Pokora — pycha

CZYM JEST POKORA ?
Pokora to ukierunkowanie pêdu do wielkoœci.
W naturze, któr¹ otrzymaliœmy od Stwórcy, mamy z³o¿ony pêd do wielkiego
przeznaczenia — dar ¿ycia na obraz i podobieñstwo samego Boga. Bóg w swej mi³oœci
obdarzy³ cz³owieka wielk¹ godnoœci¹ i wspania³ym powo³aniem. Jesteœmy dzieæmi Boga
i mamy uczestnictwo w Jego naturze. Jesteœmy wielcy przez jednoœæ z Chrystusem.
„Pismo Œwiête uczy, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony «na obraz Bo¿y», zdolny do poznania
i mi³owania swego Stwórcy, ustanowiony przez Niego panem wszystkich stworzeñ
ziemskich, aby rz¹dzi³ i pos³ugiwa³ siê nimi, daj¹c chwa³ê Bogu” [KDK 12].
„Czym jest cz³owiek, ¿e o nim pamiêtasz i czym — syn cz³owieczy, ¿e siê nim
zajmujesz? Uczyni³eœ go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwa³¹ i czci¹ go
uwieñczy³eœ” (Ps 8, 5-6).
D¹¿enie do prawdziwej wielkoœci powinno byæ podporz¹dkowane Bogu. Granice, z jakimi
winniœmy siê liczyæ, to granice stworzenia grzesznego. Pokora s³u¿y wiêc do
ukierunkowania pêdu do wielkoœci. Chory pêd do wielkoœci, wynikaj¹cy z fa³szywej
ambicji, nie prowadzi do faktycznej wielkoœci cz³owieka, ale do jej karykatury.
Pokora jest prawd¹.
Pokora uwa¿ana jest za fundament ¿ycia duchowego. „B³ogos³awieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie”( Mt 5,3). Cz³owiek pokorny uznaje swoj¹
zale¿noœæ od Boga i t¹ zale¿noœci¹ siê cieszy. Pok³ada sw¹ nadziejê nie w sobie, lecz
w Bogu i dlatego mo¿e otrzymaæ i przyj¹æ bardzo wiele ³ask.
W³aœciwy akt pokory polega na pochyleniu siê ku ziemi, na uni¿eniu siê przed Bogiem
i przed tym, co Bo¿e w ka¿dym stworzeniu. Pokorne uznanie w³asnej nicoœci przyzywa
Boga. Bez pokory nie ma prawdziwej wiêzi z Bogiem. Pokora buduje relacje miêdzyludzkie.
Pokora zaczyna siê w dniu, w którym odkrywam, ¿e jestem pyszny.
Zostaliœmy stworzeni z niczego. Wszystko zawdziêczamy Bogu, który nas w istnieniu
nieustannie podtrzymuje. Có¿ masz, czego byœ nie otrzyma³? (1 Kor 4, 7).
Byæ pokornym, to uznaæ prawdê o sobie , o swojej niedoskona³oœci, grzesznoœci, nicoœci
i nêdzy, ale równie¿ o Bogu, o Jego wszechmocy, hojnoœci i mi³osierdziu. Prawd¹ o mnie
jest to, ¿e sam z siebie jestem niczym, ¿e sam z siebie nic dobrego uczyniæ nie mogê.
Prawd¹ o mnie jest równie¿ to, ¿e Bóg mnie kocha, obdarowa³, obdarowuje i bêdzie obdarowywa³.
„...beze Mnie nic nie mo¿ecie uczyniæ” (J 15,6).
„Wszystko mogê w Tym, który mnie umacnia”(Flp 4,13).
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PYCHA — PRZECIWIEÑSTWEM POKORY
Pycha to po¿¹danie wywy¿szania siê ponad to, czym siê jest.
Istot¹ pychy jest przypisywanie sobie tego, co siê otrzyma³o od Boga.
Pycha to korzeñ wszystkich wad, a tak¿e czêsta przyczyna ludzkich zranieñ (im bardziej
pyszny cz³owiek, tym bardziej podatny na zranienie i tym bardziej rani innych).
Ró¿ne przejawy pychy:
— wynosiæ siê dla zalet, których siê nie ma
— wywy¿szaæ siê dla zalet rzeczywistych
— trwaæ w przekonaniu, ¿e posiada siê te zalety w stopniu wy¿szym od innych
— myœleæ, ¿e samemu zdoby³o siê dobro — albo na nie zas³u¿y³o
— zbytnie zadowolenie z siebie, swej dobroci, szlachetnoœci, m¹droœci, inteligencji,
zdolnoœci, wiedzy, uduchowienia, itp.
— poczucie wy¿szoœci, lepszoœci; pogarda dla grzeszników
— niechêæ chwalenia innych
— krytycyzm wobec bliŸnich, os¹dzanie, obmowy
— nadmierne przekonanie do w³asnych ocen, pomys³ów
— postawa „ja wiem lepiej”
— niechêæ do korzystania z krytyki, napomnieñ
— chêæ narzucania w³asnego zdania
— nadmierna chêæ pouczania, ukazania swej wiedzy
— popisywanie siê (na pokaz)
— szukanie pochwa³, uznania, rozg³osu, s³awy
— szukanie honorów, zaszczytów
— ¿¹dza w³adzy i pos³uchu
— przecenianie swej wiedzy, swych mo¿liwoœci i zdolnoœci
— nadmierne napominanie i radzenie
— d¹¿enie do samozbawienia
— dbanie o pozory (zewnêtrzne) przy zaniedbywaniu spraw wewnêtrznych
POKORA A WIELKODUSZNOŒÆ
