubožejší. 
Tak� ka u všech h� ích�  se dá zažít n�jaké, by

�
 

chvilkové, pot�šení.  
Závist se dá popsat r� zn�; v�tšina definic však v 

podstat� vyjad� uje podobnou myšlenku, jaká je 
obsažena ve formulaci mnicha a teologa Jana z 
Damašku, žijícího v 8. století: „Závist je 
nespokojenost s dary, které má n�kdo jiný"; nebo ve 

formulaci Tomáše Akvinského, že závist je „smutek 
z toho, když je jiný �lov�k š

�
astný nebo slavný". 

Závist úzce souvisí s naší nespokojeností s vlastním 
úd�lem, kdy si zárove�  p� ejeme mít takový úd�l, 
jaký má n�kdo jiný. Závid�t 

znamená poci
�

ovat trýznivou, mu�ivou bolest, 
která nás sžírá zevnit� . Nepop� ává nám klidu a 
zbavuje nás veškeré radosti z toho, co by nás jinak 
t�šilo.  

„Ze všech sedmi hlavních h� ích�  mají v sob� 
pouze závist a hn�v ur�itý nádech zlovolnosti. Jasn� 
vidíme, že tyto dva h� íchy nejsou špatné jen p� ed 
Bohem... ony jsou špatné pro nás."  

H� íchy jsou špatné podle k� es
�

anských spisovatel�  
ne proto, že nás vedou k p� ílišné radosti z tohoto 
sv�ta, nýbrž proto, že nám naopak brání radovat se z 
n�ho náležit� a odpov�dn� 

Závist z� stává n��ím, co je naprosto 
nezávid�níhodné. 

EPIDEMIE ZÁVISTI  
Mohli bychom se domnívat, že když uznáme, jak 

je závist nep� íjemná, bude se naše kultura proti ní 
stav�t na všech frontách. Podn�ty k závisti jsou ale 
všude. Je to „základní rys každé reklamy",  

Závist je mocnou hnací silou hospodá� ství 
vysp�lých i rozvojových zemí. Kde by byla v�tšina 
marketingových odd�lení, kdyby p� i propagací 
svých výrobk�  nesm�la hrát na strunu závisti?  

Dalším znakem dnešní kultury, který probouzí 
závist, je pochopiteln� epidemie touhy po sláv�. 
Kultura celebrit je v zásad� sv�tem závisti, nebo

�
 

zobrazuje lidi, kte� í stav�jí na odiv n�co kvalitního 
nebo n�co, co se pokládá za žádoucí.  

Závist má tedy paradoxní postavení jako h� ích, 
který je v dnešním sv�t� nejvíc nenávid�ný a 
zárove�  nejvíc p�stovaný. Jsme v zajetí kultury, jež 
nenávidí závist, a p� esto ji neúprosn� vyvolává. 
Nechceme být závistiví, ale celý náš zp� sob života 
je na závisti založen. 

ZÁVIST A B
�

H 
V p� íb�hu o Kainovi a Ábelovi se B� h obrací na 

Kaina, v n�mž doutná hn�v: 
Budeš-li jednat správn�, budeš chodit s hlavou 
radostn� vzty	enou! Nebudeš-li však jednat 
správn�, u brány se usadí h�ích, bude se chtít 
k tob� p�imknout, ale ty ho musíš ovládnout!" 

 (Gn 4,6-7) 
Poci

�
ování nespravedlnosti, neférového zacházení 

p� edstavuje pro Kaina velké dilema. Na tomto míst� 
p� íb�hu se Kain zatím nedopustil ni�eho špatného. 
Poci

�
ovat, že život není spravedlivý, zlobit se proto, 

že lidé, kte� í, a� si jej nezaslouží, mají patrn� lepší 
úd�l než ti, kte� í si ho podle našeho mín�ní zaslouží 
víc (jako nap� íklad my, pochopiteln�), není samo o 
sob� špatné. Kaina dosud h� ích neovládl, �íhá však v 
záloze, p� ipravený ude� it práv� te
, v tomto 
okamžiku. Kain si v n�m m� že bu
 libovat a 
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umožnit své uražené pýše, aby ho postupn� dovedla 
až k nenávisti a zášti, nebo m� že jít jinou cestou: 
„u�init, co je spravedlivé". M� že se od Boha ve 
zlosti odvrátit s p� esv���ením, že na roz�íl od Boha 
ví on nejlíp, co je správné. Nebo m� že zm�nit názor, 
za�ít se s Bohem bavit, snažit se pochopit a 
d� v�� ovat. V p� íb�hu je �� ležité, že poté, co B� h 
promluvil s Kainem, Kain už neodpovídá. Prost� se 
odvrátí, vydá se p� ímo k Ábelovi a vyzve ho, aby  se 
spolu vydali na procházku polem, která skon�í smrtí. 
Kain v� bec nechce by�  se jen pokusit pochopit cesty 
Boží. Prost� nechce nic v�d�t, nechce naslouchat. 
Obrátil se proti Bohu, a neodvratn� tedy i proti 
Ábelovi. 

Prvním krokem, jak se vypo� ádat se závistí, je 
obrátit se k tomu Bohu, který s námi podle našeho 
p� esv�d�ení zacházel tak špatn�. Je to neintuitivní; 
vypadá to ostatn� tak, že problémem je B� h - to on 
neuspo� ádal život, jak m�l. Je však t� eba za�ít 
chápat, že je ješt� jiný zp� sob, jak se dívat na sv�t, 
jak jej vid�t z co nejvíc jiné perspektivy, z 
perspektivy Boží. 

JE VINÍKEM B
�

H? 
To první, co v tuto chvíli � íká k� es� anská víra, je 

velmi d� ležité: ne všechno se d�je proto, že to tak 
chce B� h. Existuje jistá lidová teologie, která 
p� ipisuje každou událost, každé p� ání, vše, co se 
d�je, „p� sobení Božímu". K� es� ané naopak v�� í, že i 
když je sv�t dobrý, protože byl stvo� en Bohem, je 
nyní padlý, porušený a nefunguje už tak, jak byl 
p� vodn� zamýšlen. Je to, jako když po�íta� napadne 
vir: po�íta� ješt� jakž takž funguje a dá se používat, 
ba dokonce opravit, ale n�co v n�m neklape a už 
nefunguje jako p� edtím. 

A tak když se do m� pustí n�jaká nemoc, zatímco 
soused kypí zdravím, nem�l bych z toho vyvozovat, 
že se tak stalo proto, že B� h m� cht�l sklátit nemocí 
a souseda se ani netknout. Když n�kdo p� ijde o 
práci, když dít� umírá na leukémii nebo když n�jaký 
národ hladoví, protože se neurodilo, k� es� anská 
teologie z toho hned nevyvozuje ukvapený záv�r, že 
to všechno zp� sobil B� h. Sv�t, jak jej chápou 
k� es� ané, je složitou sm�sicí dobra a zla, nebo 
jinými slovy: p� vodního plánu a p� sobení zla, které 
vstoupilo do sv�ta. 

B� h by samoz� ejm� mohl hned ve�er odstranit ze 
sv�ta všechny p� í�iny zla, kdyby cht�l. A�  to zní 
sebelákav�ji, 

opravdu bychom cht�li, aby to ud�lal? Kdyby to 
u�inil, odstranil by p� ece i m� a tebe. On však 
nechává naše narušená srdce být, nechává dobro a 
zlo r� st spolu jako plevel pnoucí se kolem krásné 
r� že a pomalu, ale jist� jej rozplétá tím, že si vezme 
oby�ejné lidi, jako t� eba toho, který píše tuhle 
knížku, a toho, kdo ji �te, a d�lá z nich sou�ást � ešení, nikoli sou�ást problému. 

V tomto sv�t� tak dobro a zlo žijí pospolu, aspo�  
prozatím, a �ekají na den, kdy budou od sebe 

odd�leny a zlo vyhošt�no tam, kam pat� í; ale do té 
doby se v Božím sv�t� budou dít v�ci, které B� h 
nezp� sobil. Tento pohled je d� ležitý, když se 
potýkám se závistí. 

 

BOJ PROTI ZÁVISTI 
�

. 1: ZM
	

NA CENOVEK  
Pro� si vlastn� myslíme, že n�kdo je na tom lépe, 

protože je bohatý, má takovou soustavu 
obli�ejových rys� , kterou pokládáme za p� itažliv�jší 
než jiné, nebo má zam�stnání s v�tší odpov�dností a 
vyšším postavením? V jádru k� es� anské víry stojí 
myšlenka, že cesty Boží nejsou stejné jako cesty 
naše. Prorok Samuel si to uv�domuje, když pro 
Izrael vybírá krále: „
lov�k soudí podle zdání, 
Hospodin vidí do srdce" (1 Sam 16,7). 

Martina Luthera, reformátora 16. století, trápilo v 
dob�, kdy byl v mládí mnichem a teologem na 
univerzit�, velmi mnoho pochybností. Potýkal se s 
ideou Božího p� ijetí a odpušt�ní: jestliže B� h miluje 
ty, kdo jsou mravn� dob� í a bezúhonní a v tomto 
ohledu dosáhli ur�ité úrovn�, co to znamená pro ty, 
jako je on, Luther, kte� í jsou si dob� e v�domi svých 
mravních a duchovních nedostatk� ? Po usilovném 
studiu Písma a prací teolog�  rané církve dosp�l k 
záv�ru, že B� h ne�iní to, co bychom o�ekávali: že 
by n�jak uznával ty dobré, spravedlivé a ty, kte� í se 
na povrchu zdají být výte�nými, bezúhonnými, 
neochv�jnými sloupy spole�nosti, ty, kte� í se vždy 
snaží ze všech svých sil. Místo toho odpouští a 
sklání se k t�m, kte� í v�dí, že se naopak nesnažili ze 
všech svých sil, kte� í v�dí, že zdaleka nejsou tím, �ím by mohli být, a na n�ž se ostatní dívají spatra 
jako na ty neúsp�šné, jak � íká apoštol Pavel, B� h 
„ospravedl� uje h� íšné", nikoli zbožné. Luther 
vyjad� uje tutéž myšlenku jinak: „B� h dává spásu jen 
h� íšným, u�í jen hloupé, jen z chudých �iní bohaté, 
jen mrtvé k� ísí k životu."  

B�h má sklon d�lat v�ci jinak, než jak 
oekáváme. A tak bychom si nem�li myslet, že my 
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to všechno víme nejlíp, a nem�li bychom �init 
ukvapené záv�ry o tom, co B� h d�lá a ned�lá.  

" To, co se jeví jako slabé, je ve skute�nosti �asto 
velice silné; �ím v�tšina lidí pohrdá, to se m� že 
ukázat jako nejhodnotn�jší; a zejména zkušenost 
utrpení, jehož se všichni d�síme, m� že být n�kdy, a�  
to bolí sebevíc, nesmírn� cenná a prosp�šná. 

P
�

íkladem toho všeho je Kristova smrt. V jednom 
smyslu je p

�
edstava Ježíše umírajícího na k

�
íži 

možná tím nejsiln�jším argumentem ve prosp�ch 
ateismu, jaký sv�t kdy m�l k dispozici. Tady je ten 
nejlepší �lov�k, který kdy žil, a zdá se, že B� h ho 
opustil a on umírá p

�
íšernou a ukrutnou smrtí. 

Kdyby n�kdo cht�l namalovat nespravedlnost, 
nemohl by mít p

�
ed o�ima výstižn�jší p

�
edlohu. Z 

pohledu víry však k
�

es� ané jakýmsi tajemným 
zp� sobem tvrdí, že Kristovou smrtí na k

�
íži B� h 

vysvobodil celý sv�t, aby sv�tu mohl odpustit a 
„smí

�
it jej se sebou", jak 

�
íká Pavel. Z této 

nejohavn�jší a nejopovrženíhodn�jší události se stal 
ten nejúžasn�jší skutek lásky a milosti. Z k

�
íže se 

stalo n�co krásného. 
Tohle je jedna z k

�
es� anských metod, jak bojovat 

se závistí: za�ít zpochyb� ovat hodnotový systém, 
podle n�hož bychom m�li závid�t bohatým, slavným 
a krásným. Nejsou-li cesty Boží jako cesty naše, 
dívá-li se B� h na srdce, a ne na vn�jší vzhled, 
jestliže prosazuje svou v� li skrze vlastní bolestnou 
zkušenost smrti, prost

�
ednictvím Kristova k

�
íže, pak 

možná zámožnost, proslulost a sympatický vzhled 
nejsou ve skute�nosti takové, jaké se jeví být, a 
ztrácet �as tím, že budeme závid�t lidem, kte

�
í je 

náhodou mají, je jednoduše hloupé. 

