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„Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia 
povýšene. Neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre 
mňa nedosiahnuteľnými. 2 Ale ja som svoju dušu upokojil a 
utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené 
dieťa, tak je moja duša vo mne. 3 Dúfaj, Izrael, v Pána, 
odteraz až naveky.“ 

(Ž 131,1–3) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Nedávno som sa rozprával s jedným kňazom, ktorý bol v Arse 
na duchovných cvičeniach. Tieto duchovné cvičenia robila 
spoločne jedna vatikánska pápežská kongregácia, Komunita 
blahoslavenstiev a charizmatici. Hovoril: Mal som z tých 
charizmatikov strach. Ale oni tam, na Západe, sú iní, než 
u nás. U nás mi to pripadá také nejaké príliš emotívne, príliš 
citové… 

Niečo na tomto hodnotení je. Niekedy u nás akoby stále 
prevládal pocit, že musíme niečo robiť a k niečomu sa 
vyhecovať. Je potrebné byť viac nadšení, viac a hlasnejšie 
volať „aleluja!“, vyššie dvíhať ruky, dlhší čas venovať 
modleniu v jazykoch… V skutočnosti ale viera nie je o tom, 
že sa k niečomu s vypätím vyšvihnem, ale skôr o tom, že 
kapitulujem a poddám sa prostej a jednoduchej realite, 
v ktorej niet špekulovania, pochybností, tieňa ani 
komplikovaných a nejasných teórií: Boh je tu. Miluje Ťa. Je 
Tvoj Otec. Ty si Jeho syn (dcéra). Nebo je Tvoja vlasť. Už 
zakrátko budeš doma. Amen… Uveriť znamená spočinúť 
v tejto nádhernej realite, spočinúť v Otcovom náručí – presne 
tak, ako Dávid, ktorý o tom hovorí v úvodnom texte. Jazykom 
viery je mlčanie a postojom viery spočinutie. 

Toto ale platí o celom duchovnom živote. 

Myslím, že nám je už známe meno Miguela de Molinos, 
španielskeho mystika 17. storočia, duchovného radcu 
a sprievodcu pápeža Inocenta XI. V roku 1687 publikoval 
svoje dielo, knihu Guia espiritual. V nej píše: „Lidské myšlení 
zaměřené na výkon pociťuje tento stav jako pasivní, bezúčelný 
a často dokonce jako zahálku. Pocit je to subjektivně naprosto 
správný, neboť si připadáme dočista bezmocní. Mnoho lidí se 
na tomto místě domnívá, že musí sami něco uvést do pohybu, 
neboť nemohou tu nečinnost snést. Hrozí se toho, co má přijít, 
a obracejí se na útěk tím, že vědomě přijímají myšlenky a 
připouštějí smyslové vjemy, a tak se opět zaměstnávají věcmi, 
od nichž se chtěli vzdálit. Hrozí se skutečné pravdy a 
skutečného působení božské bytosti a zabraňují tak tomu, aby 
se jim dostalo podstatných zkušeností a poznatků, které 
člověku chce zjevit a darovat vstřícná Boží láska. Mnozí 
hledající, kteří se vydali na cestu a neodvratně na tuto často 
bolestnou mez narazí, dostanou strach, otočí se zpět a znovu 
se přidržují navyklých způsobů. Kdyby se na tomto místě 
svěřili pokynům, které by je dovedly dál, a odpoutali se od 
všeho myslitelného a hmatatelného, zajistili by si příliv 
netušených energií plných milosti. K tomuto kroku je zapotřebí 
veliké důvěry, která by se měla v mezilidských sférách 

