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kapitoly 24 až 49 

Na ceste 
kontemplácie 



Domáca úloha 
VYHODNOTENIE 

• Prečítali ste si doma ešte raz, vo svetle 
povedaného, kapitoly 1 až 23? 

• Dovolili autorovi, aby Vás namotivoval k 
ceste – aj na príbehu Marty a Márie 
Lazárových? 

• Zvážili ste na príklade Márie a Marty, či 
podobné problémy s „aktívnymi kresťanmi“ 
a „svetskými ľuďmi“ nemáte aj Vy? Ako Vám 
radí reagovať na ne autor? Čo z toho a ako 
môžete použiť v praxi? 

• Darilo sa Vám rozjímanie? 

• Akékoľvek nejasnosti… sem s nimi! 



PRIPOMENUTIE… 

OBLAK NEVEDENIA 

OBLAK ZABUDNUTIA 

„šípy“ lásky, 
prenikajúce 
Oblakom. 
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PRIPOMENUTIE… 

OBLAK ZABUDNUTIA 

V BEŽNOM ŽIVOTE: 

APATHEIA ako „ľahostajnosť k sebe“, plynúca z  

- VIERY: „Boh je môj Otec, nebojím sa, nemám strach z 
ničoho, nie som o nič ustarostený“ 

- NÁDEJE: „Moja vlasť je v Nebi, preto už vzhľadom na 
seba netúžim po ničom pozemskom, som tu už len 
cudzinec…“ 

- LÁSKY: „Milujem Boha, nemám kedy zaoberať sa sebou, 
pretože som úplne upriamení k Nemu“ 



PRIPOMENUTIE… 

OBLAK ZABUDNUTIA 

V BEŽNOM ŽIVOTE: 

APATHEIA ako príčina i dôsledok „osamotenosti“, kedy 
Kristus je v nás „osamotený“, čiže všetkým, bez 
konkurencie: „Druhé obrátenie je rozhodnutie k 
dokonalosti; je celobytostným odovzdaním sa; je úplným 
vydaním sa“ (Heinz Shürmann): 

„OSAMOTENOSŤ“ 

„APATHEIA“ 
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VIERA/NÁDEJ/LÁSKA 



PRIPOMENUTIE… 

OBLAK ZABUDNUTIA 

POČAS MODLITBY: 

… zanechávame v „zabudnutí“ úplne všetko, úplne 
vyprázdňujeme svoju myseľ, pretože modlitba je čas, 
kedy sme tu iba pre Boha, je to „rande s Bohom“, čas 
vyhradený priamo pre Neho – po vzore Krista: 

„Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné 
neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol 
ruky a uzdravoval ich. … Keď sa rozodnilo, vyšiel von a 
utiahol sa na pusté miesto [modliť sa].“ (Lk 4,40.42 SSV) 

KONTEMPLÁCIA je tak adorovanie Milovaného pre Neho 
samotného, nie pre čokoľvek iné, dokonca ani pre spásu 
či Božiu milosť nie. 
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„Lidé chtějí vidět Boha očima jako vidí 
krávu, a chtějí milovati Boha jako milují 
krávu. Tu miluješ pro mléko a sýr a pro 
vlastní užitek. Tak činí všichni lidé, kteří 
milují Boha kvůli bohatství nebo kvůli 
vnitřní útěše. Nemilují Boha správně, neboť 
milují Boha kvůli vlastnímu požitku. 
Vpravdě pravím všechno, čemu v duchu 
dáváš přednost, co neobsahuje Boha, ať je 
to sebelepší, stane se ti překážkou k 
nejbližší pravdě.“ (majster Ján Eckhardt) 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



PRIPOMENUTIE… 

OBLAK NEVEDENIA 

ÚBOHOSŤ – „Úbohý, ale milujúci“ (sv. Simeon Nový Teológ) 

- Nič nemám zo seba, všetko som od Boha dostal a nemám 
nič, čím by som mu za to zaplatil či si to zaslúžil. 

- Som hriešnik a nesplnil som účel, pre ktorý ma Boh stvoril. 
Čas a sily takto premrhané sú nenávratne stratené a ja 
nemám to ako odčiniť ani ako Bohu vynahradiť. Som závislý 
len a jedine na nezaslúženej milosti Jeho odpustenia. 

- Spása, ktorú mi Boh dáva, je rovnaký dar, ktorý môžem 
iba prijať, nič k nemu nemôžem pridať ani si ho zaslúžiť. 