BOJ PROTI ZÁVISTI Č. 2: HODNOTA DARŮ 
Druhý k řesťanský přístup spočívá v tom, že se 

naučíme obdivu bez srovnávání. Závist je sm�sicí 
obdivu a odporu, úžasu a hnusu, lásky a nenávisti.  

K
�

es� anská víra nalézá 
�

ešení v odd�lení �lov�ka 
od jeho schopností a naše schopnosti nechápe jako 
n�co, co vlastníme, �emu jsme se nau�ili nebo co si 
zasloužíme, ale považuje je za dary. Je-li schopnost 
hrát se zaujetím na klavír, hrát báje�n� hokej nebo 
chápat složité matematické rovnice darem, pak to 
p
�

edpokládá i dárce - n�koho, kdo  
stvo

�
il a daroval tuto schopnost zvn�jšku. Podle 

k
�

es� anské teologie jsou lidé v prvé 
�

ad� 
jednoduché, primitivní bytosti, které dostaly dary 
nebo osobní kvality a které by nikdy nem�ly 
zapomínat na to, že jsou to dary, a ne jejich 
vlastnictví.  

Jedním ze zp� sob� , jak zvít�zit nad závistí, je 
nau�it se vid�t lidi tak, jak Job vid�l sebe: jako v 
podstat� ubohého, nahého, zranitelného a 
prázdného, nicmén� obdarovaného dary, na které 
nemám právo, ani jsem si je nezasloužil. Pak už je 
pon�kud snazší p

�
iznat si takový dar a radovat se z 

n�ho, aniž bych se p
�

itom na n�koho hn�val. 

Dalším aspektem k
�

es� anské víry, který zde m� že 
pomoci, je její pojetí lidského života jako 
spole�enství. Když novozákonní auto

�
i mluví o 

osobních darech, nechápou je v prvé 
�

ad� jako dary 
pro jednotlivce, nýbrž p

�
edevším jako dary pro 

celou obec. Dar je dán jednotlivci ku prosp�chu 
všech ostatních, a dary zaujímají své postavení 
podle toho, jak prosp�šné jsou pro ostatní.  

BOJ PROTI ZÁVISTI Č. 3: SPOJIT SE S BOHEM  
Apoštol Pavel na jednom míst� píše: 
Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě 
mám. Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v 
hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se 
sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. 

(Flp 4,11-12) 
Tajemství spokojenosti spo�ívá v tom, že mám 

n�co, co mi nikdo nem� že vzít a co nikdo nem� že 
vylepšit. K

�
es� anství 

�
íká, že práv� tohle je p

�
ítomno 

v našem spojení s Bohem skrze Ježíše Krista. 
Apoštol Pavel 

�
íká bezprost

�
edn� po svém výroku o 

spokojenosti: „Všecko mohu v tom (Kristu), který 
mi dává sílu." Pochopiteln� tím nechce 

�
íci, že 

dokáže létat, ohýbat ocelové ty�e nebo vid�t skrz 
ze�; znamená to prost�, že m� že být š� astný a 
spokojený v každé situaci a za všech okolností. 
Pro�? Protože má Boha. 

B� h nás miluje natolik, že už nás nem� že milovat 
víc; s tím nic nenad�láme. A a�  d�láme cokoli, B� h 
nás nebude milovat mén�. Boží láska k nám a jeho 
slitování nijak nezáleží na tom, máme-li n�jaké 
jm�ní, práci, spole�enské postavení, úsp�ch, št�stí 
nebo hezky vypadáme. Východiskem není kdovíjaké 
úsilí zbavit se h

�
íchu, to se dá ud�lat teprve poté, co 

u�iníme tento první krok: pochopíme, že B� h nás 
miloval, ješt� než jsme v� bec pomysleli na to, že 
bychom jej mohli a m�li milovat, a že i mé h

�
íšné, 

vlažné já plné kompromis�  B� h miluje a odpouští 
mu. A tak, 

�
íká Pavel, máme-li Boha, máme všechno 

bez ohledu na to, co všechno 
máme �i nemáme jiného. A nepot

�
ebujeme 

nikomu závid�t, máme-li to, co je opravdu 
podstatné. 

V duchovním život� nastává okamžik, kdy poté, 
co jsme sesadili z nejvyššího místa ve svém život� a 
ve svých prioritách sebe sama, se musíme 
rozhodnout, co má na toto nejvyšší, první místo 
p
�

ijít. Klí � k p
�

ekonání závisti, k nalezení pravého 
smyslu pro hodnoty - 

�
íká k

�
es� anská víra - je dát na 

první místo Boha, aby se stal horlivostí našeho 
života, která všechno stravuje: hledat ho a 
následovat, tak jako on už d

�
íve vyhledal nás a 

v�noval se nám. 

HH NN ĚĚ VV   
HNĚV JAKO ŘEŠENÍ 

Aristoteles napsal: Hněvat se může každý - na tom 
není nic těžkého. Ale hněvat se na toho správného 
člověka, ve správné míře, ve správnou dobu, pro 
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správný účel a správným způsobem - to není snadné. 
V jádru toho nejzhoubnějšího hněvu je bolest. 

Začíná pocitem, že nás někdo podvedl, zneužil nebo 
nám dal najevo své pohrdání. Milenec dostane 
kvinde, přítel je opomíjen, dítě zanedbáváno. 
Příčinou nemusí být nic zvlášť závažného. Někdy jí 
může být taková maličkost, jakou je uvíznutí v 
dopravní zácpě nebo když se člověku nevěnuje 
taková pozornost, jakou si zaslouží. A pak vše 
začíná. Člověk dumá nad skutečnou nebo jen 
domnělou přezíravostí či urážkou, zdlouhavě ji 
rozebírá, stále na ni myslí a obírá se jí. Jak roste, je 
hýčkána, živena, sycena a zalévána, až nakonec 
všechno stráví. V každé fázi tohoto procesu může 
propuknout v násilí a agresi vůči ostatním, a vůbec 
jimi nemusí být ti, kdo se oné urážky původně 
dopustili. Rozlobený člověk je doutnající oheň zášti, 
schopný okamžitě se ohnat po někom, kdo mu zkříží 
cestu nebo kdo mu náhodou připomene původní 
příčinu jeho křivdy. 

má v sobě vždycky nějakou drobnou výmluvu, 
zrnko pravdy, které se stává ospravedlněním 
likvidace či zmrzačení těch druhých. 

PŘÍZNAKY HN ĚVU 
Hněv se neprojevuje jen 

hlučným, agresivním 
chováním a tím, že 
naštvaně něčím 
mrskneme. Existuje i 
takzvaný pasivní hněv, 
kdy člověk trestá objekt 
svého hněvu tím, že je 
nevrlý, že zaleze do kouta 
nebo že se fyzicky 
zraňuje. 

Hněv tak jako tolik hříchů obvykle ubližuje těm, 
kdo se jej dopouštějí, víc než těm, proti nimž je 
namířen. Seneca ho popsal jako kyselinu, která může 
víc uškodit nádobě, v níž je uchovávána, než tomu, 
na co se nalije. 

Dnes je celá řada kurzů, jak zvládat hněv, kde se 
poskytují nejrůznější dobré rady. Kurzy se zaměřují 
na to, jak zvládat pocity hněvu, a nabízejí obvyklé 
metody, co dělat, když se hněv dostaví. Pro 
uklidnění se doporučuje zhluboka dýchat, neustále 
opakovat vhodná slova jako třeba „uvolni se“, 
představit si nějaký uklidňující výjev jako třeba 
západ slunce nebo rybaření u mírně tekoucí řeky. 
Tohle všechno mohou být jistě užitečné metody 
zvládání hněvu, který se stal pravidelným 
zlozvykem, něčím, co nás ovládá. Křesťanská víra 
však nabízí určité specifické prostředky, určité 
perspektivy, jež nám pomáhají, aby hněv v naší duši 
neplál tak jasným plamenem. 

DO TOHO TI NIC NENÍ  
Křesťanský přístup k hněvu a k jeho ovládnutí 

začíná představou hněvu Božího. Jedním z 

nejsilnějších biblických výroků je tento: „Mn ě 
náleží odplata“ (Dt 32,35). Je to jeden z veršů, který 
posiluje představu starozákonního Boha jako 
podrážděného, hněvivého božstva, jež se vždy snaží 
potrestat nějakou oběť, která se právě namane, když 
si až příliš dobře užívá. Mimo to, že Starý zákon 
často připisuje Bohu pomstu, také zjevně líčí Boha 
jako strůjce hněvu, který je na většinu věcí 
rozlícený. Avšak chápeme-li jej správně, je Boží 
hněv velkou úlevou, a ve skutečnosti tou nejlepší 
ochranou před zhoubným lidským hněvem, jakou 
lze vůbec nalézt. 

Bůh se hněvá na zlo. To je dolní hranice Božího 
hněvu. Když o tom začneme přemýšlet, asi bychom 
neměli moc rádi Boha, který by se nerozlobil při 
masovém vraždění, nesmyslné krutosti nebo 
rakovině. Takový Bůh, který by jen pokrčil rameny, 
který by byl bezmocný nebo zoufale pasivní tváří v 
tvář takovým hrůzám, by byl ostudný a jistě by 
nebyl hoden nějakého uctívání. My jen nechceme, 
aby se zlobil na nás. 

V Bibli se Bůh hněvá, když jeho lid podkuřuje 
dřevěným či kamenným modlám - „co kdyby“. 
Takový kult lidi ponižuje. Ostatně když uctíváme 
něco, co znamená méně než my sami, vede to k 
našemu snižování se. Uctívat něco nebo někoho, 
kdo je větší než my, například Boha, nás 
povyšuje a obohacuje. Bůh se hněvá, když bohatí 
nemají starost o chudé, nebo je dokonce co nejvíce 
vysávají. Bůh se hněvá, když lidé zle užívají sexu, 
aby zneužívali druhé, zvláště ženy (srov. například 
Am 2,6-8, kde je pěkný soupis toho, co Bohu vadí). 
Bůh, jak jej podává Bible, není žádná skleníková 
květinka, strnulá, chladná, nevzrušená bytost, jaké 
nacházíme v některých východních náboženstvích. 
Je Bohem vroucí lásky a hněvu, slitování a vzteku. 

V Novém zákoně si apoštol Pavel bere na pomoc 
onen výrok o odplácejícím Bohu a činí z něj mocnou 
pohnutku, jak zvládnout svůj hněv: Jak je to jen 
možné - pokud záleží na vás - žijte v pokoji se všemi 
lidmi. Nezjednávejte si svoje právo sami, moji drazí, 
ale nechte Boha, aby on spravedlivě potrestal. Stojí 
totiž v Písmu: „Mně patří pomsta, já odplatím", 
praví Pán. Ale (spíše naopak): „Když tvůj nepřítel 
má hlad, dej mu najíst, když má žízeň, dej mu napít. 
Budeš-li to tak dělat, nahrneš mu na hlavu žhavé 
uhlí" (Řím 12,18-20) 

Když mě někdo nebere na vědomí, špatně se mnou 
zachází, podvádí mě nebo mi bezostyšně lže a 
jestliže Bůh neexistuje, pak když mu to neoplatím, 
neudělá to nikdo. Nespravedlnost bude doutnat v 
mém srdci, a ono to těm druhým bude procházet. Je 
tedy nad slunce jasnější, že si to s nimi musím 
vyřídit: rozlobím se buď pasivně, to znamená lak, že 
budu nevrlý a mrzoutský, nebo zvolím hlučnou, 
násilnickou verzi. Existuje-li však Bůh, který má v 
popisu práce zabývat se nespravedlností a zlem (jak 
se to o biblickém Bohu říká), pak to do celé situace 
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vnáší úplně novou perspektivu. Mohu totiž nechat 
na Pánu Bohu, aby si to s druhými vypořádal 
buď v tomto životě, nebo v tom dalším.  

Apoštol Pavel doporučuje svým čtenářům, aby 
hněv zvládali následovně: pokud je to v našich 
silách, zachovávejme mír mezi sebou a těmi 
druhými. Budou samozřejmě okamžiky, kdy 
budeme muset řešit spory a napětí či protestovat 
proti špatnému zacházení. Pavel zde však 
doporučuje, abychom se pokud možno vyhýbali 
hněvu. Budu-li se snažit řešit problémy hněvem, 
natropí to patrně víc škody než užitku, jelikož to 
velmi pravděpodobně povede k tomu, že ten druhý 
se zase naštve na mě a bude mi to chtít vrátit ve stále 
vzrůstající spirále zloby. 

U toho se však prastará křesťanská rada 
nezastavuje. Jelikož v hněvu působí prudké emoce, 
nepotlačuj je, říká Pavel, neboj se a dej je najevo, ale 
jiným, docela šibalským způsobem. Pokud ses 
střetl s někým, kdo tě rozlobil, neboj se a udělej 
to tak, jak to on nejméně očekává. Buď na něj 
hodný. Kup mu dárek. Dej mu květiny. Postup o 
krok dál, než bys sis normálně počínal vůči 
někomu jinému; udělej to jinak: ud ělej pro něho 
něco dobrého.  

