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Zážitok klinickej smrti a mystické vízie – smrť i modlitba ako mystický okamih – extáza – cieľ každej modlitby –
umieranie v modlitbe pokoja – Boh je „za prahom“ – podstata smrti v modlitbe – mystický zážitok

Keď som nedávno sledoval v televízii dokumentárny film
o zážitkoch klinickej smrti, uvedomil som si, že tieto zážitky
sú veľmi podobné mystickým zážitkom a videniam svätcov
a mystikov. Nielen preto, že sú „videním“, obrazom a symbo-
lom, ale súčasne skutočným a reálnym dotykom večnosti. Ani
nielen preto, že majú veľmi podobnú funkciu: sú ochutnaním
niečoho, čo zase spätne formuje život človeka. Niektorí bratia
protestanti dôvodia, že skúsenosť smrti by stierala potrebu
viery, pretože ako môže človek veriť, keď vidí? Z rovnakého
dôvodu nakoniec zavrhujú aj mystickú skúsenosť Boha. Lenže
my vieme, že viera je v prvom rade vierou Bohu – a preto je
hlavne nádejou v to, čo ešte nevidíme, ale čo s vierou očaká-
vame, ako hovorí Pavol. Alebo – nádejou v to, čo síce letmo
zhliadneme, ale stále nevlastníme. Veríme však, že videnie
neklame, že Boh nás nemámi a nepodvádza – a teda to, čo
teraz vidíme v „zrkadle a v hádanke“, ako hovorí Pavol, raz
uvidíme tvárou v tvár, úplne a dokonale. Preto sa vo viere
a nádeji vydávame na cestu smrti „starého človeka“, aby sme
sa „znova narodili“ ako „nové stvorenia“. A presne toto sa,
logicky, odohráva aj v modlitbe, v každej skutočnej modlitbe!

Skutočná modlitba je totiž sama v sebe formou zomierania.
A keď človek toto zomieranie v modlitbe podstúpi, uvidí –
úplne zákonite – veci, ktoré vidia ľudia, ktorí sa cez tento prah
dostávajú nie s pomocou modlitby, ale ako následok tragickej
udalosti, ktorá ich na prah smrti priviedla často proti ich vôli.
Vlastne by sme mohli povedať, že smrť je vo svojej podstate
mystickým okamihom. Podobným okamihom je ale aj pravá
modlitba. Tomáš Akvinský hovorí: „Extáza nie je mimoriad-
nym mystickým stavom, ale je charakteristickým znakom
každej opravdivej lásky, pretože jednoducho spočíva vo
vyjdení z medzí vlastného ja.“ (sv.Tomáš Akvinský). A práve
tu je, myslím, paralela medzi modlitbou a smrťou. Modliť sa,
skutočne sa modliť – to je niečo ako podstúpiť smrť, niečo,
ako prekročenie hranice, je to vyjdenie zo seba a spočinutie
v Bohu, ktorý je síce v nás, ale nie je nami, nie je súčasťou nás
– a my nie sme nejakým „odvarom“ Jeho, ako si to predstavu-
jú panteisti.

Každá jedna forma modlitby skôr, alebo neskôr zamieri tam,
kde je cieľ a zmysel modlitby: k mlčaniu, k hlbokému tichu.
Miguel de Molinos v knihe Petra Dyckhoffa o tomto mlčaní
hovorí: „Správný vstup začíná tím, že zanecháme veškerého
úsilí vůle, aby se tak v hlubokém klidu mohly zbystřit vlastní
síly duše. Duše je Božím voláním na Boha zaměřena. Tento
mírný „impuls vůle" ihned potlačíme a zanecháme všeho
pozorování. Procházejí-li námi myšlenky, nenásledujeme je;
dostaví-li se nějaké nálady či hnutí mysli anebo se nás zmocní
neklid, bez rozpaků je snášíme, avšak nevyvíjíme žádné úsilí

potlačit je. Odpíráme si jakékoli volní úsilí. Všechny síly
pokoušející se nás z cesty do klidu a mlčení v Bohu svést,
nebudou mít trvání, jestliže na ně v době modlitby nebudeme
zaměřovat pozornost. K těmto silám, kterých si prostě nebu-
deme všímat, patří: pocit duchovní vyprahlosti, euforie i
deprese, pocity méněcennosti, domýšlivost, přemoudřelost a
pochyby.“ Nepripomína Vám to zomieranie? Modliť sa
týmto spôsobom skutočne znamená v istom zmysle úplne
odumrieť sebe. Pri modlitbe týmto spôsobom naozaj nejde
len o to „byť ticho“ a úporne sa snažiť toto ticho zachovať.
Veď Molinos hovorí nielen o tichu, ale hlavne o zanechaní
všetkého úsilia. Úsilie mlčať je úsilie a úsilie zanechať úsilie
je  zase  len  úsilie.  Je  to  podobné,  ako  keď budhista  túži
potlačiť všetky túžby – lenže túžba potlačiť túžbu je zase len
túžbou…