podporovat od dětství.“ Ako vidieť, nie je to len dnešný 
problém: strach pred ponorením sa do hlbiny „temnej viery“ 
(katechéza 99) a do hlbín nevyspytateľnej Božej prítomnosti 
a namiesto toho snaha nahradiť to vlastnými počinmi 
a vlastnými pocitmi a emóciami, ktoré – na rozdiel od Boha – 
sami ovládame a máme ich tak pod kontrolou. A potom 
Molinos popisuje modlitbu pokoja, ktorá je nástrojom a 
cestou k tomu, aby človek dospel k spočinutiu viery, 
k spočinutiu v náručí Otca: „Modlitba klidu neboli vnitřní 
usebrání probíhá bez jakéhokoli přemítání a uvažování. Je to 
otevřenost pro věčnou pravdu, člověk je prostě přítomen a 
odevzdává se. Aniž na něco myslí, aniž si cokoli představuje - 
upouští dokonce i od představy cesty - dává se člověk při 
modlitbě klidu, jako by ho vedla neviditelná ruka, pojmout do 
naplněného mlčení. Lidé osvícení hovoří v tomto stavu o zření 
Boha. Protože je to zření očima duše, nikoli očima tělesnýma, 
naprosto chybí slova, jak tuto mystickou zkušenost popsat.“  

Modlitba pokoja – to je vlastne „zápas“ o vieru v našej 
vlastnej modlitbe.  

Teraz nechajme stranou modlitbu, v ktorej sa snažíme Boha 
uprosovať a prehovárať. Je to detská fáza modlitby u ľudí, 
ktorí ešte neuverili v Božiu Lásku. Žijú ešte stále s predstavou 
Boha, ktorý je trestajúcim tyranom a veľmi skúpym darcom, 
ak sa darcom vôbec môže nazvať. Ich modlitba sa tak 
sústreďuje skôr na to, ako tohto strašného Boha uchlácholiť 
a ako od Neho dokonca niečo vymámiť.  

V našom centre bude teraz modlitba rozjímavá. Ako hovorí 
sv. Terézia Avilská, až ňou sa začína seriózny a skutočný 
duchovný život. Pre niekoho sa toto modlitebné obdobie 
života začne aktívnym rozjímaním o Bohu na spôsob prvých 
krokov lektio dovona. Rozjímanie a meditácia sú okamihmi, 
kedy naše vlastné uvažovanie v nás prebúdza naše vlastné 
city. Nie je to ešte pohľad na Boha, ani spočinutie v Bohu. Sú 
to stále ešte naše vlastné pocity a emócie, ktoré nás napĺňajú 
ako výsledok vzrušenia a pohnutia zoči-voči Pravde, 
odhalenej našim rozumom v rozjímaní. Má to svoj hlboký 
zmysel: práve tieto objavy a nimi vyvolané city nám 
dodávajú odvahu k nasledovnému kroku a tým je ponorenie 
sa kontemplácie, kedy od myšlienok na Boha pristupujem 
k Bohu skutočnému.  

Tento prechod k Bohu, ponáranie sa do Boha, v nás 
prebúdza pochopiteľný strach. Na rozdiel od dôverne 
známej knižky, ktorou Biblia je, Boh je živé Neznámo. Biblia 
– to je Božie slovo „pod kontrolou“: čítame ju, kedy sami 
chceme, chápeme ako sami chceme a konáme, či nekonáme 
podľa jej slova tak, ako sa sami rozhodneme. Ale Boh je niečo 
iné. Je to živá osoba. Bytosť ohromná a nepredstaviteľná. 
Nekonečná hlbina. Svetlo tak mocné, až nás oslepuje 
a vzbudzuje v nás na počiatku predstavu temnoty, ako spoznal 
a popísal sv. Ján z Kríža. Ponárať sa do Boha v nás môže 
vyvolávať podobný pocit paniky, ako keby sme sa hlavou 
dole vrhali do priepasti. A tu začína boj modlitby o svoju 
vlastnú vieru… 

Keď sa totiž ocitneme na prahu tejto hlbiny Boha samotného 
a pod nohami sa nám začína strácať navyknutá pôda, tu sa 



podvedome a inštinktívne chytáme posledných opôr, ktoré 
nám ostávajú. A nimi je naša vlastná aktivita: vraciame sa 
naspäť k slovám, k predstavám, k uvažovaniu, k vlastným 
pocitom – a tak sa vzďaľujeme od priepasti Živého Boha a  
v panike tak akoby znova vztyčujeme onú oponu medzi nami 
a Svätyňou Najsvätejšieho, ktorú Ježiš svojim krížom roztrhol 
a odstránil… 