- Tento Dar ma úplne presahuje, moje schopnosti sú preň 
úplne nedostatočné, Boh ho musí vo mne svojou Mocou 
uskutočniť – a ja sa mu môžem iba pokorne a s vďačnosťou 
poddať a nebrániť Bohu svojim neúčinným úsilím… 



PRIPOMENUTIE… 

OBLAK NEVEDENIA 

ÚBOHOSŤ – „Úbohý, ale milujúci“ (sv. Simeon Nový Teológ) 

Preto nerobím počas modlitby nič – len LÁSKYPLNE 
HĽADÍM NA PÁNA, v úplnej UVOĽNENOSTI VIERY, bez 
akéhokoľvek vlastného úsilia (v čom je rozdiel od 
rozjímania, ktoré bolo aktívne, bolo našim úsilím). 

Je to UVOĽNENOSŤ – „modlitba čakania na Pána“ – kedy 
Bohu dávame úplnú voľnosť a slobodu i iniciatívu, pričom 
sami sme v stave úplnej dispozície pre Neho. 

ÚBOHOSŤ sa tak stáva PLNOSŤOU, pretože vyprázdnením 
sa od seba vzniká priestor, ktorý napĺňa Boh a v Ňom sme 
– slobodní od svojho ega – pretvorení a premenení, 
zbožštení a teda spasení. 

ÚBOHOSŤ JE ZÁKLADOM PRAVEJ POKORY 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



ŘEKL JSEM O pokoře, že byla tajemným 

způsobem a dokonale ztělesněna v tomto 

skromném, slepém milování Boha, které vše 

zapomíná v temném oblaku nevědění a vše v 

něm pohřbívá.  

To však můžeme říci o všech ctnostech a zejména 

o křesťanské lásce. Neboť tato láska není ničím 

jiným než milováním Boha pro něj samého, 

nade všechny stvořené věci, a milováním 

lidí v Bohu tak, jako milujeme sami sebe.  

Je zcela správné, aby Bůh byl v kontemplaci 

milován kvůli sobě samému, nade všechny 

stvořené věci, neboť, jak jsme již řekli, je toto 

dílo ve svém základě čistý záměr, nic jiného, 

než na jediný cíl zaměřený úmysl našeho ducha, 

který směřuje k samému a samotnému Bohu. 

Dokonalý učedník v této věci nežádá ani aby 

byl ochráněn před bolestí, ani o štědrou odměnu. 

Nežádá o nic, jen o Boha samotného. Proto se 

nestará, zda pociťuje zármutek nebo radost, 

ale zajímá ho jen to, aby se vyplnila vůle 

Boha, kterého miluje. 

Toto je požiadavka, obsiahnutá v prikázaní: 

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého 
svojho srdca, z celej svojej duše, z celej 
svojej mysle a z celej svojej sily!“  

(Mk 12,30 SSV) 

Ak je Boh milovaný celým srdcom – potom 
v srdci viac už niet miesto na nič iné. 

 

Preto dokonalá láska = apatheia; 

a apatheia = podmienka dokonalej lásky. 

Boh, len Boh, nič než Boh 
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Bez počiatočnej spolupráce Božej milosti 
a kladenia základov prostredníctvom 

rozjímania však normálne nie je možné k 
tomuto stavu dospieť! 
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Je zcela správné, aby Bůh byl v kontemplaci 

milován kvůli sobě samému, nade všechny 

stvořené věci, neboť, jak jsme již řekli, je toto 

dílo ve svém základě čistý záměr, nic jiného, 

než na jediný cíl zaměřený úmysl našeho ducha, 

který směřuje k samému a samotnému Bohu. 

Dokonalý učedník v této věci nežádá ani aby 

byl ochráněn před bolestí, ani o štědrou odměnu. 

Nežádá o nic, jen o Boha samotného. Proto se 

nestará, zda pociťuje zármutek nebo radost, 

ale zajímá ho jen to, aby se vyplnila vůle 

Boha, kterého miluje. 