Nale¿y odró¿niæ pychê — nierozumne d¹¿enie do wielkoœci — od wielkodusznoœci,
która jest rozumnym d¹¿eniem do wielkoœci.
Bywa tak, ¿e myli siê pokorê z ma³odusznoœci¹ i s³u¿alczoœci¹ (uni¿aniem siê z lêku, dla
korzyœci). Nale¿y zatem odró¿niæ pokorê od ma³odusznoœci. Ma³odusznoœæ to
rezygnacja z wielkoœci cz³owieka — sk³onnoœæ do s¹dzenia o sobie gorzej ni¿ siê zas³uguje.
Towarzyszy jej obawa przed niepowodzeniem i nastawienie rezygnacyjne. W naszych
grupach czêsto pod pozorami pokory usi³uje siê zakamuflowaæ postawy takie, jak:
— ucieczka od odpowiedzialnoœci i wysi³ku w postawy typu:
„nie umiem”
„nie potrafiê”
„nie nadajê siê”
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„nie uda mi siê”
— oskar¿anie siê na pokaz („podziwiajcie, jaki jestem pokorny”)
— udawanie braku tam, gdzie go nie ma
— zakopywanie talentów
Tylko cz³owiek pokorny widzi dary Bo¿e w sobie. Pyszny myœli, ¿e s¹ jego w³asnoœci¹
i chcia³by je ukryæ.
WZRASTANIE W POKORZE
Nie broñmy siê przed prawd¹ o sobie. „Poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli”( J
8,31). ¯ycie chrzeœcijañskie wymaga postawy nieustannego nawracania. Jeœli mam siê
nawracaæ, muszê mieæ œwiadomoœæ, ¿e tego nawrócenia naprawdê potrzebujê. Jeœli mam
siê zmieniæ, to powinienem wiedzieæ, o jak¹ przemianê chodzi. Abym przyj¹³ ³askê uzdrowienia, trzeba, abym uzna³, ¿e jestem chory.
Najczêœciej cz³owiek boi siê prawdy o sobie. Istot¹ procesu przygotowywania w sobie
miejsca dla Boga jest odkrywanie prawdy o naszej ludzkiej nêdzy. Pan w swej dobroci
stawia nas czêsto w prawdzie. S³u¿¹ temu m.in. doœwiadczenia pustyni, oczyszczenia,
próby, wszelkie sytuacje, gdy jesteœmy ogo³acani ze z³udzeñ, gdy doœwiadczamy niemocy,
bezradnoœci, s³aboœci .
Trzeba korzystaæ z ka¿dej krytyki, upadku, niepowodzenia i wyci¹gaæ wnioski.
Przyjmowaæ krytykê bez odrzucenia jej, ale z wdziêcznoœci¹. Nie uspawiedliwiaæ siê, nie
t³umaczyæ, nie kontratakowaæ, ale zastanowiæ siê, przemodliæ. Nie znaczy to, ¿e wszystko,
co us³yszymy, bêdzie obiektywne. Musimy jednak braæ poprawkê na w³asn¹
subiektywnoœæ, ró¿ne mechanizmy obronne.
Wzrastanie w pokorze wymaga przyjmowania z radoœci¹ obmowy, pos¹dzeñ, oszczerstw,
w g³êbokim przekonaniu, ¿e gdyby Bóg nie zachowa³ nas od upadków, niekiedy nies³usznie
nam zarzucanych, z pewnoœci¹ by³yby one naszym udzia³em. Twoja wra¿liwoœæ na
obmowy, oszczerstwa poka¿e ci, ¿e nie jesteœ pokorny. Poprzez doœwiadczenia upokorzeñ
masz szansê zobaczyæ, jak bardzo jesteœ uzale¿niony od wzglêdów ludzkich. Zamiast
kierowaæ swoj¹ energiê na obronê siebie samego i ewentualny kontratak, warto abyœ
wykorzystywa³ takie sytuacje dla w³asnego nawrócenia.
Pokora — wg œw. Teresy — nie polega na tym, by myœleæ i mówiæ, ¿e jest siê pe³nym
b³êdów, ale na tym, by czuæ siê szczêœliwym, gdy inni tak myœl¹ i mówi¹.
Pomocne s¹:
— podejmowanie codziennego rachunku sumienia
— udzia³ w grupie dzielenia
— sakrament pojednania i pokuty (najlepiej u sta³ego spowiednika)
— kierownictwo duchowe
— ¿ycie Eucharysti¹.
Ró¿ni autorzy podaj¹ rozmaite stopnie pokory. Nale¿y strzec siê pokusy przymierzania
siê do nich. Chêæ uwa¿ania siê za cz³owieka pokornego jest przejawem pychy. Droga do
œwiêtoœci nie wi¹¿e siê ze wzrostem poczucia w³asnej doskona³oœci.
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Stopnie pokory wg œw Ignacego Loyoli:
1. Maj¹c do wyboru œmieræ b¹dŸ pope³nienie grzechu œmiertelnego, nie wybraæ grzechu.
2. Maj¹c do wyboru œmieræ b¹dŸ pope³nienie grzechu powszedniego, nie wybraæ grzechu.
3. Wybieraæ :
raczej ubóstwo z Chrystusem ubogim ni¿ bogactwo
raczej zniewagi z Chrystusem zniewa¿anym ni¿ zaszczyty
Stopnie pokory wed³ug ks. Aleksandra ¯ychliñskiego:
1. Przyjmowaæ z radoœci¹ s³uszn¹ krytykê
2. Radowaæ siê z oskar¿eñ nies³usznych
3. Wybieraæ :
raczej ubóstwo z Chrystusem ubogim ni¿ bogactwo
raczej zniewagi z Chrystusem zniewa¿anym ni¿ zaszczyty

