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Čo je bdelosť? – TU a TERAZ... – je problém v sústredenosti? – ... alebo nový životný postoj! 

Jedna z vecí, ktoré sa pri spovediach opakujú dosť často, je aj 
položka „nesústredil som sa na modlitbu“ v rôznych podobách a 
variantoch. 

Nesústredenosť je ale problém podstatne väčší a širší. Ako 
pripomína Tony Campolo, sociológ a antropológ, väčšina ľudí 
žije nesústredene neustále. Človek prežije tu a tam pár okami-
hov, ktoré stoja za pozornosť, ale väčšinu života strávi tak, že 
len utráca čas, ktorý si ani nepamätá. Väčšinou to znamená, že 
svojimi myšlienkami blúdime alebo v minulosti, keď sa vracia-
me k tým okamihom, ktoré „stáli za to“, alebo blúdime v 
budúcnosti a mysľou sme už pri veciach, ktoré nás ešte len 
čakajú (a po ktorých alebo túžime, alebo sa ich bojíme), alebo 
blúdime úplne mimo, vo svete svojich myšlienok, predstáv, 
fantázie,... a pritom sa úplne míňame s prítomným okamihom.  

Je to hlúposť, pretože, ako zdôrazňuje Henri Boulad, „Jedině na 
přítomném čase záleží. Jedině přítomnost je pravá. Jedině 
přítomnost je! Neboť přítomnost je prostor dějin, právě v něm se 
dějiny dějí nebo zanikají. Právě dnes a nyní se odehrává osud 
světa. Co říkám, co dělám zde a nyní, mění orientaci věcí, mění 
běh dějin.“ Alebo slovami Marie von Ebner-Eschenbachovej: 
„Ak vládneš nad okamihom, vládneš nad životom.“ Je to tak, je 
to pravda číra a jasná ako poludňajšie slnko. Neprekvapuje 
preto, že aj Písmo znova a znova apeluje: „Bdejte!“ Čiže žite 
práve takýto plne bdelý, plne prítomný život, TU a TERAZ, bez 
toho, aby sme boli otupení, omámení a tak odlákaní od reality 
zmäťou citov, vášní, myšlienok, strachu,... čohokoľvek. 

Napriek tomu... tak znova a znova nežijeme. Prečo? V čom je 
chyba? Pomohol by nám nejaký tréning koncentrácie? Meditá-
cie? Hodiny strávené zazenom, alebo niečím podobným?  

Odpoveď nájdeme asi až vtedy, ak sa spýtame: Prečo vlastne 
nežijeme TU a TERAZ? Pretože náš život je na 99% strašne 
nudný a prázdny. Nie sme spokojní s tým, čo žijeme. Nie sme 
vlastne spokojní ani s tým, kým a čím sme! Neprijímame sami 
seba, svoj stav, situáciu, život,... stále hľadáme niečo iné, niečo, 
čo už konečne „bude ono“, čo konečne bude „stáť za to“, niečo 
skutočne skutočné! Žijeme, ako sa na dnešného človeka patrí, 
„cieľmi“ a „výzvami“ a tak... Dokonca aj keď večer len tak 
blúdime po nete (a jasne si uvedomujeme, že tým mrháme čas a 
úplne zbytočne), tak to robíme preto, že na jednej strane nás nič 
netiahne do tohto nášho nudného života a na nete aspoň na 
chvíľu zabudneme, „odreagujeme sa“... a kdesi vnútri (bez toho, 
aby sme si to uvedomili, priznali,...) je stále taká akási podve-
domá a zúfalá nádej: Možno, možno práve teraz, možno práve 
tu, na nete, konečne nájdeme niečo naozaj zaujímavé, niečo, čo 
bude naozaj stáť za to,... ktovie? Možno...  

Ak si toto uvedomíme, potom si jasne uvedomíme ešte jednu 
vec: potrebujeme nie tréning sústredenosti. Nie školu meditácie. 
Žiadnu techniku. Potrebujeme uveriť. Konkrétne – uveriť 
Kristovi a vierou prijať dar, ktorý nám priniesol: Život. Synov-
stvo. Zbožštenie. Dar Ducha. Tu a teraz. Pretože všetky tieto 
dary sú plnosťou reality – a realita nie je ani včera, ani zajtra, 
ani niekde inde, ale len a jedine TU a TERAZ! A ak realita stojí 
za to – a v Kristovi a v Jeho Dare naozaj za to stojí! – potom 
sme konečne stratili dôvod utekať. Nutkanie opustiť nudnú a 
šedivú realitu v nádeji, že za jej hranicami konečne nájdeme 

niečo, po čom túžime, alebo aspoň nájdeme náplasť rozptýle-
nia a aspoň na chvíľu zabudneme na tú strašnú nudu a šedivosť 
a mizériu toho, čo v skutočnosti a bez príkras žijeme... k čomu 
ale je a aké miesto toto utekanie má, pokiaľ realita nie je viac 
šedivá a život nudný, ale oboje plné vzrušenia a radosti? 

A toto znamená bdieť. Znamená to vierou rozumieť a chápať, 
vierou prijímať, vierou sa stávať a vierou vstupovať do Života 
v Kristovi a s Kristom (porov. úvahy 385 a 386).  

Potom už naozaj niet dôvodu utekať. Aká minulosť bez Krista 
a v smrti hriechu by mohla byť lepšia, než prítomnosť v 
oslnivom jase Krista a plnosti Života, ktorý sa v nás rozlieva? 
A aká budúcnosť by nám mohla ešte priniesť niečo nové, 
niečo, čo by nebolo obsiahnuté v tomto novom Živote, či by ho 
dokonca mohlo nejako a niečím prevýšiť? Nič také neexistuje, 
v Kristovi dostávame a prijímame úplnú plnosť vôbec možné-
ho a viac, než predstaviteľného. Po prvý raz sa už nemusíme 
utiekať ani do sveta predstavivosti a fantázie, pretože v Kristo-
vi realita, ktorú žijeme, ďaleko prekonáva aj tú najbujnejšiu 
fantáziu. Nie, nemáme už dôvod nikam utekať. Môžeme úplne 
šťastní a blažení byť, zotrvať TU a TERAZ. V tom je tajom-
stvo mníchov a pustovníkov. Ľudia „tam vonku“, vo svete, si 
myslia, že títo mužovia a ženy s veľkým sebazaprením zane-
chali veci, na ktorých im záležalo, aby ich tak akosi obetovali 
pre Krista. A v skutočnosti je to presne naopak: striasli sa 
týchto vecí ako zákerných pijavíc, pretože neboli kvôli nim, 
„smetiam a odpadkom“, ako by povedal sv. Pavol, ochotní 
obetovať krásu skutočného – a teda krásu prítomného okami-
hu, v ktorom jedinom je možné prežívať to, čo je skutočné... 

Takže ako? Máte problém so sústredenosťou? Pri modlitbe? V 
kostole? Všeobecne v živote? Robíte veci bezmyšlienkovite? 
Často neviete, kam ste čo položili? Deň za dňom vám nejako 
prechádza bez toho, aby ste si nejako uvedomili, či vôbec 
zapamätali, o čom vlastne bol? Ste nervózni, v strese, stále 
máte pocit, akoby ste sa za niečím naháňali, stále niečo chýba, 
niečo ešte potrebujete... vždy už len to, či tamto... a tak to je už 
roky a nie a nie to skončiť? 

No, možno by bolo načase uveriť...  

Váš Inky 