A zase: Ak ešte len nastupujeme túto cestu a proste len tak 
sedíme pred Bohom – tu sa v nás, hlboko v podvedomí, 
objavuje strach z toho, že tu budeme takto sedieť do súdneho 
dňa. Inými slovami: strach z toho, že Boh nebude konať. 
A tak sa snažíme „zachrániť situáciu“ tým, že sami začíname 
nahrádzať onú „chýbajúcu“ aktivitu Boha . Namiesto toho, 
aby sme čakali na Božie slová, začíname sami uvažovať. 
Namiesto toho, aby sme v dôvere čakali, otvorení pre Božie 
pohladenie, začíname namiesto toho vyvolávať sami v sebe 
pocity a nálady, aby sme aspoň „niečo zažívali“ a nesedeli tu 
len ako nejakí tupci. Bojíme sa, že Boh konať nebude, vlastne 
kdesi v srdci akosi neveríme, že by Boh mohol skutočne konať 
– a tak sa snažíme byť v modlitbe aktívni my, snažíme sa 
niečo pociťovať, niečo prežívať, k niečomu smerovať, niečo 
hovoriť, niečo robiť… 

A tak modlitba pokoja je výzvou, aby sme si v praxi 
odpovedali na dve otázky: 

• VERÍM, že Boh je živý, skutočný a že ma miluje? 
Verím, že naozaj prichádza, aby s mocou konal vo mne 
a v mojej modlitbe veľké a udivujúce veci? Ak áno, potom 
nemusím robiť nič, iba sa otvoriť, otvoriť v láske a tichom 
pozvaní – a potom už iba zotrvávať pred Bohom a nechať, aby 
konal On, ničím neobmedzovaný a neprehlušovaný vlastným 
„náhradným“ úsilím a žvatlaním. Nemusím Ho dokonca ani 
prehovárať a uprosovať, sám príde, pretože ma miluje… Stačí 
mlčať a otvoriť sa, byť „tu“, prítomný, ako oní bdelí sluhovia 
z podobenstva, opásaní očakávajúci návrat svojho pána, keď 
príde a zaklope (Lk 12,35–37). A Pán skutočne príde, posadí 
ich za stôl a začne ich On sám obsluhovať! Toto je teda prvá 
otázka viery, ktorú riešime hneď na začiatku našej modlitebnej 
cesty do hlbiny Boha, ešte prv, než na Neho v modlitbe 
narazíme. Keď sa tak potom stane, potom nastáva čas pre 
druhú otázku: 

• VERÍM, že Bohu môžem dôverovať? Verím – a to bez 
toho, aby som musel vopred vidieť, vopred chápať, vopred si 
overovať a kontrolovať to, k čomu ma Boh pozýva? Verím 
bezvýhradne láske Boha, tou vierou, o ktorej hovorí 
Katechizmus, keď konštatuje: „Motívom viery nie je 
skutočnosť, že sa nám zjavené  pravdy javia ako pravdivé a 
zrozumiteľné vo svetle nášho  prirodzeného rozumu. Veríme 
"autorite samého Boha, ktorý  zjavuje a ktorý sa nemôže mýliť 
a ani nás nemôže klamať".“ (KKC 156). Ak áno, potom 
nepotrebujem žiadnu oporu a môžem sa bez obáv vrhnúť do 
Božej hlbiny. Nemusím sa chytať žiadnych „záchranných 
kolies“ slov, uvažovania, myšlienok, pocitov, sledovania „či 
už kontemplujem“, hodnotenia „či je už moja modlitba 
úspešná“ ani ničoho podobného. Môžem v mlčaní a naprostej 
odovzdanosti dôvery dovoliť, aby ma Boh úplne „pohltil“ 
a pojal do svojej nekonečnej plnosti. Môžem sa jednoducho 
a slobodne nechať v Bohu „utopiť“, pretože verím, že Boh je 
Život a Sloboda a Plnosť a utopiť sa v záplave Života, Plnosti 
a Slobody a veľkej radosti – kto by pred niečím takým utekal? 