V skutočnosti je Molinosova vízia modlitby víziou zomiera-
nia. Sedíte – a jednoducho púšťate zo svojho zovretia to, čo
vlastníte, čím ste… nechávate, aby sa to strácalo, rozplývalo
ako chuchvalec hmly, aby sa to rozpadalo na prach (občas to
tak doslova v modlitbe pociťujete)… nechávate sa pohlcovať
hlbinou prázdnoty, hlbinou, v ktorej sa Vaše staré, doterajšie
Ja rozpadá, zaniká, stráca sa… Skutočná modlitba pokoja
nám naháňa smrteľný strach, pretože niečo podobné je
zomieraním a v nás sa závrat z bezodnej hlbiny mieša
s pudom sebazáchovy. Ale viera nám dáva odvahu pokračo-
vať a zomrieť úplne…

Ale je tu ešte jeden dôvod, prečo modlitba vyžaduje zomrieť.
Poukazuje na to fakt, že „extáza“ znamená „výjsť zo seba“ –
a nedá nám tu neporovnať to s okamihom smrti, keď opúš-
ťame  svoj  život,  vzťahy  k  svetu,  telo,…  všetko  to,  na  čom
nám doteraz záležalo a čo zrazu stráca cenu. Biblia hovorí, že
Boh sa nachádza práve „tam von“. Boh je na mieste, na ktoré
sa  dostaneme  len  vtedy,  ak  vyjdeme  zo  seba.  V  Starom
zákone je to vyjadrené faktom, že kto vidí Boha, zomrie.
Alebo: vidieť Boha znamená byť na „druhej strane“ – byť
mŕtvym. Mojžiš chce vidieť Boha – a Boh mu hovorí: Ak by
si ma chcel vidieť, musel by si najprv opustiť svoje telo.
Musel by si zomrieť.

Modlitba je podľa mňa práve toto: nielen „pustenie“ toho,
čím sme, akési „zomretie“ sebe. Toto „zomretie“ nám len
umožňuje to hlavné. Slovami Akvinského: vyjsť zo seba,
opustiť sa – a prejsť „tam von“, kde čaká Boh. A tam sa Ho
dotknúť, pohliadnuť na Jeho Svetlo. A práve o tomto je
mystická skúsenosť.

Podstatou tohto vyjdenia je, že „zomretím“ sebe zomierame
aj svojej sebeckej zovretosti, posadnutosti sebou, svojimi
plánmi, túžbami, cieľmi, predstavami. Toto všetko odumiera



v Molinosovej modlitbe pokoja. Smrť sebastrednosti ale
otvára priestor niečomu novému: Láske. Zabúdame na seba,
aby sme sa v láske a túžbe ponorili v Krista. Zabúdame na
dary, ktoré sme od Neho chceli vyprosiť – a hľadíme na Krista
samotného. Zabúdame, že sme chceli brať – a úplne spontánne
sa darujeme, úplne sa odovzdávame.

Práve vtedy nespočívame v sebectve, ale láska – a preto je
logické, že sa na nás môžu splniť Božie slová: „Boh je láska;
a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn
4,16).

A ešte z inej strany: podstatou tohto „vyjdenia zo seba“, tohto
„zomretia“ je aj to, že sa naša myseľ – a teda my samotní –
vnútorne prenesieme na druhú stranu, v mysli (a v srdci) už
prekročíme hranicu, deliacu čiaru smrti a staneme sa tak samo
v sebe ľudia, o ktorých Ježiš hovorí: „Nie sú zo sveta, ako ani
ja nie som zo sveta. 15 Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale
aby si ich ochránil pred Zlým. 16 Nie  sú  zo  sveta,  ako  ani  ja
nie som zo sveta. 17 Posväť ich pravdou; tvoje slovo je prav-
da.“ (Jn 17,14–17). Hoci telesne ešte stále sme v tomto svete,
naše srdcia už sú inde, v Nebi, pri Bohu, na „druhej strane“.

