
Psychika křesťana v této době  
 

Na téma psychiky naleznete v této době toho v médiích dost kvalitního materiálu (Vevera, 

Rektor, Špok, Honzák, Höschl atd.) Chtěla bych k tomu dodat poznámky z hlediska víry, přičemž 

vycházím i ze současných  reakcí a dotazů.   

Křesťana vždy charakterizuje víra (s nadějí a láskou) a z toho plynoucí zbožnost. 

Zbožnost = život Z Boha a S Bohem.  Zbožnost není totožná s pobožností - ta je jen 

jedním z prostředků k zbožnosti. Pravá zbožnost přispívá k zdraví a k pokoji v hloubce 

i ve všem chaosu a úzkostech. Ostatně „Zbožnost je užitečná ke všemu“ je mimo jiné 

knížka o. arcibiskupa Jana. Doporučuji ji.  

„Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich 

soužení a chránit se před poskvrnou světa.“ Jak 1, 27  

a Řím 12,2: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku.“   Tedy duchu světa. 

 Reakce na stres a křesťan   

Na stres reaguje každý člověk bez ohledu na víru.  Boj, útěk, strnutí i méně známé 

reakce jako přeskok či péče o druhé! Navíc přijetí veliké katastrofy probíhá u jednotlivce 

i u společnosti ve fázích šoku, deprese, apatie, vzepětí sil, euforie, iluze, deziluze atd. 

různě a v různém pořadí.  U  katastrofy zapříčiněné lidmi je to vždy těžší než u katastrofy 

přírodní. Je to setkání se zlem a hříchem a pro křesťany také setkání s tím Zlým, který je 

za tím.  

I křesťané reagují typicky: odmítání vidět realitu, pštrosí hlavy v písku, želvy 

zalezlé do krunýře soukromí;  naproti tomu vzrušení, tendence k agresivitě, horečná 

nepromyšlená pomoc; snaha mít „vše“(= tedy aspoň něco) iluzorně pod kontrolou (např. 

hromadit zásoby či informace); záchvaty hněvu, pláče, přeskok do bezstarostné divoké 

zábavy atd.  (V 10 letech jsem zažila karibskou krizi = svět kousek od jaderné katastrofy. 

Otec mi vysvětloval a sděloval hrůzu nikoliv z toho, že zemřeme, ale ze zničení celého 

lidstva. Dodnes si pamatuji i reakce okolí, veřejně určované ovšem režimem.)  

 PTEJME SE, JAKÁ JE VE MNĚ SMĚS POCITŮ A  REAKCÍ?  - A CO NA TO VÍRA?  

a) Zkusme si je při zpytování svědomí uvědomit a odevzdat Bohu, abychom mohli 

vědomě jít dál, jako ti, kdo mají skutečnou Naději.   

b) Nekádrujme své pocity - co smíme a nesmíme cítit. Lidi si vyčítají, že nejsou 

v pohodě, dokonce že nejsou nad věcí!, když se dívají na zprávy z války.  Je snad 

normální být v pohodě i při pohledu na hrůzy války?  Ne, normální je být 

člověkem - cítit a sou-cítit. Bůh nám stvořil zrcadlové neurony, abychom cítili 

bolest druhých.  Být v pohodě v takovéto situaci je buď reakce útěku, přeskoku, 

znecitlivění a to je pochopitelná dočasná reakce i u věřícího křesťana anebo 

trvalá reakce psychopata či lhostejného sobce. A smí křesťan při zprávách plakat? 

Smí cítit hněv? Strach? Kristus snad neplakal nad Jeruzalémem a před vzkříšením 

Lazara nad smutkem Marty a Marie?  Ale muž přece nepláče….  Kristus nebyl 

pravým mužem?! - Je přirozené také cítit hněv, ale směřujme jej na zlo a hřích, 



pokud možno ne na člověka (což se často nepovede), ale rozhodně už ne 

nekřesťansky podle ducha světa – kolektivně na lidi, národ – „zatracené Rusáky“ 

apod. Poměrně často si úzkostliví věřící vyčítají obráceně, že se dokáží ještě 

z něčeho radovat, smát se - i když je válka. To je nedorozumění a pokušení. 