Duchovný život je o dôvera a o láske. A tak aj modlitba je 
podobná viere v tom, že je to tiež pohyb smerujúci 
k ponoreniu sa, k spočinutiu. Je to pohyb od aktivity, ktorá 
je na samom začiatku a sprevádza naše prvé detské kroky 
na ceste duchovného života, až k pasivite kontemplácie, 
ktorá je už hľadením na Boha v dôvere a láske. 

Nakoniec ešte jedno vysvetlenie: Mnohí ľudia namietajú, že 
takýto postoj je vlastne iba odsúdeniahodným kvietizmom, 
ktorý odvádza od skutočných kresťanských skutkov, ku 
ktorým volá Evanjelium. Veď či Biblia nevolá, aby sme 
nemilovali len jazykom, ale aj skutkami? 

Osobne si myslím, že odpoveď na túto otázku je nám jasná, 
ale predsa, aby sme sa vyhli omylom: 

• Duchovný život je život, ktorý žijeme vo svojom vnútri, 
kde je Boh a kde sme my sami v Bohu (porov. Jn 15,4). Pre 
tento vnútorný život je charakteristická „pasívna“ 
odovzdanosť, pretože je to Boh, ktorý je ženíchom a ktorý 
prichádza za svojou nevestou, aby ju oblažil a pozdvihol – 
a naopak, sme to my, kto sme nevestou, čakajúcou na svojho 
ženícha. Som presvedčený, že ani u Ježiša nespočívali Jeho 
nočné modlitby v tom, že sa snažil od večera do rána Bohu 
niečo vysvetľovať, vykladať, ani v tom, že od večera do rána 
sa vyhecovával k nejakým pocitom dvíhaním rúk a kričaním 
„Aleluja!“. Naopak, som presvedčený, že Jeho modlitba bola 
práve takého spočinutie v náručí Otca, v ústraní vrchov, 
v pokoji a odovzdanosti synovskej dôvery a lásky… 

• Z tohto duchovného naplnenia sa potom rodí vonkajšia 
aktivita : skutky lásky, služby, pomoci, pochopenia 
a uzdravenia. Veď aj Ježiš sa z mlčania a pasivity spočívania 
v Bohu vracal naspäť, medzi ľudí, plný moci a aktivity, ktorou 
slúžil, uzdravoval, ohlasoval a vyučoval.  

A tak mlčanie, pasivita a odovzdanosť modlitby vedú k tomu, 
že Boh v modlitbe koná a napĺňa nás – a my, naplnení Jeho 
Láskou a Jeho Mocou sa z vnútra modlitby vraciame naspäť 
medzi ľudí schopní a pripravení pracovať na Božej roli 
a v Božej vinici. Dá sa povedať, že tak, ako Boh aktívne 
naplnil nás, tak aj my potom – ako Boží vyslanci – aktívne 
napĺňame svet, v ktorom žijeme. A tak, ako je naša vlastná 
pasivita – čiže otvorenosť a odovzdanosť – podmienkou toho, 
aby nás Božia aktivita naplnila a premenila; tak aj naša vlastná 
aktivita vo svete je limitovaná otvorenosťou sveta voči nášmu 
posolstvu a konaniu. 

Ale ak modlitba nie je spočinutím v Bohu, ale iba prívalom 
slov a prchavých pocitov, ktoré sa snažíme v sebe navodzovať 
a vyvolávať, potom nám veľa síl nedáva a ničím zvláštnym 
nás ani nenapĺňa. A potom, keď sa vrátime medzi ľudí, 
vyprchá z nás ono prechodné a povrchné nadšenie a namiesto 
neho príde depresia, skleslosť a únava – a naša „apoštolská 
aktivita“ odumrie ešte skôr, než sa poriadne rozbehne… 

No a sme v závere. Ak je rozjímavá modlitba na spôsob lektio 
divina cestou k viere, potom jej posledná fáza – kontemplácia 
– je okamihom, kedy sa viera skutočne narodí. Znakom toho 
je, že sa Bohu v tejto viere otvoríme a potom už iba 
jednoducho zotrvávame a nechávame, aby Boh sám vstúpil 
a konal svoje skutky. A o to ide. 

Prajem Vám všetkým veľa odvahy na tejto „temnej“ ceste 
Svetla. 

Váš Inky 

 

 