Jednoducho – podstatou smrti nie je opustenie tela, ale smrť
sebe. Smrť nášmu starému JA, zameranému na seba. Bez
ohľadu, čí táto naša zameranosť na seba nesie črty konzumné,
budhistické, alebo „kresťansky nábožné“, bez ohľadu na to, či
náš cieľ, ku ktorému sme upnutí, sa volá „peniaze“, „zdravie“,
„požehnanie“, alebo „spása“ – bez ohľadu na toto všetko je
toto zameranie vo svojej podstate sebecké a je prejavom nášho
starého človeka. Ako vraví Pavol: „4 Krstom sme teda s ním
boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený
z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. 5 Lebo ak
sme  s  ním  zrástli  a  stali  sa  mu  podobnými  v  smrti,  tak  mu
budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. 6 Veď vieme,  že  náš
starý  človek  bol  s  ním  ukrižovaný,  aby  bolo  hriešne  telo
zničené, aby sme už neotročili hriechu. 7 Lebo kto zomrel, je
ospravedlnený od hriechu.“ (Rim 6,4–7). Presne tento proces
sa vo viere a veľkom odhodlaní odohráva v tichu a mlčaní
modlitby. A keď je proces umierania dovŕšený – alebo pri-
najmenšom dovedený za určitú hranicu, ktorá nám umožňuje
reálne sa odpútať od seba, aspoň ako-tak – nastáva skúsenosť
Boha. Akvinského extáza. Mystický zážitok. Oblaženie,
o ktorom vraví Guigo Kartuzián: „Ale Pán, jehož oči vždy bdí
nad spravedlivými a jehož sluch je nejenom nakloněn k mod-
litbám, ale je přítomen v jejich modlitbách, nečeká ani, až ona

dokončí svou řeč, uprostřed modlitby ji náhle přeruší a
spěchá, aby sám vstoupil. Toužící duši rychle běží vstříc,
vylévá se v rose nebeské radosti a v pomazání nejlepšími
mastmi. Znavenou duši občerstvuje, hladovou sytí, vyprahlou
zavlažuje, způsobuje, že duše zapomíná na věci pozemské,
zapomíná na sebe. a v tomto umírání ji podivuhodně oživuje,
opojením ji přivádí do stavu rozumné střízlivosti. A tak jako
při některých tělesných úkonech duše je tak přemožena
tělesnou žádostí, že zcela ztrácí rozum a člověk se stává
jakoby celý tělesným, tak zde naopak v tomto nejvyšším
nazírání duše tak převyšuje a pohlcuje všechna tělesná hnutí,
že tělo v ničem duchu neodporuje a člověk se stává jakoby
celý duchovním.“ (Guigo Kartuzián, Scala Paradisi).

Zmyslom a cieľom modlitby sa mi teda javí toto:

· Nechať v ZANECHANÍ a MLČANÍ zomrieť naše staré
JA. Jednoducho ho pustiť zo zovreta, nechať ho rozplynúť
sa, stratiť, rozpadnúť… a súčasne…

· …nechať sa UCHVÁTIŤ Bohom tak úplne, že zabudne-
me na seba, zabudneme na všetko (počas modlitby, samo-
zrejme), vyjdeme úplne zo seba – a ponoríme sa do Boha,
necháme sa Ním úplne pohltiť.

Dalo by sa to isto nazvať „smrťou“ a „znovuzrodením“ a ešte
všelijako inak.

Ale keď sa extáza zjednotenia pominie, vrátime sa naspäť do
sveta, z ktorého sme sa na cestu modlitby vybrali – a bude
nám pripadať veľmi podobne, ako pripadá ľuďom, ktorí sa
vrátili „z onoho sveta“:

· Na jednej strane šedo, bez čara a krásy, svet, v ktorom
sme cudzinci a túžime sa vzdialiť z tela a vrátiť už navždy do
miest, ktoré v modlitbe navštevujeme.

· A súčasne je to miesto, v ktorom – hoci ako cudzinci –
predsa žijeme s vďakou a radosťou, pretože akokoľvek je
toto miesto poznačené hriechom, predsa v ňom prebleskuje
Božia krása v stvorení. A ešte viac, je to miesto, kde rastie-
me, kde môžeme Bohu naozaj preukazovať lásku prostred-
níctvom ľudí okolo nás a kde môžeme spolupracovať na
veľkom diele Boha.
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