Smíme a máme žít, odpočívat, nabírat síly, spát, smát se atd. To je opravdu 

normální. Jinak bychom neměli ani sílu na pomoc a výchovu dětí. Humor a smích 

je dar Boží a byl i v mnoha nejtemnějších prostředích a situacích. Žijme plně 

v přítomnosti. (Mimochodem: války, utrpení, běženci jsou stále, jen jsou trošku 

dále a trošku víc jiní.)   

c) Jiná věc je připustit si špatné pocity a pracovat s nimi: strach o své pohodlí, 

o snížení úrovně, jak k tomu já přijdu, nenávist, závist atd. Ano, jsme všichni jen 

lidé a hříšníci, každý trochu jinak. A duch světa má na nás vliv, zvláště když jsme 

ho nerozeznávali dříve. Možná nám to naruší náš sebeklam nesobeckých lidí. 

Bohu díky. Nepotlačujme z pýchy tyto pocity a postoje - Já je přece nemohu mít! 

Vytáhněme je na světlo Boží a pak je odevzdejme, ovládejme, nejednejme podle 

nich.  Potlačené jen tajně porostou a povedou k hříšným postojům a činům. 

Reakce druhých a křesťan   

Druhý člověk může mít jiné reakce než já. Jeho úzkost se bude projevovat jinak, 

myslí jinak. Mohu mu pomoci, ale nemohu ho násilně změnit, přesvědčit. A hlavně jako 

křesťan Neodsuzovat! Nesoudit. Neposuzovat ho. Názory mohu, a někdy i musím, soudit 

a postavit se proti nim, ale neodsuzovat člověka. – Pozor na rozdělování a ničení pokoje 

mezi lidmi. Pravda ano, ale ve jménu boje proti válce nezničme mír v rodině, 

v společenství.  Blahoslavení tvůrci pokoje… ano to máme být my!! Zkusme denně 

v malém tvořit pokoj – někde, s někým. I papež František k tomu vyzýval. Není to vůbec 

lehké. Pak se nebudeme divit válkám – a pomůže to i nám. 

Pohled na zlo, na temnoty   

Neustálé sledování zpráv z války, obrazů utrpení škodí psychice. Máme sledovat 

„tolik, kolik“ je třeba, ne moc více. Míra, kolik je třeba, je velmi individuální. Každý člověk 

je jinak slabý, má jinou povahu, profesi a opory. Pro citlivé, úzkostné povahy bude dobré 

jen krátce jednou denně a bez vizuálních vjemů – poslech rádia, čtení zpráv bez videí, ne 

televize, nebo zprávy jen zprostředkovaně druhou osobou.   

Křesťan by se neměl zbytečně a nadbytečně dívat na zlo, temnoty, bolest a utrpení 

z nich a zbytečně o nich vykládat. Zlo má svou tajemnou přitažlivost, fascinaci temnotami 

až jakousi krásu. Zlý je opice Boží a i v něm samotném je odlesk Boží krásy.  Platí to i pro 

thrillery, natož válku. Nikdo není imunní; na co se díváme, to nás poznamenává, ukládá 

se v nás. Jsme chráněni do určité míry, když se díváme jen, nakolik je potřeba 

a nezapomínáme pak na dobro, pravou krásu, chválu Boha a vědomě si ji poté 

naordinujeme jako protijed. V čase, kdy se nadbytečně díváme na zlo, přemíláme ho, 

jsme mohli navlékat na řetízek perly dobra - modlitbu, hru s dětmi, práci, odpočinek atd. 

Čas nám nepatří, patří Bohu. Nekraďme ho a nevyměňujme za temnotu.  

 „Nepromarněte tento čas.“ Ef 5, 15-16 



Modlitba, půst je naše specifická křesťanská reakce!  

V horečném víru se ale někdy spíše ztrácí, než aby rostla. Modlitba a půst 

(i almužna- konkrétně vyjádřená milosrdná láska k druhému) jsou naše prostředky 

duchovního boje. Účinné, ověřené a stále moderní. Jak vypadá má modlitba za mír? A co 

půst? Vždyť je tady nesmírné zlo a proti tomu patří i půst.  

Často slyším, že by to zneklidnilo druhé, kdybychom se více modlili za mír 

a dokonce se postili! Nalítli jsme na pokušení Zlého. Není to pravda! Jestliže vytrvale 

bušíme na Boží milosrdenství, stojíme za svět před Bohem v pokání, tak plníme své 

všeobecné kněžství. A můžeme dosáhnout pravého pokoje, někdy i pod hladinou úzkostí. 