Neznamená to ľahostajnosť k svetu a k 
ľuďom. Znamená to len, že odteraz aj ľudí, 
aj seba milujeme pre Boha, kvôli Bohu, na 
Božiu slávu: „Při tom, jak můžeš zjistit, 
opravdově a dokonale naplňuje druhou, 
nižší část křesťanské lásky (tedy lásky k 
ostatním křesťanům). Neboť dokonalý 
kontemplativní člověk nepřikládá nikomu 
větší váhu, ať už je to jeho příbuzný nebo 
cizí člověk, přítel nebo nepřítel. Neboť 
všichni lidé jsou mu stejnou měrou bratry a 
žádný cizincem. Pokládá všechny lidi za své 
přátele a nikoho za nepřítele. A to až do té 
míry, že dokonce i ty, kdo mu ubližují a trápí 
jej, pokládá za své skutečné a důvěrné 
přátele a má jim přát tolik dobrého, kolik by 
si přál pro svého nejmilejšího přítele“ – 
pretože ich miluje nie kvôli nim, že si to 
zaslúžia, ale kvôli Bohu a pre Boha. 

Nie je to nevšímavosť 
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Nežádá o nic, jen o Boha samotného. Proto se 

nestará, zda pociťuje zármutek nebo radost, 

ale zajímá ho jen to, aby se vyplnila vůle 

Boha, kterého miluje. 

Túžime spasiť sa – avšak už nie kvôli sebe, 
ale aby v nás bol našou spásou oslávený 
Boh.  

„Neboť kontemplativní člověk při tomto díle 
nepřipustí, aby jeho pozornost zaujala 
sebemenší myšlenka navíc, byť by se týkala 
nějaké nejsvětější věci.“  

Z rovnakého dôvodu milujeme ľudí a 
slúžime ich spáse – aby bol aj cez nich Boh 
ešte viac oslávený a potešený. V tom je ten 
najzákladnejší prameň apoštolátu, ktorý 
nikdy neustane, nikdy nad nikým nezlomí 
palicu, nikdy nikoho neodsúdi, ale túži 
zachrániť každého po vzore Krista, ktorý 
hovorí: „Ak niekto počúva moje slová a 
nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som 
neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť“ (Jn 
12,47 SSV). 

Všetko v Bohu a pre Boha 
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„Neboť jako všichni lidé padli v Adamovi, svými činy projevují touhu 

po spáse a jsou zachráněni jen Kristovým utrpením a ničím jiným, jak 

nám je zjevováno, duše, která se plně odevzdává kontemplaci, a proto 

je uvnitř sebe sjednocena s Bohem, dělá nikoli nepodobným 

způsobem vše, co může, aby učinila všechny lidi tak zdravými, 

jako je sama.“ (kapitola 25) 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



JAK SI jistě povšimneš, neříkám, aby člověk při 

tomto díle měl zvláštní ohledy na kohokoli 

na zemi, na přítele či nepřítele, příbuzného 

nebo cizince. Neboť k něčemu takovému 

nemůže docházet v dokonalé kontemplaci, 

kdy člověk zcela zapomíná na vše menší, 

než je Bůh. 

Ale říkám, že díky kontemplaci se takovýto 

člověk stane natolik ctnostným a bude tak 

naplněn křesťanskou láskou, že kdykoli sestoupí 

z výšin rozjímání, aby promluvil se svými 

spolukřesťany či se za ně modlil, bude stejně 

ochotně ukazovat cestu svým nepřátelům 

jako přátelům a cizím lidem stejně jako 

příbuzným. Ano, a někdy dokonce více 

nepřátelům než přátelům! … pří tomto 

milování Boha nemá dost času na to, aby 

přemýšlel, kdo je jeho přítel, nepřítel, bratr 

či cizinec.  

Neříkám, že občas vlastně docela často nebude 

mít k některým lidem hlubší city než k ostatním. 

… jsou jí všichni lidé stejně drazí, neboť 

nepociťuje jiný důvod k lásce než Boha 

samotného. Proto miluje všechny s upřímnou 

srdečností, kvůli Bohu stejně jako kvůli sobě.  

Jedine v Bohu a skrze Boha tak láska 
dosahuje svoju dokonalosť. 

• Keby sme milovali kvôli nejakému svojmu 
prospechu, potom keď sa pominie 
prospech, pominie sa aj láska – rovnako, ak 
sa nám javí niečo ako ľahšia cesta k tomuto 
prospechu. 

• A keby sme milovali iných kvôli nejakej 
ich kvalite, zásluhe, či vlastnosti, potom 
keby sa oná vlastnosť vytratila, skončila by 
aj naša láska. 

• Jedine keď je dôvodom našej lásky Boh – 
stály a nemenný – je aj naša láska k iným v 
Ňom dokonalá a rovnako stála i nemenná. 
Čiže kresťanská.  