Hněv je občas třeba ventilovat, dát najevo, nikoli 
jen potlačovat. Mark Twain doporučoval: Když jsi 
naštvaný, počítej do čtyř; když jsi hodně naštvaný, 
tak si zanadávej. 

To je přece lepší než někoho uhodit! Jak jsme 
viděli, hněv se dá vyjádřit nejrůznějším způsobem: 
aktivně, pasivně, násilně nebo nevraživě. Proč ne 
kultivovaně a elegantně? 

Když Boha hněváme, jeho první reakcí ve 
skutečnosti vůbec není nás potrestat, nýbrž odpustit 
nám, trpělivě čekat, neustále nás zaplavovat dobrem. 
Ježíš jednou řekl, že on [Bůh] dává vycházet svému 
slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým 
i nespravedlivým (Mt 5,45). Tak my máme jednat 
jako Bůh, máme se obzvlášť snažit „žehnat těm, 
kteří vás proklínají“ a „modlit se za ty, kdo vám 
ubližují“.  

Jedním z nejkrásnějších popisů Boha ve Starém 
zákoně je tento: „Hospodin, Hospodin. Bůh 
milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a 
věrný“ (Ex 34,6). Je-li Bůh shovívavý, hned se 
nerozhněvá, ale rychle odpouští, pak se možná 
nevydáváme špatnou cestou. 

SPRAVEDLIVÝ HN ĚV 
Filozofové se velmi dlouho přeli, zda se hněv dá 

ospravedlnit. Například stoikové tvrdili, že hněv je 
vždy špatný, zato stoupenci Aristotelovi se 
domnívali, že některý hněv může být dobrý. 
Křesťané se v této záležitosti přiklonili k názoru 
druhému, neboť si dokážou představit jeden typ 
spravedlivého hněvu: Boží hněv namířený proti zlu! 
Lidský hněv namířený proti zlu je tedy také důležitý. 
Určité dobře zvládané rozhořčení namířené proti 

hladu, utrpení a nespravedlnosti, k nimž vůbec 
nemusí docházet, může být silnou pohnutkou pro 
činorodou angažovanost v boji s bídou a bolestí. 

Hněv je nestálý a rychle se mění, ale někdy může 
vést k činu. Jak říká Tomáš Akvinský: Hněv, je-li 
poslušen úsudků rozumu, vskutku do jisté míry 
zneklidňuje rozum, ale podporuje připravenost 
provádět úradky rozumu. V tom je však vždycky 
skryto jisté nebezpečí. Bůh možná dokáže 
podporovat spravedlivý hněv po dlouhou dobu 
(přesně řečeno po většinu věčnosti), ale pro nás je to 
docela těžké. Z našeho spravedlivého hněvu se může 
rychle stát touha po odplatě. Hněv, který není 
ozdoben láskou, se brzy zkazí. 

Jak se tedy dozvíme, kdy hněv sklouzne z toho, co 
je spravedlivé, do toho, co je nespravedlivé? To je z 
povahy věci obtížná otázka. Kdyby to bylo snadné, 
zastavili bychom se v uctivé vzdálenosti od tohoto 
stadia. Bible ukazuje, že tou nejlepší cestou, jak se 
to dozvíme, je trvání našeho hněvu, tj. jak dlouho si 
dovolíme se hněvat. Čím déle hněv v sobě 
ponecháme, tím spíš se obrátí proti nám. A tak se s 
ním vypořádejme rychle; zbavit se zloby může být 
obtížné, ale daleko horší je, když se jí zbavíme až po 
roce, kdy nám srdce už začíná svírat svými 
železnými okovy. 

HNĚV NESMÍ ZAPUSTIT KO ŘENY 
Nedovolit hněvu zapustit kořeny je jedna z 

nejcharakterističtějších součástí křesťanského 
doporučení, jak se s ním vypořádat: buďte k němu 
nemilosrdní, ještě než se hluboce zakoření. V 
Ježíšově programovém kázání, jež sestavil Matouš 
na počátku svého evangelia, je obsaženo něco, co 
může připadat šokující těm z nás, kdo se cítí být spíš 
spokojeni se sebou v tom smyslu, že nikdy 
nespáchali nějaký opravdu závažný hřích, třeba 
vraždu: 

Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: „Nezabiješ. 
Kdo by zabil, propadne soudu“ Ale já vám říkám: 
Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne 
soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a 
kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. (Mt 
5,21nn) 
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Mohli bychom si pomyslet, že vražda je špatná, 
ale když se každou chvíli jen rozhněváme, že je to 
něco dobrého. Ježíš celou záležitost radikalizuje. 
Rozčílit se na bratra je podle Ježíše zřejmě stejně 
špatné. Proč? Protože zárodek vraždy se vždy 
nachází v nespoutaném a nezpracovaném hněvu. 
Když se na někoho zlobíme, Ježíš nám radí, 
abychom to rychle vyřešili. Buď si to vyřeš sám ve 
své hlavě, nebo je-li to nutné jdi, promluv si s tím, 
na něhož se zlobíš, než hněv zapustí kořeny v tvé 
duši. Jeden z novozákonních listů obsahuje tuto 
myšlenku: Ani když se rozhněváte, nenechte se 
strhnout ke hříchu. Slunce ať nezapadá nad vaším 
hněvem. Nedopusťte, aby vás ovlivnil ďábel (Ef 
4,26-27). Mimoto obsahuje pár velmi upřímně 
míněných a jasných doporučení ohledně hněvu. 
Především uznává, že se někdy rozzlobíme a že 
hněvat se není samo o sobě nic špatného. Pociťovat 
vinu jen proto, že se hněvám, není křesťanská 
reakce; dobře míněný hněv může být dobrý a 
zdravý, jak jsme už viďěli. Na druhé straně tu Pavel 
nahlíží, že nechá-li se hněv usadit v srdci člověka, 
může poskytnout předmostí pro zlo v jeho životě; 
dopřává se tu místo ďáblu („nedopřejte místa 
ďáblu“). Je to nepatrné zrnko zášti, které, když se na 
ně zapomene, může nakonec zničit všechno, co mu 
stojí v cestě. 

 Požadavek slunce ať nezapadá naď vaším hněvem 
je úžasně praktická rada. Nelze ji brát ďoslova; 
někdy se pocity hněvu léčí déle, ale hlavní myšlenka 
je jasná: hněv nás nesmí ovládnout. Vždy večer před 
spaním pomysleme na kažďého, na koho jsme 
rozhněvaní, a odpusťme mu. Přenechme ten hněv 
Bohu: řekněme mu, že je na něm, aby to vyřešil, aby 
on učinil zadost spravedlnosti, a pokud se stalo něco 
špatného, aby viníka stihl zasloužený trest. 

Tak jako většina hříchů obdrží hněv zpočátku něco 
dobrého - chvályhodný odpor ke zlu a 
nespravedlnosti - a překroutí to v něco zhoubného: 
uchopí zákon do svých rukou a pustí se do 
ďlouhého, doutnajícího tažení pomsty. Hněv je pro 
nás lidi nebezpečný. Šálí nás, abychom si mysleli, že 
je oprávněný, protože jsme v právu (a možná 
vskutku jsme!), a je-li oprávněný, že jej smíme 
projevit, jak uznáme za vhodné nebo jakýmkoli 
způsobem.  

Jádrem křesťanského učení o hněvu je to, že hněv 
uplatňuje Bůh, že je to jeho výsada. Ačkoli náš hněv 
může vykonat něco dobrého, jen Bůh má plné 
právo na spravedlivý hněv, který vyřeší problémy. 
Náš hněv bývá podněcován předsudky. „Předsudek“ 
pochází z latinského prae iudice - doslova soudit 
předčasně, dříve, než známe celý případ. Když se 
hněváme a chystáme se vykonávat spravedlnost 
sami, můžeme to dělat jen na základě částečné 
znalosti případu. Nevíme, proč nám ten druhý udělal 

myšku na silnici, lhal nám nebo nás podváděl, ani 
zda jednal nahodile, z naivity či zlé vůle. Jen Bůh 
zná všechny souvislosti, a právě proto jen on je 
oprávněn vynést závěrečný rozsudek. Všechny naše 
úsudky jsou předběžné, nikoli definitivní, jsou 
pouze provizorní, nikoli nezvratné. Občas 
pochopitelně musíme činit určitá rozhodnutí: Tato 
rozhodnutí se však musí činit v duchu rozvážného, 
vyrovnaného a jasného úsudku, nikoli když jsme 
doběla rozpáleni hněvem. Jestliže se rozhodujeme v 
hněvu, je velmi pravděpodobné, že se zmýlíme, a 
proto bychom měli hněvem šetřit.  

HNĚV A ML ČENÍ  
Existuje-li nějaká jednoduchá duchovní metoda 

pomáhající předcházet zhoubnému hněvu, je to 
mlčení. Náš hněv se obvykle vyjadřuje slovy: 
nenávistná, nevrla, břitká slova, kterých litujeme 
velice brzy poté, co byla vyslovena. Nejlepší lékem 
zde je naučit se, jak „zavřít zobák“. Máme-li s 
hněvem pravidelné problémy, pak čím více se 
naučíme prostě jen mlčet a nic neříkat, tím méně 
patrně budeme říkat věci, jichž bychom mohli v 
budoucnu litovat. Když si každodenně vyhradíme 
krátký čas k tomu, abychom se učili nemluvit, 
abychom se jen ztišili a nechali Boha jemně, tiše 
promlouvat v našich srdcích, pomůže nám to 
vypěstovat si schopnost mlčet, když nás někdo 
hrozně vyprovokuje, abychom mu popuzeni neřekli 
něco, čeho bychom pak brzy litovali. Apoštol Petr 
píše o Ježíši, že když mu spílali, on jim to spí-láním 
neodplácel; když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal 
vše tomu, který soudí spravedlivě (1 Petr 2,23). 
Když se Ježíš setkal s tou nejděsivější 
nespravedlností v dějinách světa, pouze mlčel. Jeho 
mlčení však neznamenalo souhlas či beznaděj. Byl 
to výmluvný způsob, jak vyjádřit svou důvěru v 
Boha, který má právo soudit, který má v popisu 
práce vypořádat se se zlem jednou provždy. 
Naše cesta nás dosud vyzývala, abychom sestoupili 
ze svých piedestalů, kde jsme se předtím uvelebili 
coby bůžkové. Zavedla nás na místo, kde můžeme 
nalézt odpuštění a obnovit svůj vztah k Bohu. 
Ukázala nám, jak vše svěřit do rukou Božích, jak mu 
předat otěže, jak se mu odevzdat. Dalším krokem na 
našem putování bude zaměřit se na to, jak si dát do 
pořádku své chutě, abychom se naučili toužit po 
tom, co je pro nás dobré, a ne po škodlivém. 
Znamená to ovládat svůj apetýt, svou touhu po jídle, 
sexu a penězích, aby v našem životě zaujaly náležité 
místo. Toto přinášejí tři následující kapitoly 
 

NN EE SSTT ŘŘ ÍÍ DD MM OO SSTT   
PROČ JE VLASTNĚ NESTŘÍDMOST HŘÍCH ?  
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Je to dost zvláštní, ale v 
soupisech hlavních hříchů 
z počátku 14. století se 
nestřídmost obvykle 
uváděla jako první - jako 
úplně nejhorší ze všech. 
Papež Řehoř napsal: 
„Pokud nejprve nezkrotíme 
nepřítele, který v nás 
přebývá, totiž svou 

nenasytnou chuť a žravost, nebudeme schopni 
zahájit svůj duchovní zápas.“ 

Nestřídmosti se později dostalo na soupisu hříchů 
poněkud mírnějšího hodnocení. Tomáš Akvinský 
byl k nenasytům shovívavější, protože přejídání, 
podobně jako chtíč a smilstvo, se hlavně týká spíše 
těla než duše, a jelikož se tak jako tak musíme živit, 
dá se nestřídmost snáze pochopit a není tak závažná 
jako ostatní hříchy. Křesťanství má totiž jídlo ve 
skutečnosti rádo. Ježíš měl podle všeho rád oslavy a 
hostiny, pravidelně se jich účastnil a scházel se s 
lidmi, kteří měli také rádi dobré jídlo a sklenku vína 
či dvě. Mnohému křesťanskému abstinentovi jistě 
připadalo zvláštní, že Ježíš si za svůj první zázrak 
zvolil (aspoň podle Janova evangelia) proměnu vody 
ve víno. Odtud pochází obvyklé reptání zbož- 

ných lidí Ježíšovy doby, že Ježíš „jí a pije" a že je 
„žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků" (Mt 11,19).  