A to hlavní přece není pohoda! Kéž nejsme shledáni vlažnými. Modlit se, postit 

a obětovat se může nějak každý. Každý jinak, v jiné míře, ale každý.  Vím o laicích, co se 

modlí jeden i více růženců denně za mír, kteří se postí opravdu bez jídla jedenkrát týdně, 

adorují a jiní podle svých možností: pomodlí se třebajeden desátek, něčeho se zřeknou 

atd. Laťka je různá u každého člověka. Je třeba hledat čas a prostředky. Kdo se chce 

prostě vyhnout, nemodlit se či je jasně pod svou laťku, může přijít o pravý pokoj; 

v podvědomí totiž ví, že šidí sebe, druhé i Boha. Znám konkrétní případy. Modlitba nás 

naopak vytrhne z beznaděje, z pocitu bezmoci, i z plané hyperaktivity, napojí nás na 

Boha - pravý Pokoj, centrum jistoty a pravou Naději. Dostáváme v ní i my dar.  

Dělat všechna psychohygienická opatření a nemodlit se je pro křesťana paradoxní. 

Modli se a použij psycho-preventivní metody.  

Křesťanské uzemnění  

Metody tzv. uzemnění jsou vynikající první pomocí pro všechny. Ale křesťan by je 

měl doplnit křesťanským uzemněním - nebo „u-nebe-ním“ ?   

TTPP: 

 být Tady a Teď (se zapojením smyslů) 

 být Při tom- při činnosti, kterou dělám- jdu, loupu brambory, dýchám atd.  

 být v Přítomnosti Boží.  

Jsem Tady, Teď, Při tomhle a v Přítomnosti Boží. Teď a tady je se mnou ON, mé 

Bezpečí, má Spása.  Použijme tuto pomůcku v situaci, kdy přichází úzkost. Nebo si 

pomalu opakujme soustředěně verš z Písma o bezpečí, naději. Nebo se pomalu 

pokřižujme s vědomím, co dělám: patřím Otci i Synu i Duchu svatému. Od Otce vycházím, 

se Synem jsem nerozlučně spojen křtem, v Duchu svatém jdu do světa k blízkým 

i vzdáleným.  

Nebo mohu zpívat Ave Crux, spes unica – má Naděje. Mohu spojit s dechem Kyrie 

eleison - nádech Kyrie, výdech eleison…  Nebo pomalé Ab-ba s dechem atd.  

 

Objetí s žehnáním 

Své děti i manžela, staré rodiče a druhé, ale hlavně děti objímejte, ztište je ve 

svém náručí, hlaďte je, prokazujte jim něhu. Tento kontakt v řádu stvoření uklidňuje, 



neboť vyvolává neurohormonální odezvy v mozku. Méně, ale přece, funguje 

hlazení domácího mazlíčka, starým uprchlíkům pomáhá péče o pejska a kočičku 

zvládnout cestu stejně jako jim to pomáhá přežít při rekonvalescenci z těžké nemoci; 

a jako náhražka u dětí poslouží i plyšák.  

Zdánlivě nerozumné je někdy víc moudré než rozumné. A v objetí se modlete 

třeba v duchu a předávejte něhu.  Žehnejte dětem s dotykem, křížkem na čele, políbením. 

Požehnání je také projev něžné lásky, odrazu Boží lásky. Objetí s požehnáním tak 

upokojuje, tiší všechny stránky člověka. 

 

Pomoc   

Pomoc potřebným může být pro nás pozitivní i negativní.  Je třeba si uvědomit 

Proč? Kdy? Kde? Jak? Kolik? A rozlišovat. Vyluxovat účet, že si musím půjčit na jídlo či 

odstěhovat se s miminem do malého bytečku k nemocné babičce není asi to pravé 

ořechové.  Podle evangelia máme zvážit náklady, když stavíme dům, jdeme do války. 

Takže použijme rozum včetně toho, abychom svou pomocí nezrušili nějakou svou 

povinnost, neubližovali jinde a nezhroutili se. Ale nezvažujme zase až do vánoc. 

A nepodlehněme pokušení, co že zmůže moje kapka… Z kapek je moře.  