Stopnie pokory wg œw. Anzelma:
1. Poznaæ, ¿e siê jest pod pewnymi wzglêdami godnym wzgardy
2. Znosiæ, ¿e siê takim jest
3. Przyznaæ to
4. Pragn¹æ, aby bliŸni w to uwierzy³
5. Cierpliwie znosiæ, ¿e siê tak mówi
6. Zgodziæ siê, aby nas traktowano za kogoœ godnego wzgardy
7. Chcieæ, aby nas tak traktowano

*

*

*

Pokora jest prawd¹. Duch Œwiêty jest Duchem Prawdy. Duch Œwiêty prowadzi nas do
œwiêtoœci, do pe³nego zjednoczenia z Jezusem, który wzywa: „Uczcie siê ode Mnie, bo jestem
cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29). Pokora jest koniecznym warunkiem wzrostu i
uœwiêcenia.
LITANIA POKORY
(przypisywana Tomaszowi à Kempis)
O, Jezu, cichy i pokornego serca, wys³uchaj mnie.
Wyzwól mnie, Jezu,
z pragnienia, aby byæ cenionym,
z pragnienia, aby byæ lubianym,
z pragnienia, aby byæ wys³awianym,
z pragnienia, aby odbieraæ zaszczyty,
z pragnienia, aby byæ chwalonym,
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z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi,
z pragnienia, aby zasiêgano mojej rady,
z pragnienia, aby byæ uznanym,
ze strachu przed poni¿eniem,
ze strachu przed wzgard¹,
ze strachu przed skarceniem,
ze strachu przed zapomnieniem,
ze strachu przed wyœmianiem,
ze strachu przed skrzywdzeniem,
ze strachu przed podejrzeniem.
I tak¿e, Jezu, daruj mi tê ³askê, bym pragn¹³,
aby inni byli wiêcej kochani, ni¿ ja,
aby inni mogli byæ wy¿ej cenieni ode mnie,
aby w oczach œwiata inni wygrywali, a ja bym przegrywa³,
aby inni byli wybierani, a ja bym by³ pozostawiony,
aby inni byli chwaleni, a ja bym by³ niezauwa¿ony,
aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie,
aby inni mogli staæ siê œwiêtszymi ode mnie,
o ile tylko ja bêdê tak œwiêty, jak powinienem”.
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2 Kor 10,13;
Flp 2,1-11;
1 P 5,5
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