CO JE TO NESTŘÍDMOST ? 
Když myslíme na nestřídmost, obvykle se nám 

vybaví někdo velice tlustý, jak se cpe jídlem a vůbec 
ho nenapadne uvažovat o zítřku; je to neřest ve 
vysokém stupni. Nicméně hřích nestřídmosti či 
obžerství se vždy chápal šíře, zahrnoval větší oblast 
než jen nenasytnost samu, totiž i úzkostlivost v jídle 
jako určitou posedlost tím, co smíme a co naopak 
nesmíme jíst. 

Být posedlý dietou může být stejně tak známkou 
nestřídmosti jako přejídání. 

Nestřídmost je tedy neúměrná posedlost jídlem, 
pitím nebo obyčejným plýtváním. 

Na jedné straně nepovažujeme nestřídmost za 
nějaký závažný hřích. Když to s jídlem trochu 
přeženeme, je to příjemné a moc nám to neuškodí, 
celkově máme pocit, že je docela dobré, když se 
občas rozmazlujeme. Avšak v jiném smyslu je 
nestřídmost nejvíc nenáviděný a nejodsuzovanější 
hřích. A to ne kvůli tomu, co může způsobit duši, ale 
co může způsobit tělu. Nestřídmost vede k tomu, že 
tloustneme, a to je přece základní a veliký hřích. 
Většinu hříchů dokážeme skrýt: když jdeme po ulici, 
nepoznáme, kdo pravidelně podvádí při obchodech, 
kdo má nějaké pletky se sousedovic manželem nebo 
kdo se nadýmá pýchou. Podle objemnosti však často 
poznáme ty, kdo se přejídají. 

Máme poměrně rafinované způsoby, jak takové 
lidi odsoudit.  

NESTŘÍDMOST A MILOST  
Chuť k jídlu není něčím neutrálním; jakýmsi 

složitým způsobem jsou postoje k jídlu vesměs 
spjaty s naším duchovním a citovým zdravím. 

Zde se začínají odhalovat důvody, proč křesťanství 
považuje nestřídmost za hřích, a opět se vracíme k 
biblickému obrazu lidí jako celého národa, jehož 
citové, tělesné a duchovní potřeby jsou spojeny v 
jeden celek, kde jedna část ovlivňuje ostatní. Podle 
křesťanského přesvědčení se tu ukazuje, že v jádru 
veškerého našeho špatného zdraví, našeho 
sebepoškozování a devastace, kterou si způsobujeme 
navzájem a celé planetě, na níž žijeme, je naše 
spojení s Bohem, který nás stvořil, nebo naopak to, 
že s Bohem spojeni nejsme. 

Proč se lidé přejídají tak, až se stanou obézními, 
nebo naopak hladoví, až mají anorexii? Všechny 
studie ukazují, že tyto poruchy často pocházejí z 
pocitu vlastní bezcennosti. Podobně i anorexie a 
bulimie často vznikají jako reakce na zármutek nebo 
odpor k sobě samému. Asociace pro stravovací 
poruchy říká, že tyto druhy sebepoškozování jsou 
obvykle způsobeny např.: „nízkou sebeúctou, 
špatnými rodinnými vztahy, potížemi s přáteli, smrtí 
někoho zvlášť drahého, problémy v práci, na střední 
nebo vysoké škole, nízkou sebedůvěrou, sexuálním 
nebo citovým zneužitím. Mnoho lidí říká, že se 
prostě cítí 'moc tlustí' nebo 'ne dost dobří'.“ 

Tohle jsou pochopitelně krajní případy. Ukazují 
nicméně na to, jak snadno používáme jídlo a pití k 
tomu, abychom jimi nahradili něco, co ve svém 
životě postrádáme, abychom si dodali útěchy, když 
se cítíme osamělí, a abychom si udělali radost, když 
se cítíme nejen tělesně, nýbrž i duchovně hladoví a 
vyprahlí. 

Dobře to vystihuje americký filozof a spisovatel 
Peter Kreeft: „Pohnutkou k nestřídmosti je 
podvědomý pocit vlastní prázdnoty: musím se něčím 
naplnit, protože jsem prázdný, průzračný jako duch, 
bezcenný." Nestřídmost se snaží vyplnit duchovní 
vakuum tělesným lékem. Je to, jako bychom brali 
penicilin na pukající srdce. Na penicilinu není nic 
špatného, nepomáhá však na neklidnou duši, a když 
to s 
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ním přeženeme, mohou nás potkat nejrůznější 
problémy. 

JAK ROZPOZNAT NEST ŘÍDMOST A SPRÁVNĚ NA NI 

REAGOVAT ? 
K nestřídmosti dochází, když je přerušeno spojení 

mezi jídlem a jeho účelem. Jídlo je od toho, aby 
posilovalo tělo, aby obohacovalo náš společný život 
a bylo příjemné jednomu z našich smyslů - chuti. 

Naopak není od 
toho, aby 
dodávalo útěchu 
těm, kdo jsou 
izolovaní a 
osamělí, aby 
posilovalo naši 

křehkou 
představu o sobě 
samých nebo aby 

nahrazovalo 
modlitbu. Začínáme-li si uvědomovat, že jaksi 
neopodstatněně pravidelně jíme sami z důvodů, 
které jsou patrně odlišné od vlastního smyslu jídla, 
právě tehdy bychom si měli dát dobrý pozor na to, 
jakou roli hraje jídlo v našem životě, nebo vyhledat 
nějakou pomoc. 

Ani anorexie, ani bulimie nejsou samy o sobě 
hříchy. Jsou to typy destruktivního chování, které 
často postihuje lidi z hlubších důvodů, než jaké 
dokážeme pochopit. Avšak jak jsme už viděli, hřích 
je složitá, zapeklitá, zamlžená, ne průhledná 
záležitost, v níž se naše rozhodnutí proplétají se 
silami, které nemáme příliš ve své moci a které nás 
vedou k tomu, že vězíme v modelech chování, jež 
nás ničí. Stravovací poruchy jsou krajním případem 
toho, co se může stát, když se jedení neudržuje v 
náležitých mezích a když v lidském životě začíná 
zaujímat místo náležící jen Bohu. 

Když Peter Kreeft mluví o prázdnotě, jakou se 
nestřídmost snaží vyplnit jídlem, dává na tuto 
prázdnotu křesťan skou odpověď: „Tuto prázdnotu 
může vyplnit pouze vědomí Boží lásky ke mně, 
může ze mne učinit silnou osobnost, poskytnout mi 
hodnotu, jakou definitivně mám." Jestliže 
nadužívání jídla často vychází z hlubokého pocitu 
jakéhosi nesouladu, nepořádku, ztráty pocitu vlastní 
ceny, pak křesťanskou odpovědí na snahu nalézt 
pravý smysl toho, že za něco stojím, je vědomí, že 
tento pocit může pocházet jen od Boha, který nás 
stvořil. Jen když se naše zoufalé prahnutí po lásce 
setká s tou nejhlubší láskou, jež přináší to největší 
uspokojení, tedy láskou Boha, který je láska, 
začínají se tato nejhlubší zranění hojit. Nestřídmost 
je chorobná touha. Je to představa, že jídlo dokáže 
uspokojit naše nejhlubší potřeby. A přitom něco 
takového nedokáže uspokojit nic stvořeného. Byli 
jsme stvořeni tak, abychom své nejhlubší uspokojení 
nalézali ve spojení se svým Stvořitelem; když se 

učíme toužit po něm nade vše ostatní. 

Je jasné, že zotavit se z takových schémat chování 
může trvat dlouho, jak to ostatně bývá u většiny 
hříchů. Avšak klíčovým prvním krokem je svěřit 
svůj problém do jiných rukou. Chorobný cyklus 
může přerušit pouze pomoc zvnějšku a ta nám 
umožní „rozhodnout se, že svěříme svou vůli a svůj 
život do Božích rukou, nakolik Boha chápeme". 

Ať už jde o přejídání nebo naopak o nezdravé 
hladovění, křesťanská odpověď spočívá v tom, že 
člověk svěří svůj prolém do rukou někoho jiného - 
Boha. A to ne pouze část problému, ale problém 
celý. Nesmíme to s jídlem a pitím přehánět nebo je 
naopak omezovat na co nejmenší porce. Nesmíme 
dopustit, aby jídlo ovládlo náš život; od toho zde 
jídlo přece není. Toho však dosáhneme jen 
vědomým rozhodnutím svěřit tento problém do 
rukou Božích; nechme působit Boha, neboť jen on 
nám může pomoci rozbít struktury nadužívání a 
sebepoškozování. A takovým způsobem se dá 
utvářet nová identita. Pak už jídlo nebude určujícím 
činitelem při utváření představy člověka o sobě 
samém. Svou podstatou je člověk někdo, kdo je 
milován a přijímán Bohem, který vstoupil do 
lidského života v osobě Ježíše Krista. Tento krok 
spočívající v tom, že člověk svůj problém svěří 
někomu jinému, není snadný; je to však jediná 
možnost, jak nalézt vědomí vlastní hodnoty 
prostřednictvím jediného pravého Boha, který nás 
stvořil a který si nás zamiloval. 

JAK  NESTŘÍDMOST VYLÉ ČIT ? 
Jaká je křesťanská odpověď na nestřídmost? 

Jednoduchá: nedržet dietu, nýbrž postit se. Nebo 
přesněji - dodržovat prastarý rytmus postu a 
hodování. V křesťanské církvi totiž půst a hod vždy 
tvořily součást závazných pravidel křesťanského 
života. Je to také připomínka, že neovládat chuť k 
jídlu znamená ohrožovat nejen své tělesné proporce, 
tvar těla a jeho fungování, nýbrž i srdce a duši. 
Nestřídmost totiž neničí jen tělo, škodí i duchu.  

 

SSMM II LL SS TT VV OO   

 
 Máme sklon se domnívat, že smilstvo není třeba 

definovat. Náš svět je jím tak fascinován, že podle 
svého mínění až příliš dobře víme, co to je a jaké to 
je. Hned zpočátku je však třeba upozornit na jednu 
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důležitou věc. Smilstvo není totéž co pohlavní 
touha. 

 Křesťanský nepřátelský postoj ke smilstvu není 
nepřátelstvím k sexu. 

Ke smilstvu dochází, když se sexuální přitažlivost 
stává ve vztahu dvou lidí dominantním a vše 
přebíjejícím činitelem. Dochází k němu, když 
jedinou věcí, na kterou člověk myslí, když vidí 
někoho jiného, je jeho tělo a požitek z toho vzít si 
ho, mít ho ve své moci, podmanit si ho a vlastnit.  

Chtíč je touhou dobývat a zmocňovat se. Jde tu i 
o osobní, tělesné uspokojení. Ten druhý zde 
představuje prostředek k tomuto uspokojení, k 
uvolnění napětí sexuální touhy. A ta jako taková 
dělá z člověka něco nižšího, než je on sám.  

V jádru smilstva a chtíče je totiž ryzí sobectví, 
a to je ten hlavní problém. Tomáš Akvinskýto říká 
jednoduše: „Sexuální chtíč označujeme jako 
sebelásku." V Bibli nacházíme klasický příklad 
ničivého chtíče v příběhu o králi Davidovi, jednom z 
velkých biblických hrdinů, jenomže v této oblasti 
života hluboce narušeném. (2Sam 11-12) 

Ke smilstvu dochází, když někdo pokládá jiného 
člověka za pouhé tělo a nic víc; za nástroj, 
prostředek k dosažení cíle, nikoli za cíl sám o sobě. 
Smilstvo je špatné ne proto, že sex je „nečistý", ale 
protože sexuální touha tímto způsobem znetvořená 
je až do morku kostí krutě sobecká. V jádru rozdílu 
mezi sexem a smilstvem je ještě toto: při správně 
pojí maném sexu se především snažíme dávat a 
potom také náležitě přijímáme. U smilstva je hlavní 
pohnutkou dostávat, a ačkoli může dojít k 
dočasnému ukojení, vede jen k další frustraci. 

Máme-li co činit s chtíčem či smilstvem, a nikoli 
s láskou, je člověk pouze prostředkem, médiem, 
nástrojem, věcí k uspokojování potřeb. Proto je 
smilstvo v zásadě sobecké a proto je smilstvo pro 
člověka špatné: posiluje totiž iluzi, že já jsem 
středem vesmíru. 

SMILSTVO A CHTÍ Č V MODERNÍM SV ĚTĚ 
Tak jako mnoho ostatních hříchů i smilstvo a 

chtíč se v naší kultuře dočkaly skutečné rehabilitace. 
Výzvy ke smilstvu vidíme všude. 

