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Hrozba v duchovných knihách – Kto boli? – Pre koho písali? – Čo písali? – Čo ak chýba obrátenie? – ilúzia 
„techniky“ – základom je život služby a odovzdanosti v láske – „technika“ je len nadstavba – bez základu k cie-

ľu nesmeruje – ba je tu nebezpečenstvo! – normálne a prirodzené 

Tak som minule uvažoval nad knihami. Tými kvalitnými 
knihami. Napríklad od Jána z Kríža, Terézie Avilskej, Ec-
khardta, Taulera. Molinosa,… no, veď tú moju „fan“ zostavu 
asi poznáte ☺… 

Zrazu som si uvedomil, že v týchto knihách sa ukrýva jedna 
naozaj veľká hrozba! Hrozba, ktorá spôsobí, že človek od 
Krista spoľahlivo zablúdi niekam „v čerty“, rozhodne skôr 
niekam k Vodnárovi z New Age, než ku Kristovi Ježišovi… 

Problém je v tomto: 

• KTO BOLI  títo ľudia? Samozrejme, vieme to. Väčšinou 
kňazi, mnísi, rehoľníci, jednoducho ľudia, ktorí sa radikálne 
rozhodli pre život v úplnej odovzdanosti Bohu. Boh bol pre 
nich Alfou a Omegou, žili pre Neho, dýchali pre Neho – 
milovali Ho celým svojim srdcom. 

• PRE KOHO  písali svoje diela? S nie veľkým zjednoduše-
ním môžeme povedať, že takisto pre mníchov a pre rehoľní-
kov, pre svojich kolegov – občas pre ľudí, ktorí boli na tej 
istej ceste, kde oni sami, aj keď neboli mníchmi. Teda písali 
pre ľudí, ktorí rovnako už mali za sebou rozhodnutie radikálne 
nasledovať Krista a úplne sa Mu darovať. 

• ČO v týchto knihách vlastne píšu? V podstate píšu o tom, 
ako priviesť toto rozhodnutie a tento život radikálnej odo-
vzdanosti Kristovi do ešte väčšej dokonalosti. Nie sú to knihy 
o obrátení, o uverení. Sú to knihy o zdokonalení obrátenia 
a uverenia, ktoré už nastalo. 

Chápeme už? 

ČO SA STANE, ak takúto knihu začne čítať človek, ktorý 
ešte tento základný krok neurobil? Ktorý ešte nežije a nedýcha 
pre Krista tak, ako zamilovaná nevesta pre svojho milovaného 
Ženícha? Čo potom? 

Potom tento človek v srdci zajasá, pretože konečne našiel 
niečo, čo vyzerá ako nejaká „technika“, podobná tej, o ktorej 
vari vie z prostredia jogy, alebo zenu.  

A tak si sadne a začne hneď praktikovať rôzne formy modlit-
by. Lenže – bude to fungovať bez obrátenia? 

Napríklad Ján z Kríža bol spoločne s Teréziou Avilskou 
oddanými reformátormi svojho rádu, ľuďmi, ktorí boli pripra-

vení pre Krista trpieť a aj zomrieť (Ján z Kríža to aj v praxi 
dokázal), vydali sa pre Neho aj z posledných síl. Svoje knihy 
písali pre seberovných. Ich život nebol „technikou“ ale 
skutočným oddaním sa Kristovi. Jeho podstatou bola láska, 
služba ako zmysel života, túžba a ochota naozaj klásť svoj 
život za bratov a za Krista, ktorého milovali. To bol základ. 
Skutočný základ. Ako vraví Ján z Kríža: „Kto chce popri 
Bohu milovať niečo iného, určite si Boha veľmi neváži, lebo 
kladie na váhu s Bohom to, čo je od neho úplne vzdialené.“ 
Výrečné – a u Jána aj uskutočnené. Naplno. Inde potom 
necháva zo srdca vytrysknúť svoju najhlbšiu túžbu: „Pane, 
trpieť a byť znevažovaný pre teba…!“ A Terézia? Vari 
poznáme jej lakonické vyznanie: „Boh sám stačí!“  

„Techniky“ a „postupy“, ktoré opisujú, slúžili len ako 
nástroj toho, aby túto lásku – už tak blčiacu a oslepujúcu 
– urobili ešte väčšou, ešte radikálnejšou, aby jednotu 
s Bohom urobili ešte hlbšou a oddanejšou. Sú tým istým, ako 
radou skúseného trénera, ktorý zapálenému športovcovi 
predpíše nejaké tie suplementy a doplnky, aby tak jeho 
pokrok bol ešte rýchlejší a skvelejší. Bez tréningu, bez dennej 
driny ale tieto suplementy nemajú takmer žiaden efekt, sú 
vyhodenými peniazmi… To isté platí aj o dielach týchto 
veľkých duchov:  

• V spojení s obrátením, s veľkou, planúcou láskou, 
túžiacou darovať všetko, môžu pomôcť, aby bola ešte väčšia 
a skvelejšia. 

• Ale bez obrátenia, bez tejto lásky, bez „prozaického“ 
základu obyčajnej služby, nemajú takmer žiadnu moc, žiaden 
efekt. Je to stratený čas… 

• Ba viac, môžu človeka zviesť na scestie, pretože v ňom 
môžu vzbudiť dojem, že k spáse sa dá dospieť aj bez lásky, 
bez služby, bez obrátenia – len praktikovaním nejakých 
„nábožných cvičení“. Ako keby sa dalo spasiť sa „modlením 
a chodením do kostola“ – čo je rovnako absurdná, ako 
nekonečne rozšírená predstava! 

Pozor teda na to. Ak o týchto veciach – o obrátení, viere, 
láske, obeti, službe až do krajnosti – často a obšírne nepíšu, 
nie preto, že by ich považovali za nepotrebné. Nepíšu o nich 
preto, že im (a aj ich adresátom) boli normálne 
a samozrejmé… 
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