Proč chci pomoci?  Co je hlavní motiv? Skutečně pomoc lidem? Pak pomáhejme, 

i když se tam přimísí něco navíc - lidská ješitnost apod. To by jinak mohli pomáhat jen 

svatí. Jestli ale chci pomoci jen, aby pan farář viděl jinak bych rozhodně nic nedal apod. 

musím si to vyřešit ve svém svědomí nebo mi v srdci vyroste plevel.  Jsem ochoten dát 

jen ze svého  přebytku – peněz, majetku, času? Bohu díky za to, ale je to jen začátek.  

Velmi častý dotaz: Necítím se být upřímný radostný dárce ze srdce a tak raději 

nemám dávat?! Jestli vám vadí jen vaše city a pocity (= emoční srdce), ale vidíte potřebu 

a chcete pomoci - z biblického srdce jako hlubiny osobnosti, tak jste upřímný dárce. 

Dávejte a emoce se postupně, v průběhu procesu změní. Pomoc jakákoli, peníze, věci, 

čas, práce, modlitba atd. Dělání je lék – i pro nás, dělání, aktivita mění negativní 

stresovou reakci. Bezmocnost je těžší než (byť) těžká aktivita. 

Milosrdný Samaritán uviděl polomrtvého člověka. To byl stres. Jeho reakcí nebyl 

zracionalizovaný útěk jako u kněze a levity (Mohl bych se znečistit rituálně a nemohl 

sloužit!). Strach měl asi stejně jako oni (Co když tu někde ještě číhají lupiči?). Mohl se 

vyhnout a koukat se na druhou stranu cesty. Mohl si říci, je to žid, ať se postarají ti jeho, 

chodí jich tu hodně, mnou stejně opovrhují a kdoví, zda by on mne poskytnul pomoc;  

stejně je už asi mrtvý nebo brzy umře atd. Samaritán nebyl hloupý, jistě to všechno 

věděl.  Musel překonat odpor, strach, předsudky, nepřátelství mezi jejich národy, ale „byl 

pohnut soucitem“.  A tak ho ošetřil a odvezl. Neodvezl jej jen do vsi, ať se někdo jiný 

postará. Zajistil péči. Rozumně. Nezůstal s ním, jel dál za svou povinností. Slíbil zaplatit, 

když to bude víc, navázal vztah zodpovědnosti, aniž věděl, zda mu raněný vyjádří 

vděčnost. To nebylo pro jeho pomoc podstatné – a není ani pro tu naši. Jeho psychika 

byla zatížena stresem a rozhodnutím, ale mohl mít hluboký pokoj a uspokojení z dobra, 

ne výčitky svědomí, které zdraví neprospějí.  



Kdo pomáhá, sobě pomáhá - psychicky i duchovně. Osvědčilo se mi to v celé psychiatrické 

praxi. 

Naším cílem není pohoda a „normalita“ za každou cenu, ale spása a svatost, růst 

v lásce. A kdo pomáhá, více se připodobňuje Bohu – milosrdnému Bohu, který se sklání 

k potřebné bídě člověka.   

 

Láska vytrvalá    

  Odborníci upozorňují, že počáteční pomoc, její vzedmutí u mnoha lidí je také 

instinktivní reakce a zákonitě opadne. Přijde únava z pomáhání, pohled na naše 

nepříjemnosti a deziluze a k tomu různá pokušitelská našeptávání.  

 „Hrdinství je poznat člověka, jaký skutečně je a přesto ho milovat“. Čechov 

Nepřicházejí andělé, ale lidé - hříšní, slabí stejně jako my (i kriminálníci a narkomané 

přijdou) - a navíc většina bude trpět PTSD- posttraumatickými stavy a to se neprojevuje 

jen pláčem (přečtěte si o tom něco). Dlouhodobě vydrží pomáhat jen skutečně dobří lidé 

– a křesťané… Doufejme.  

Vždyť láska nikdy neustává, je trpělivá (i vytrvalá), věrná, nedá se vydráždit, nezávidí… 

Gal 5, 22     

Vydržíme NE ze své síly a dobroty, ale jen silou Ducha - spojeni s Kristem, s Jeho dobrotou...   

1Kor 1 - 13. 

 

MUDr. Jitka Dominika Krausová, OV 
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