Jedna studentka řekla: „Sex je součástí mého 
života už od šestnácti. Když s nějakým klukem 
chodím a mám ho ráda, proč bych s ním neměla jít 
do postele? Nikomu to přece neškodí; a stejně do 
toho nikomu nic není." Pro ni nehrálo křesťanské 
omezení sexuálního chování žádnou roli (dělá to 
přece každý), považovala je za nerealistické (to bych 
vážně měla omezovat svá přání a touhy?) a zastaralé 
(antikoncepce to všechno změnila). 

Za touto trivializací sexu se skrývá předpoklad, 
že pohlavní touha je jen další tělesnou funkcí vedle 
jídla, pití a vyměšování, a tak ji můžeme 
uspokojovat, kdykoli se nám zachce. Vypadá to jako 
jasný argument. Začíná se však hroutit, když si na 
něj posvítíme zblízka. 

Sex totiž není jako jídlo a pití. Všichni musíme 
před vším jíst a pít, abychom zůstali naživu, ale na 
rozdíl od toho,co nám naše kultura vnucuje, se bez 
sexu klidně dá žít, a dokonce vést spokojený a 
plnohodnotný život. Žil tak ostatně například Ježíš. 
Dalším zjevným rozdílem je samozřejmě to, že sex 
předpokládá druhého člověka. Pojímá-li se jen jako 
tělesný akt, je zbaven tajemného, extatického 
spojení dvou stvořených bytostí, nerozlučně 
spjatých celoživotním vášnivým poutem, a stává se 
z něho jen mechanická záležitost. Jinými slovy, je-li 
sex redukován na smilstvo, trivializuje se, začíná být 
otravný a stává se pouhou tělesnou funkcí jako zvíře 
pátrající po kořisti.  

Ve filmu Neslušný návrh (Indecent Proposal) 
vystupuje dvojice mladých lidí, kteří jsou do sebe 
velmi zamilováni, ale zároveň mají velké dluhy. 
Jeden milionář nabídne dívce, aby s ním za milion 
dolarů strávila noc. Když to tak dvojice probírá, 
nakonec se rozhodne nabídku přijmout a dívka, 
ztvárněná Demi Mooreovou, to na závěr vyjádří 
takto: „Je to ostatně jen mé tělo. Není to má duše." 

Kdyby to bylo tak jednouché! Dívka tedy 
skutečně stráví noc s milionářem a vrátí se ke 
snoubenci. Ale ta noc zničila všechno. Zasela mezi 
mladé lidi nedůvěru, 
bolest, napětí, a nakonec 
vede k rozpadu jejich 
vztahu. Ukázalo se, že 
není tak snadné od sebe 
oddělit tělo a duši, jak si 
dvojice namlouvala. 
Problémem je tu opět 
trivializace. Domnívali 
se, že sex s někým jiným 
je v pořádku, protože 
zahrnuje jen tělesnou 
činnost a neovlivní jejich 
ostatní život. Ve 
skutečnosti se však lidská bytost nedá takhle 
rozdělit. Co děláme se svým tělem, ovlivňuje naši 
duši, naše srdce i myšlení. 

Mýtus, že sex je jako jídlo a pití - tedy ukojení 
jen čistě tělesné potřeby, je všudypřítomný a 
hluboce nepravdivý. Sexuálně se s někým stýkat 
znamená vstupovat do těch nejintimnějších lidských 
vztahů, dotýkat se těch nejhlubších vrstev lidského 
bytí. 
 

PŘINÁŠÍ SMILSTVO USPOKOJENÍ ? 
Tohle je však odvěká moudrost. Není to obecný 
názor jen dnešní doby, kdy došlo k prudkému 
nárůstu příležitostí, jak se smilstvu oddávat. Dnes už 
nejde jen o záležitost mužů středního věku sedících 
v baloňácích v obskurních striptýzových klubech 
nebo zaplivaných kinech; dnes stačí pár kliknutí a 
máme porno na internetu, kdykoli se nám zachce 
nebo televizní satelitní kanály pro dospělé či 
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televize v hotelech, jen je zapnout. Pornografie žije 
v rytmu utajení, ticha a studu až do okamžiku, kdy 
stud už nepociťujeme. 

Podle křesťanského pojetí lidské vůle totiž nejsme v 
možnostech své volby tak svobodní jak se možná 
domníváme. Jsme náchylní k různým formám 
hříchu. Pro některé lidi se jejich vztah ke smilstvu 
podobá spíš vztahu drogově závislého člověka k 
heroinu než toho, kdo si k snídani vybere 
pomerančovou nebo jablečnou šťávu 

Pohlavní pud je mocná síla, která nás dokáže 
přimět k nejrůznějším věcem proti našemu 
nejlepšímu vědomí a svědomí. Co když je právě 
tohle ono skutečně zranitelné místo, kolem něhož se 
motáme na vlastní nebezpečí? Je-li člověk v této 
oblasti svého života slabý a zranitelný, proč by se 
měl nechat vtahovat do šupác-kého světa porna, 
které jemu i ostatním jen uškodí? 

Problém je v tom, že smilstvo je něco jako 
ekzém. Čím více se škrábeme, tím více to svědí. 
Povzbuzování sexuální touhy tuto touhu nesnižuje. 
Může sice přinést dočasnou úlevu, ale dlouhodobě ji 
zvyšuje.  

 Sexuální hřích není horší než jakýkoli jiný, 
přesto však je velmi zhoubný. 

Autoři biblických knih opakovaně vyzývají, aby 
se člověk nenechal smilstvem ovládnout. Sám Ježíš 
je v tomto nekompromisní: Slyšeli jste, že bylo 
řečeno: Nezcizoložíš! Ale já vám říkám...(Mt 5,27-
29)  

Ježíšova naléhavá slova zdůrazňují, odkud 
vychází veškerý chtíč - z našeho srdce a našich 
tužeb -, a radí nám, jak jej udusit hned v zárodku, 
než se jeho popínavé, lepkavé úponky pevně obtočí 
kolem naší duše.  

TĚLO A DUŠE 

Křesťanská teologie vždycky tvrdila, že jsme tělo i 
duše a že obě složky jsou nerozlučně spjaty - tak, že 
se nedají oddělit. K řesťanství chápe lidi jako zcela 
integrální bytosti, utvořené z tělesné a duchovní 
podstaty, jež si můžeme jako oddělené entity 
představit jen v teorii, ale nelze je rozlišit v praxi. 
Jsme tělesní i duchovní.Žádný křesťan, který si to 
uvědomí, nemůže tedy zacházet s lidmi, jako by to 

byla pouze těla nebo pouze duše. Smilstvo chápe 
druhé, jako by byli pouze tělo a nic jiného.  

Smilstvo člověka prostě nesprávně chápe. 
Nerozumí mu, ponižuje ho a degraduje. Jelikož 
nemůžeme oddělit svou duchovní podstatu od 
tělesné, je sex hluboce duchovní i tě lesný akt. 
Dotýká se nás na těch nejhlubších úrovních těla i 
duše. Smilstvo se neohrabaně snaží o to první, aniž 
by se dotklo toho druhého, a to právě nejde. 

Z téhož důvodu vychází tradiční křesťanské 
učení, že sex se musí držet v přísně stanovených 
mezích, tj. mezích vymezených celoživotním 
manželským závazkem. Jsme-li duchovní 
živočichové, u nichž jsou vzájemně propojeny duše, 
mysl, srdce a tělo, pak nejintimnější tělesné spojení 
bez odpovídajícího duchovního spojení srdcí, myslí 
a zvláště životů znamená žít ve lži. Znamená to 
předstírat, že to myslíme vážně, když chceme 
někoho jiného, ale ve skutečnosti chceme pouze 
jeho část. Jeden můj přítel kdysi nazval svou 
přednášku o nemanželském sexu „Lež v posteli", a 
měl na prostou pravdu. 

Kompromisem by bylo říci, že promiskuitní 
chování samozřejmě není v pořádku, ale miluje-li 
jeden člověk druhého, pak se jistě spojují jejich 
srdce a mysli. Vážně k tomu něco přidává nějaký 
kus papíru? Když někoho milujeme, tak proč s ním 
nejít do postele? To však vyvolává celou řadu 
dalších otázek. Jak víme, že někoho milujeme? Je to 
snad nějaký pocit? To ten druhý nás nějak přitahuje? 
A co se stane, jestliže tyhle pocity ztratíme příští rok 
nebo hned příští týden nebo když se vedle toho 
druhého ráno probudíme 

Slova „miluji tě" jsou velmi zvláštní; měli 
bychom jich opravdu používat opatrně. Pravá láska 
znamená cenit si toho druhého natolik, že se mu 
bezvýhradně oddáme, že ho budeme milovat natolik, 
že mu vždy budeme věrní, a to nejen když se 
všechno daří nebo když máme z druhého prospěch, 
ale když se naopak nic nedaří a kdy v tom vztahu 
budeme nějakou chvíli víc dávat než přijímat. Co 
když ten druhý třeba náhle zbankrotuje nebo 
onemocní nebo se zmrzačí? Milujeme svého 
partnera natolik, že mu zůstaneme věrní i tehdy? A 
jak víme, že jsme opravdu ochotni to udělat? Je 
jasné, že oddaná, věrná láska zahrnuje závazek 
učiněný tomu druhému. Tady pomáhá i jeho 
zveřejnění: veřejně a otevřeně si lásku slíbit před 
lidmi, které známe, a před kýmkoli dalším, kdo u 
toho chce být, aby nebyly žádné pochybnosti, že se 
dáváme tomu druhému navždy, ať budeme v lepší či 
horší situaci, ať budeme chudší nebo bohatší, ať 
budeme nemocní nebo zdraví. Manželství je 
mnohem víc než jen kus papíru. Ten (nebo snad 
ještě lépe zlatý prstýnek) slouží jako důkaz, doklad 
našeho výhradního závazku, který je přítomen v 
jádru pravé lásky. 
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 Tohle je jedna z oblastí, kde se křesťanská 
morálka střetává s většinou současných kodexů 
chování Objasňuje to však, proč si křesťané jsou 
vědomi posvátnost sexu a proč s ním vždy chtěli 
zacházet opatrně. Jak se dá takovým životem žít v 
dnešní tak silně sexualizované kultuře, zvlášť u lidí 
svobodných? Nejsnáze se takovým životem žijt ve 
společenství, kde sex není ustavičným námětem 
rozhovorů, kde sebemenší narážka nevyvolává hned 
pochechtávání a kde panuje pravá blízkost a 
přátelství spolu s jasné dohodnutým pravidlem, že 
dobrá, hluboká přátelství mezí lidmi opačného 
pohlaví nemusí skončit v posteli. Jinými slovy, je to 
společenství, kterému se daří být tím, čím by měla 
být církev: skupinou lidí, kteří si jsou plně vědomi 
vlastních slabostí a své zranitelnosti, ale kteří se 
rozhodli jít touto ces tou křesťanského života spolu a 
vzájemně si pomáhat radovat se ze skutečné 
oproštěnosti od zhoubného rázu smilstva. Smilstvo 
se dá překonat a nahradit zdravými, vyzrálými 
pevnými vztahy, ale jen začneme-li se učit 
vzájemným vztahům jakožto vztahům nedílných 
lidí, tj. nejen jejich těl, ný. brž lidí hodných úcty, 
protože jsou stvořeni k obrazu Božímu nerozlučně, 
celistvě jako duše a tělo. 

Křesťanství oslavuje sex v kontextu manželství. 
Učí lidi chránit si manželské vztahy s krajní 
bedlivostí a tedy dávat si pozor, abychom nerozvíjeli 
příliš těsné vztahy s lidmi mí mo své manželství 

 

JAK ZVÍT ĚZIT NAD SMILSTVEM ? 
Prvořadým místem, kde se dá smilstvo a chtíč 

léčit, je vztah k Bohu. Právě tehdy, když se vracíme 
k Bohu a učíme se vidět druhé tak, jak je vidí Bůh, 
je možné začít zdolávat smilstvo v srdci. Když se 
přistihneme, že se díváme na druhé chlípně, 
pokusme se vidět je, jak je vidí Bůh: jak žijí celý 
lidský život s rodiči, přáteli, bratry a sestrami, v 
práci nebo doma, se svými potřebami, zápasy a 
slabostmi jako kdokoli jiný. Jinak řečeno, můžeme 
je zasadit do kontextu a představit si je v celém 
jejich lidství. Možná zjistíme, že je začínáme 
postupně vidět ve větší celistvosti, a tehdy se 
sexuální přitažlivost, dosud třebas neodstraněná, 
dostane na správné místo. Postupně zjišťujeme, že 
se učíme vidět druhé jako plnohodnotné osoby, jako 
součást širšího přediva vztahů: v rodině, v prostoru a 
čase či v přátelských vztazích. 

Jiným přístupem je myslet dopředu, předvídat. V 
Homérově Odysseji kouzelnice Kirké varuje 
poutníka Odyssea před svůdnými hlasy Sirén a před 
nebezpečím, že jejich sladký zpěv ho i se společníky 
vláká do osidel smrti. Odysseova zvídavá mysl je 
rozpolcená mezi touhou slyšet ten rajský zvuk a 
obavou, kam jej zavede. Poněvadž dobře zná svou 
slabost a touhu a chce se řídit radami Kirké, dá se 
přivázat k lodnímu stožáru, aby se, až uslyší vábivé 
hlasy Sirén, nemohl vydat za jejich zvukem a tak 

sám sebe zahubit. Navíc zalepí svým druhům uši 
voskem, takže ti neuslyší ani hlasy Sirén, ani jeho 
vlastní volání, aby ho odvázali a on se mohl vypravit 
za jejich hlasem. Odysseus se ostatně nikdy neměl 
plavit tak blízko Sirén, ale tento příběh přesto 
obsahuje jisté ponaučení. Víme-li, že budeme 
pokoušeni něčím, co nás přivede do potíží, a máme-
li pochybnosti, zda dokážeme odolat, můžeme 
prozíravě myslet dopředu a zařídit vše tak, abychom 
se mohli ovládnout, až nastane čas. 

 
Upozornili jsme již na důležitost jít touto cestou 

společně, být součástí společenství, které není 
prosyceno sexuálními narážkami a sugestivními 
představami. Někteří z těch, kdo se vydali 
křesťanskou cestou a bojovali se smilstvem, žádají o 
pomoc třeba přátele. Znamená to, že si najdeme pár 
dobrých přátel téhož pohlaví, kteří dokážou 
pochopit, odkud přicházíme a jak chceme dál 
pokračovat, a dovolíme jim, aby se nás pravidelně 
ptali na náš život, na co jsme se dívali v televizi, na 
videu a v kině, na naše vztahy a tak dále. Vyhlídky 
na to, že se budeme někomu přiznávat, často 
vytvářejí další překážku, která nám zabrání 
stoupnout si na kluzký svah smilstva, po němž 
bychom se dostali tam, kam nechceme. Kamarádství 
s druhými zde může být velkou pomocí, zejména 
jde-li o lidi, kteří nás dobře znají, důvěřují nám a 
nenásilně nás budou udržovat (a my zase je) na 
cestě, po níž chceme kráčet všichni. 

Smilstvo a chtíč pokřivují vztahy. Převrací je 
vzhůru nohama a ničí krásu a nevinnost. Křesťanský 
přístup k sexu můmže být na první pohled 
omezující. Ve skutečnosti však osvobozuje k tomu, 
aby naše vzájemné vztahy byly opravdu lidské a aby 
sex měl vyhrazeno své zákonité, výborné místo, 
Smilstvo je sobecké a jako takové je krutou parodií 
na lásku. 

JAKÉ V ĚNO TAKOVÉ MANŽELSTVÍ - SEXUÁLNÍ 

POUTA 
Nejlepším příkladem je duchovní identifikace, ke 
které dochází, když spolu mají dva lidé pohlavní 
styk. Nejde jen o spojení dvou těl, ale nějakým 
způsobem dochází i k duchovnímu spojení. 
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Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Smím 
tedy vzít údy Kristovy a udělat z nich údy, které 
patří nevěstce? Chraň Bůh! Copak nevíte, že kdo se 
oddá nevěstce, že je s ní jedno tělo? Je přece řečeno: 
„Budou dva jedno tělo." Kdo se však oddá Pánu, je s 
ním jeden duch. (1 Kor 6,15-17) 

Pavel neříká přesně, jaký typ sjednocení se děje, 
když je muž jedno tělo s nevěstkou, ale zdá se, že 
učí, že se děje něco i v duchovní oblasti. S jistotou 
víme, že sjednocení muže a ženy v manželství je 
něčím mimořádným, jelikož symbolizuje jednotu 
Krista a jeho církve. Nejde jen o spojení těl, ale i 
propojení na duchovní rovině. 

Opět to byl Tommy Tyson, koho jsem jako 
prvního slyšel mluvit o potřebě rozvazovat 
sexuálně-duchovní pouta. Když jsme byli v roce 
1970 v Bolívii, ptal se nás jeden misionář, jak má 
vysvětlit mladým lidem, že předmanželský pohlavní 
styk je špatný. Tommy odpověděl, že kdykoliv 
vstupuje někdo do sexuálního vztahu, vytváří tím 
pouto, které je trvalé a nemůže se zlomit pouhým 
rozchodem, ale spíše něčím, jako je modlitba za 
rozvázání. Měl-li muž před svatbou sex s šesti 
ženami, tak s sebou přivádí šest žen do manželského 
lože a do manželství od samého začátku vnáší 
duchovní zmatek. (Ženy většinou tyto souvislosti 
vnímají více než muži, cítí jejich duchovní rozměr.) 
Je-li tomu tak, chápeme, proč se v naší promiskuitní 
době tolik manželství rozpadá. 

NEMANŽELSKÝ A ZVRÁCENÝ SEX JAKO KLETBA  
Kletby, které na nás přicházejí naší vlastní vinou 
Nyní se zastavíme u kleteb, které lidé svolávají 

často bezděčně sami na sebe. Mají na tom svůj podíl 
viny, i když obvykle nikdo nemá v úmyslu 
přivolávat na sebe kletbu. 

Derek Prince vyjmenovává čtyři hlavní kategorie 
hříchů, které na nás podle jeho názoru obvykle 
přivolávají kletbu: 

1. uctívání falešných bohů; 
2. neúcta k rodičům; 
3. utlačování lidí, zvláště slabých (D. Prince 

poznamenává, že podle jeho zkušenosti chtěný 
potrat obvykle přivolává kletbu.); 

4. nezákonný nebo zvrácený sex. 
 

CO DĚLAT  
Derek Prince 

(evangelík) radí: 
Za prvé musíme 

konat pokání za to, co 
jsme udělali. Kromě 
toho se musíme zříci 
toho, co jsme udělali. 
To je víc než pokání. K 
pokání patří obrácení se 
k Bohu, přiznání naší 

viny a prosba, aby nám Bůh odpustil, kdežto zříci se 

něčeho znamená odvrátit se od špatných skutků a 
postavit se zlu. Teprve když uděláme tyto dvě věci, 
můžeme být z kletby rozvázáni. 

Jsme jediní, kdo může konat pokání za své hříchy 
a odříci se toho, co jsme dříve dělali. Ale je také 
nutné necht někoho druhého (kněze) vyslovit Boží 
odpuštění aby nás tak mocí Boží rozvázal z moci 
kletby. V katolické a pravoslavné církevní tradici se 
tak děje skrze svátost smíření a modlitbu za 
rozvázání. 

LL AA KK OO MM SS TT VV ÍÍ   
 

Dá se na lakomství nalézt něco dobrého? Nebo je 
opravdu tak špatné? Proč se nachází na seznamu 
sedmi hlavních hříchů, když přece vidíme řadu 
pozitiv, jež jsou důsledkem neškodného zájmu o 
sebe samého? Není lakota a chtivost, jak říká 
skotský filozof David Hume, „hnací silou 
průmyslu"? Nezastavilo by se bez určitého prvku 
lakomství celé hospodářství a celý lidský pokrok? 
Není pro ně lakomství úplně zásadní věcí? 

LAKOMSTVÍ A VLASTNÍ ZÁJEM  
Než se do toho příliš zapleteme, musíme si 

ujasnit některé zásadní rozdíly mezi vlastním 
zájmem, ctižádostí a lakomstvím. 

Vlastní zájem se od lakomství liší, ale může se 
lakomstvím postupně stát. Vlastní zájem má totiž 
své meze, jimiž jsou zájmy ostatních: vlastní zájem 
nesmí zasáhnout zájmy jiných. Pokud moje touha 
zbohatnout znamená, že začnu okrádat svého 
zaměstnavatele tím, že budu zcela vědomě falšovat 
své výdaje spojené s prací, pak se z mého vlastního 
zájmu (tedy z touhy mít dost prostředků, abych se 
měl v životě dobře a mohl podporovat ty, kdo jsou 
na mně závislí) stává lakomství a chamtivost (tedy 
touha mít víc bez ohledu na to, jak se to dotkne těch 
druhých). Lakomství nastává, jestliže se vlastní 
zájem na tyto meze neohlíží, začíná-li být bezuzdný 
a nezřízený, nehlídá-li jej žádný jiný činitel. 
Lakomství nabývá vrchu, když už se domnívám, že 
jde pouze o mé potřeby a že je nemusím uvádět do 
souladu s potřebami těch druhých. Pokud se vlastní 
zájem stává pro mě tím hlavním, jako by na světě 
neexistoval nikdo jiný a jako by tím jediným, na 
čem záleží, byl jen a jen můj život a můj prospěch, 
právě tehdy začíná být lakomství ohavné. 

Oprávněný zájem o sebe znamená, že se starám o 
sebe a o ty, kdo jsou mi svěřeni. Zdravá ctižádost 
může dosáhnout velkých věcí. Avšak lakomství a 



 
19 

chamtivost vždy jenom spotřebovávají a stravují. 
Konkrétně stravují toho, koho se zmocní. Ten, kdo 
podlehl chamtivosti, je vždycky nešťastný, protože 
nikdy nemá ničeho dost. Cokoli získá, znamená pro 
něj vždy méně, než kolik by toho získat mohl. Když 
dostane přidáno na platu o padesát procent, zmocní 
se ho trýznivé zklamání, že to nebylo o šedesát. 
Chamtivost je odporná a zhoubná.  

Lakomství ovšem vrhá ještě temnější stín, než 
kdyby z nás jen dělalo lidi nešťastné a nespokojené. 
Hrozí totiž také tím, že zničí náš svět. Hospodářství 
poháněné spotřebou a vlády slibující stále vyšší 
životní úroveň, protože nikdo se neodváží slíbit něco 
menšího - to vše nutně povede k vyčerpání 
světových zdrojů, takže život se stane docela 
jednoduše neudržitelným. Chamtivost puštěná ze 
řetězu zničí naši planetu a její bohatství. Více než 
polovina původních pralesů je už zlikvidována a 
třetina těch, co ještě zbyly, zmizí v následujících 
dvaceti letech, bude-li současný trend pokračovat. 
Třetina korálových útesů na světě už byla zničena 
nebo vážně poškozena. V posledních 550 milionech 
let došlo k pěti velkým vyhynutím druhů. Proč 
bychom my nemohli být šestým? 

V globálním oteplování jsme už pravděpodobně 
překročili bod, odkud není návratu, a to se všemi 
potenciálně katastrofálními důsledky pro ledovcové 
kry a pro úroveň hladiny oceánů a pouště. Ničení 
životního prostředí v posledních dvou stech letech je 
klasickým příkladem dopadu chamtivosti. 

Hranice, kde začíná oprávněný vlastní zájem a 
kde nezdravá lakota, je nezřetelná.  

DOBRÉ STVOŘENÍ  
V křesťanských spisech se občas můžeme setkat s 

následující námitkou: lakomství se zaměřuje na 
hmotné, hmatatelné statky, nikoli na statky 
duchovní, a jelikož duchovní jsou nadřazeny, člověk 
by se měl co nejvíce vyhýbat hmotnému. Měli 
bychom se tedy zaměřovat na to, co je nad námi, na 
statky duchovní, nikoli pozemské. 

Je to správné? Bylo by trochu zvláštní, kdyby 
tomu tak bylo. Ostatně jestliže nás Bůh stvořil, je 
zřejmé, že nás stvořil přece hmotné, tělesné.   

Bůh rád tvoří věci, které můžeme cítit, kterých se 
můžeme dotýkat a z nichž se můžeme radovat. Jeden 
z novozákonních autorů si stěžuje na lidi, kteří 
„zakazují manželství a jisté pokrmy, které Bůh přece 
stvořil proto, aby je lidé věřící a pravdy znalí s 
děkováním požívali. Vždyť všechno, co Bůh stvořil, 
je dobré a žádný pokrm není zakázaný, když ho 
člověk přijímá s děkováním: posvěcuje se Božím 
slovem a modlitbou" (1 Tim 4,3-5). 

"K řesťanská víra se k lakomství staví kriticky ze 
dvou hlavních příčin: pro to, co dělá se společností, 
kterou ovládá, a pro to, co dělá s jednotlivcem, který 
se na ně zaměřuje. Tomáš Akvinský vysvětluje, proč 
se domnívá, že lakomství je hřích: 

Je to hřích namířený přímo proti bližnímu, neboť 
člověk nemůže oplývat vnějším bohatstvím, aniž by 
je někdo jiný postrádal ...je to hřích proti Bohu, tak 
jako všechny hlavní hříchy, ježto člověk zavrhuje to, 
co je věčné, ve prospěch věcí časných. 

Jeho první myšlenka se týká hranic. Lakomství 
toho chce víc, aby mohlo chtít víc, i když to třeba 
znamená, že jiný bude mít hlad. Druhá, ačkoli to 
trošku vypadá, jako by statky duchovní byly 
důležitější než materiální, to tak nemíní. Jde o to, že 
nadměrná touha po hmotných statcích je ve 
skutečnosti deformací přirozené radosti z tělesných 
potěšení, neboť se jim věnuje na úkor radostí 
duchovních. Jsme stvořeni k tomu, abychom si 
užívali takových věcí, jako je šťavnatý kus 
hovězího, lahodný klaret a to, že umíme 
rychleběhat, ale zároveň jsme stvořeni ještě pro něco 
vyššího. Byli jsme stvořeni pro vztah k našemu 
Stvořiteli a bez toho, jak říká Augustin, zůstanou 
naše srdce navždy nepokojná a hladová. 
Lakomství se snaží uspokojit nepokojnou duši 
věcmi, které k tomu nebyly nikdy určeny, a aspoň na 
nějaký čas umlčuje touhu po Bohu, která je ovšem 
klíčem a cestou k pravému štěstí. Lakomství tak 
nejen bere druhým, ale také krade nám samým, a 
přitom ochuzuje oba. 

LAKOMSTVÍ A ODPO ČINEK  
Na začátku Starého zákona nacházíme přikázání 

Božímu lidu, aby dodržoval sabat, den odpočinku. 
Když vzniklo křesťanství, křesťané přesunuli tento 
den ze soboty na neděli a odstranili spoustu 
podrobnějších ustanovení souvisejících s tímto 
dnem, ale celkově se přidržovali podstaty této 
základní myšlenky, která dodávala životu rytmus a 
strukturu. Jeden den v týdnu se křesťanům 
doporučuje, aby toho dělali co nejméně: má to být 
den, kdy se prostě soustředíme na Boží dobrotu, na 
rodinu, přátele a různá potěšení, a ne na to, jak 
vydělávat či o něco usilovat. 

Sabat je klíčový lék na lakomství a chamtivost, 
protože je to pravidelná týdenní připomínka, že 
smyslem života není kariéra, práce, peníze, 
obchody, hodnosti a všechno to, s čím si děláme 
starosti. Je to radost z Boha a potěšení z dobrých 
věcí, které nám Bůh dává. 

Chceme-li se naučit, jak se vyvarovat lakomství a 
chamtivosti, které nás zahubí a s námi celý svět, 
není hned nutné cítit provinile, že něco máme, ale 
musíme se učit štědrosti. 

Chudoba může někdy být dobrá věc. Není však 
zárukou dobra. Je docela dobře možné, ba 
dokonce běžné být chudý a zároveň lakomý. 
Štědrost je však zárukou dobra. Člověk, který se 
naučil štědrosti jako způsobu života, touží nalézat 
způsoby, jak se bohatství zbavovat a dávat je 
potřebným. Chudoba není zárukou ctnosti, štědrost 
jí je. 
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Štědrost je tak dobrým lékem na lakomství, 
poněvadž vymezuje hranice hromadění našich statků 
a uvádí na scénu jeden klíčový faktor: potřeby 
jiných lidí, kteří by mohli být příjemci naší štědrosti. 
Mé potřeby a jejich uspokojování najednou nejsou 
tou jedinou a nejdůležitější věcí na světě. Člověk 
dosud svíraný lakotou začíná pro změnu myslet na 
někoho jiného. 

VŠECHNO POCHÁZÍ SHŮRY 

Jak se naučíme být štědří? Prvním krokem je 
začít přemýšlet o tom, kolik jsme dostali z toho, co 
původně nebylo naše. Jakmile si uvědomíme, že vše, 
co máme, jsme dostali, začíná už být snazší se toho 
zbavit. 

Pamatovat každý den na to, že každý nádech, 
každý kousek jídla, které sním, každý doušek vody, 
který vypiji, je ryzím darem, který mi z celého srdce 
dává milující Bůh Stvořitel, - to mi napovídá, že žiji 
v úžasném světě, kde štědrost je v samém jeho 
středu: ve světě, který funguje na základě štědrosti, 
ne lakomství. 

Nic nevlastníme,všechno je nám propůjčeno. 
Když jsme si ukázali, že všechno je dar, zahrnuje 

křesťanský způsob, jak se učit štědrosti jako 
prostředku proti lakomství a chamtivosti, další 
radikální stadium. Znamená to poučit se o 
radikálním učení Ježíšově, že ve skutečnosti 
nevlastníme vůbec nic. Znamená to učit se vracet 
jiným dary, které jsme dostali. Ježíš se svými 
učedníky mluvil zcela bez obalu: 

Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si 
napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na 
dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a 
nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo 
by to viděli, a říkali by: „Tenhle člověk se pustil do 
stavby, ale nemohl ji dokončit"... Tak ani žádný z 
vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být 
mým učedníkem.(Lk 14,28-30.33) 

Míní to Ježíš opravdu vážně? Já jsem se 
samozřejmě nerozloučil se vším, co mám, a 
nevstoupil do kláštera (a jistě ani vy). Znamená to 
snad, že nejsem Ježíšův učedník? 

Ale právě to Ježíš zřejmě říká. On neříká: „Buďte 
ochotni vzdát se všeho, když vás o to někdo 

poprosí," (je zvláštní, že nás o to patrně dosud nikdo 
nepožádal!) ale zcela bez obalu a jednoznačně 
prohlásí: „Rozlučte se se vším." 

Není-li tedy význam Ježíšových slov ani jen 
teoretický, ani jen doslovný, co tedy jeho slova 
znamenají? Možná toto: stáváme-li se Ježíšovými 
následovníky, vzdáváme se všeho. Uznáváme, že nic 
z toho, co vlastníme, není skutečně naše, a vracíme 
to oprávněnému vlastníku - Bohu. Avšak jak jsme 
už viděli, Bůh má sklon působit skrze hmotné věci, 
ne jim navzdory. Jedním z hlavních způsobů, jak 
nám a vůbec každému Bůh rád žehná, jsou statky 
pozemské. Takže když jako křesťan něco 
„vlastním", je tomu tak jednoduše proto, že mi to 
Bůh na chvilku půjčil, a já o svěřené jen pečuji z 
pověření jeho pravého vlastníka; používám to po 
jistou dobu v souladu s jeho záměry ve světě, čímž 
může být přinášeno požehnání ostatním lidem. 

Ježíšovo podobenství o služebnících, kteří dostali 
různé částky peněz, aby s nimi hospodařili, zatímco 
jejich pán je pryč, je možná nejlepší obraz, který 
Bible podává o tom, jak peníze nebo „majetek" 
působí v Božím království. Cokoli křesťan má, má 
to jen svěřeno. Stvořitel mu to zapůjčil, aby to 
používal, aby s tím hospodařil.  

Považuj-li je za dar Boží, budu jejich vlastnění 
asi méně pokládat za samozřejmé a spíš budu 
žasnout nad tím, že mi byly dány do rukou, ať v nich 
zůstanou jakkoli dlouho. Spíše je budu pokládat za 
posvátné, nedotknutelné, unikátní - jsou to Boží 
statky, které mi jsou na jistý čas zapůjčeny. 

Jsou-li mi však z jakéhokoli důvodu odebrány, 
nebo já sám se rozhodnu je dát pryč, je to pro mne o 
trochu snazší, protože v prvé řadě nebyly nikdy mé. 
Takovýto postoj vede k té nejnádhernější svobodě. 
Většina z nás dobře zná tu radost, když vidíme tvář 
někoho, koho máme rádi, jak se rozzáří, když 
rozbalí dárek, který jsme s takovou pečlivostí 
vybírali a věnovali. V tom okamžiku je obsažena 
velká radost a svoboda, protože nám umožňuje 
nahlédnout, jaký má Bůh pocit, když nám dává 
západy slunce, sníh, hory a přátelství a přitom vidí, 
jak se nám rozjasní tvář, když si uvědomíme, jak je 
to dobré. Naučit se takovéto štědrosti vede k 
oproštění od starostí spojených s hromaděním věcí a 
s porovnáváním, mám-li více nebo méně než 
soused; vede k osvobození od toho, že si musím 
zaneřádovat byt dalšími a dalšími krámy. Vede to ke 
svobodě a radosti vycházejícím z toho, že se 
naučíme spíše dávat než dostávat a že se tak budeme 
trochu víc podobat Bohu. Přivede nás to blíž konci 
cesty, kterou představuje křesťanský život. 
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LL EE NN OO SS TT   

.CO JE TO LENOST? 
Lenost je patrně nejkompliko- vanější ze všech 

sedmi hlavních hříchů a v porovnání s ostatními se 
dá jen velmi těžko definovat. Když se řekne lenost, 
napadne většinu lidí nejprve nicnedělání, zahálka. 
Ovšem lenost je často spojována se starší představou 
vyjádřenou latinským slovem acedia, které se někdy 
překládá jako „duševní lenost" či „zoufalství". Tato 
dvě vymezení však právě poukazují na problém, 
jaký s leností máme. Je-li to pouhé nicnedělání, lze 
ji pokládat za menší morální poklesek, avšak většina 
z nás by těžko označila menší zahálčivost za jedno z 
největších nebezpečí pro lidský život. Když si ráno 
trochu déle poležíme, nesrazí to asi západní 
civilizaci na kolena. Je-li však definována jako 
„zoufalství", pak se nachází velmi blízko „deprese", 
a dobře víme, že deprese je obvykle nemoc, která 
postihuje některé lidi bez jejich vlastního přičinění. 
Není to svobodně zvolený způsob života, úkon 
neposlušnosti vůči Bohu či komukoli jinému. Pokud 
to chápeme takto, sotva lze lenost označit za hřích. 
Lenost je buď příliš triviální, abychom se jí vůbec 
zabývali, nebo příliš neúmyslná, aby se z ní dal 
člověk vinit. 

Klinická deprese je nemoc, jež může postihnout 
člověka bez nějaké zjevné příčiny a bez jeho viny. 
Ačkoli jsou příznaky podobné, je důležité odlišovat 
depresi od lenosti. Deprese může být způsobena 
genetickými faktory, nějakým traumatickým 
zážitkem či drogami. Lenost není depresí; je to jiná 
podoba zoufalství začínající drobnými věcmi: 
pokrčí-me-li rameny a odvrátíme-li se od někoho, 
kdo potřebuje naši pomoc, vypneme-li něco v srdci. 
Někdy může být něco takového způsobeno 
zklamáním ze života, ale začíná to tím, že dovolíme 
nechat se unášet lenivým postojem typu „to mě 
nevzrušuje" a „je mi to fuk", který se časem může 
stát životním návykem. Jakmile se nás takováto 
lenost či duševní malátnost zmocní, dá se těžko 
setřást a může vést k pohromě. Lenost je v zásadě 
stav, kdy život vzdáme, což pak vede k tomu, že se 
už z ničeho neradujeme; čeká nás jen trvalá 
ochromenost a letargie, jež neslibuje už nic nového, 
nic vzrušujícího, nic, pro co bychom měli vstát z 

postele a trochu se namáhat. Dorothy L. Sayersová o 
lenosti napsala: 

„Není to jen zahálčivost mysli a lenost tělesná: je 
to celková otrava vůle, která začíná nezájmem a 
postojem 'je mi to úplně fuk! Zahrnuje i vědomé a 
úmyslné odmítání radosti a vrcholí nakonec 
chorobným sebepozorováním a zoufalstvím." 

Chceme-li si představit opak lenosti, pak jej 
ztělesňuje Ježíš. Na jeho rtech si nedokážeme 
představit něco takového jako „je mi to fuk", „mě to 
nevzrušuje" nebo „v klidu". On svůj život prožíval 
se zaujetím, silou, intenzitou, smíchem, utrpením, 
radostí a bolestí, kde jako by každý člověk, který se 
k němu přiblížil, hrál důležitou roli. A přesto to 
nebyl život horečný či hektický, prožívaný bez klidu 
a míru. Ježíš, který zarazí rozhněvaný zástup, když 
chce kamenovat nevěstku, který se vlastní rukou 
dotýká malomocného, utišuje bouři pouhým slovem 
a horlivě ničí nepravý kult v chrámu, je přesným 
odrazem vášnivého Boha, jakého můžeme očekávat 
ze Starého zákona. Tento Bůh je pravým opakem 
reptající lenosti, a tuto vášeň v sobě rozvineme, 
otevřeme-li svůj život jemu. 

LENOST A VZPRUHA  
Tomáš Akvinský popisuje lenost, acedii, jako 

„smutek a děs či nudu ohledně duchovního a Božího 
dobra". Má na mysli to, co nastává, když člověka po 
mnoha drobných rozhodnutích a obratech už 
nedokáže vyburcovat nic dobrého, krásného ani 
moudrého, ba ještě hůře: když dobro, krása či 
moudrost vyvolávají pouze nechuť nebo cynický 
úsměšek. Ztrácíme-li nadšení k životu, dobru, 
smíchu a radosti, může to být známka, že se nás 
zmocnila lenost. 

Když se podíváme na ostatní hříchy, může se 
nám prominout, že jsme se domnívali, že je to 
dlouhý seznam omezení, odepření některých 
zábavných a příjemných věcí v životě, omezení 
našeho hledání radosti a potěšení, že je to něco, co 
mírní vášeň a tlumí nadšení ze života. Zařazení 
lenosti na tento seznam usvědčuje takové představy 
ze lži. Lenost je právě naprostý nedostatek vášně a 
nadšení, je to v hloubi naší duše usazená apatie, 
kterou nijak nevzruší bída, bezdomovectví, AIDS 
nebo hlad. Je to otupělost, jež nám brání žasnout nad 
zelenavými zvlněnými kopci, nad projevem 
naprosto nečekané 
laskavosti, narozením 
dítěte… 

Křesťané by měli 
být nejhorlivější ze 
všech lidí, ale měli by 
být horliví jen v 
záležitostech 
podstatných, nikoli 
podružných. Rostoucí 
připodobňování k 



 
22 

Ježíši znamená, že nám začíná silně vadit utrpení a 
zlo tak, jako vadilo jemu, a že v sobě rozvíjíme 
podobnou schopnost k životu, nadšení a lásce. 

PŮVOD LENOSTI  

Kde se lenost bere? Jak postupně vzrůstá v 
lidském životě? Křesťanská odpověď na tuto otázku 
vychází z naší „stvořenosti".  

Podle křesťanského pojetí života jsme stvořenými 
bytostmi, obdařenými schopností ohromně se 
radovat, být plni nadšení, schopni údivu, zvídavosti 
a citu. Svět byl stvořen jako prostor pro veškeré toto 
okouzlení. Byl stvořen, abychom mohli pravidelně 
žasnout nad tím, že máme dar žít tento život, tělesný 
a duchovní život na této planetě, která je naším 
domovem, místem ryzí krásy, zahrnující 
majestátnost lva, rychlost kolibříka, chuť čisté vody. 
Jsme stvořeni tak, abychom se z takových věcí 
radovali, zkoumali je a užívali jich; avšak především 
bychom se měli radovat ze Stvořitele těchto věcí, 
původce veškerého dobra, od něhož vše stvořené - i 
my - pocházíme a který je nejkrásnější a 
nejžádoucnější ze všech. Ve své velkolepé 
autobiografické reflexi Vyznání říká Augustin Bohu 
lidského pokolení: „Hledají štěstí ne v tobě, ale v 
tom, co jsi stvořil." Sám Augustin si nikdy nebyl 
zcela jist, zda radovat se ze stvořených věcí je dobré, 
nebo ne. Avšak alespoň následující moment vystihl 
dokonale: svou definitivní radost bychom měli 
hledat v Bohu. Radosti, jaké nacházíme v západech 
slunce, přátelích a jablečném závinu, jsou 
ochutnávky, předzvěsti, abychom dostali chuť na to 
nejlepší - a tím je Bůh sám. A naopak: ztrácíme-li 
chuť na Boha, ztratíme patrně dříve či později chuť 
na jiné dobré věci, nebo i dostaneme chuť na věci, 
jež jsou pro nás špatné, neboť pouze napodobují 
vytržení z poznání Boha, jako jsou např. 
halucinogenní drogy nebo vzrušení z krádeže či 
krutosti. 

Lenost začíná ztrátou chuti na Boha. To se 
nábožensky založeným lidem může stát stejně dobře 
jako těm druhým. Leckterý křesťan se naučil 
nahrazovat touhu po Bohu samém zálibou v liturgii, 
církevní hudbě nebo teologických otázkách. „Nudí-
li nás Bůh, bude nás nudit všechno.“ Dante popsal 

lenost jednoduše jako „neschopnost milovat Boha 
celým srdcem, celou myslí a celou duší".  

LÉK NA LENOST  
Jaký je na lenost lék? Především je nutné si 

vyjasnit jednu věc: protikladem lenosti není 
workoholismus. Nejde tu o horečnou činorodost při 
stoupání na společenském žebříčku nebo o 
ctižádostivého kariéristu. Pracovat šestnáct hodin 
denně sedm dní v týdnu není lékem na lenost; je to 
jen cesta k nervovému zhroucení. Jak jsme viděli, 
lenost není pouhé nicnedělání; je to hlubší ztráta 
nadšení pro život a pozbytí lásky k němu. 
Workoholik si ve skutečnosti upírá možnost nalézt 
ono široké objetí života, lásky a Boha, protože je 
zaměřen na takové malichernosti, jako je velký 
příjem nebo obdiv kolegů. 

Jak můžeme obnovit radost ze života a horlivost 
pro dobro, které jsou opakem lenosti? Když Tomáš 
Akvinský píše o lenosti, cituje radu z knihy 
Sírachovcovy: „Aby se zahnala tato otupělost, 
mudrc píše: 'Sehni se a nes ji [moudrost] na svých 
ramenou, její pouta neměj v ošklivosti.'" Radí 
naslouchat duchovní moudrosti lidí, kteří vědí, co je 
to duchovní život, znalců duchovního života. Jedním 
z účinků lenosti je samozřejmě i to, že si myslíme, 
že není nikdo, kdo by mohl nějakou moudrost 
rozdávat, že veškerá rada je k ničemu a nemá cenu jí 
popřávat sluchu. Tomášova slova jsou však moudrá. 
Donutíme-li se aspoň chvilku poslouchat, třebaže to 
můžeme pociťovat jako nějakou přítěž, možná 
budeme překvapeni. 

Jedním z takových duchovních učitelů duchovní 
moudrosti je apoštol Pavel. V jednom ze svých listů 
povzbuzuje čtenáře, aby „se vždycky radovali v 
Pánu" (srov. Flp 4,4), jinými slovy, abychom 
nacházeli radost v Bohu, v tom, který je nejlepší ze 
všech a působí největší radost. Tady se však možná 
zachází příliš daleko: je to až příliš svaté, příliš 
zbožné, aby to bylo přitažlivé. A tak ukazuje 
užitečný způsob, jak začít: „Konečně, bratří, mějte 
zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je 
spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží 
dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, 
která si zasluhuje chvály" (Flp 4,8). Jeho rada je 
prostá: naplňte svou mysl a pozornost věcmi 
dobrými, krásnými a zdravými, a pomalu se může 
vaše nadšení ze života a touha po něm navracet. 
Platí obecné životní pravidlo, že dáme-li někam 
šunt, šunt se nám patrně vrátí. Když si plníme mysl 
něčím, co je povrchní, mělké či třpytivé, co však 
nemá pořádný základ, vede to rychle k nudě. Špatné 
filmy, pornografie, voyeuristické reality show v 
televizi a povrchní lidé nás nikdy nemohou 
nadlouho uspokojit. Představují mentální a duchovní 
ekvivalent laciného hamburgru: vypadá dobře a 
chutná docela dobře, ale záhy zanechá podivnou 
pachuť v ústech a možná, že nás z něho rozbolí 
břicho. 
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Apoštol Pavel nám naopak radí, abychom hledali 
to, co má skutečnou hloubku a hodnotu. Mohou to 
být opravdu dobré knihy, pěkné obrazy, televizní 
programy, diskuse nebo procházky v přírodě.  

Dívání se na dobré věci musíme považovat pouze 
za lék na lenost. Dokážeme-li jen toto, brzy se 
navrátíme ke své netečnosti, letargii a ke staré 
známé nudě. Dívat se samo o sobě nestačí, musí 
následovat čin, angažovanost pro nějakou dobrou 
věc, pro něco, co je pro svět důležité. Není příliš 
podstatné, zda takovou akcí prosazujeme něco 
pozitivního, když třeba skládáme hudbu, sepisujeme 
myšlenky nebo navazujeme přátelské vztahy se 
sousedy, nebo zda odstraňujeme nějaké zlo, jako je 
bída, nedostatek vzdělání nebo neexistence domova. 
Podstatné je, abychom něco dělali, abychom se pro 
něco angažovali na základě nějaké představy, čeho 
by se dalo dosáhnout, a vymanili se tak z netečnosti, 
kterou Kassián diagnostikuje jako kořen nemoci, jíž 
je duchovní apatie. 

Posledním krokem je radost - dokážeme-li se 
„radovat v Pánu". To je ten pravý lék na lenost. 
Jestliže se podle křesťanského učení pod veškerým 
zoufalstvím a nudou nachází ztráta chuti na Boha, je 
na tento pocit tou nejhlubší odpovědí snaha znovu 
objevit tuto chuť, onu prostou radost z Boha. Tohle 
se zdá být ještě dost daleko před námi, ale pro 
některé z nás je Bůh znovunabytá chuť. Pamatuji se 
na okamžik, kdy jsem poprvé ochutnal Guinness. 
Tmavý perlivý irský nápoj mě vždycky fascinoval, 
když jsem dospíval, a pamatuji se, jak jsem si 
poprvé dodal odvahy, abych vypadal starší, a v 
místním obchodě jsem si koupil plechovku tohohle 
piva, abych zkusil, jaké je. Bylo odporné - chutnalo 
kysele, hořce a nepříjemně. Byl horký letní den a 
pivo bylo teplé, ale o to nešlo. Byla to taková 
zkušenost, po jaké bych se piva už nikdy v životě 
nedotkl. Teprve později, po několika letech a jistém 
přemáhání jsem začal oceňovat skryté příchutě, 
zejména silnou, intenzivní chuť po pšenici. Došlo 
mi, že i když něco nechutná zrovna jako limonáda, 
nemusí to být hned špatné. Když jsem se to pivo 
naučil náležitě oceňovat a vychutnávat, stalo se brzy 

mým oblíbeným nápojem, něčím, čemu bych dal 
před ostatními přednost. 

Nezní-li to příliš neuctivě, pak u mnoha lidí se to 
tak trochu podobá jejich vztahu k Bohu. Představa 
radosti z Boha může být lákavá asi tak, jako byl 
doušek Guinnessu, když mi bylo šestnáct. Avšak 
časem se můžeme učit věci, které jsou bohatší a mají 
chuť hlubší. Guinness je pochopitelně triviální 
příklad, ale totéž se dá říci o Bohu. Může nějaký čas 
trvat, než mu přijdeme na chuť, ale pak je taková 
chuť nejsilnější ze všech. 

Existuje zdánlivý paradox, který znají jen ti, kdo 
ve svém duchovním životě učinili nějaký pokrok: 
čím blíže totiž přicházíme k Bohu, tím více 
milujeme to, co je dobré, a chceme, aby se to šířilo, 
a tím víc nesnášíme zlo a chceme mu učinit přítrž. 
Když se setkáme s křesťanem, který to tak nevnímá, 
je pravděpodobné, že dosud tak úplně nepochopil 
jádro křesťanství, a pokud ano, ztratil silný zájem o 
Boha, který kdysi měl. I když nám lenost může na 
první pohled připadat jako nejbanálnější ze všech 
hříchů, může být ve skutečnosti jedním z nejhorších, 
poněvadž s sebou přináší zoufalství a temnotu, 
popírá dobro toho, co Bůh stvořil, a končí 
mrzoutskou netečností. Protikladem lásky není 
nenávist, nýbrž lhostejnost. Je-li lhostejnost jádrem 
lenosti, je lenost nepřítelem lásky, a tedy i 
nepřítelem toho nejlepšího, co vůbec existuje: srdce 
Božího, života, který je ve středu světa. 

Z lenosti je však možné se vymanit, jako je vždy 
možné se vymanit z každého hříšného návyku. Je 
třeba se naučit klanět Bohu, uctívat jej a radovat se z 
něho, děkovat za Boží odpuštění, milost a dobro 
nejen v kostele, nýbrž také jako denní životní návyk; 
poznávat přítomnost Božího působení v každé dobré 
věci, kterou vidíme, v každém láskyplném činu, 
ohleduplném gestu či krásné věci. Opak lenosti 
zahrnuje angažovanost v nějakém smysluplném činu 
a objevení pravdy. Dostáváme znamení, abychom se 
takovou cestou vydali, cestou, která vede od 
ničivých zlozvyků a buduje vpravdě dobrý život, 
cestou, jež v Bohu začíná a v Bohu i končí. 

 
Z knihy Sedm hlavních hříchů a jak jim přecházet od Grahama Tomlina 
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