Dokonalá láska k ľuďom 
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BYŤ TAK SKUTOČNE V LÁSKE TELOM KRISTA 

 

„Jestliže přebýváme v křesťanské lásce, je Kristus naší hlavou a my 

jeho údy. Ten, kdo chce být dokonalým učedníkem našeho Pána, 

musí napnout všechny nervy i svaly své duše při duchovní práci, 

aby zachránil své pozemské bratry a sestry, tak jako to učinil 

náš Pán se svým tělem na kříži. Jaká je to záchrana, kterou nám 

přináší? Netýká se pouze jeho přátel, jeho nejmilejších a 

nejbližších, ale celku všeho lidstva a každého jednotlivce stejně. 

Neboť všichni, kdo přestanou hřešit a obrátí se k Bohu s prosbou o 

slitování, budou pro Kristovo utrpení spaseni. “  



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



ZHRNUTIE 

Kontemplácia nie je únik 
od vonkajšieho sveta. 
Naopak, pravá kontemplácia sa prejavuje dokonalou 
a zanietenou službou ľuďom vo svete, obzvlášť ich 
spáse. Inak to nie je kontemplácia, ani kresťanstvo: 

„Sú tu prúdy, školy intímnej religiozity, ako gnostici, ktorí robia 
pastoráciu podobnú predkresťanskej modlitbe, predbiblickej 
modlitbe, modlitbe gnostickej, a gnosticizmus vstúpil do Cirkvi  
cez tieto skupiny súkromnej, intimistickej zbožnosti. Toto 
nazývam intimizmom. Intimizmus nie je dobrý, je to čosi iba pre 
mňa, že som pokojný, cítim sa plný Boha. Je to trochu ako ísť 
cestou New Age, hoci to nie je to isté. Jestvuje religiozita, to áno, 
ale pohanská zbožnosť, alebo dokonca heretická; nesmieme sa 
báť vysloviť toto slovo, pretože gnosticizmus je heréza, bol prvou 
herézou Cirkvi.“ 

(pápež František) 
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O tom bol blud 

KVIETIZMU: 

„zo 17 st. antihorlivosť, odporúčal pasivitu … 

Subjektívny pokoj a absenciu každej túžby akoby 

povýšil na božstvo. Nedať sa ničím rozrušiť. 

Dobrovoľný kríž umŕtvovania je vraj zbytočná 

záťaž, ktorej sa treba iba zbaviť“ (postoj.sk) 

„učenie hlásajúce pasívny 

nazeravý vzťah k životu a zrieknutie sa aktívnej 

činnosti, ľahostajnosť k dobru i zlu, zmierenie sa s 

každým utrpením a bezpodmienečné podriadenie 

sa Božej vôli.“ (wikipedia) 

 

KVIETIZMUS je v podstate 
návrat k antickému 
stoicizmu a k pohanskému 
chápaniu apatheie ako 
úplnej ľahostajnosti. 



Člověka, který se chce věnovat kontemplaci, 

čeká zcela jistě těžká práce, opravdu, velmi 

těžká. 

Ale v jaké smyslu je to těžká práce? Zbožná a 

dychtící láska obvykle nepramení sama od sebe z 

lidské vůle, ale pochází z ruky Boha 

Všemohoucího. V čem tedy spočívá ta těžká 

práce?  

Nepochybně v udušení každé myšlenky na 

Boží stvoření a v jejich zakrytí oblakem 

zapomnění, o kterém jsme mluvili již dříve. To 

je ta těžká práce, neboť je to naše práce, kterou 

konáme s pomocí Boží milosti.  

Jiná práce, o níž jsme se již zmínili výše, 

dychtící aktivita lásky, je plně dílem Boha.  

Proto usilovně vykonávej svou práci a já ti 

zaručuji, že on ve své neselže. 

Pracuj tedy usilovně a co nerychleji! Ať 

mohu vidět, jak v této práci vynikneš. Cožpak 

nevidíš, že on na tebe čeká? Hanba tobě! 

Pracuj tvrdě aspoň chvíli a brzy zjistíš, že se 

velikost i obtížnost tohoto díla zmenšují. 

BOH prichádza, aby nás naplnil svojou 
milosťou. 

MY musíme urobiť priestor, aby sme 
naplnení byť mohli. 

TÝM PRIESTOROM je láska. 

• NORMÁLNE svet je na to, aby bol 
používaný a Boh na to, aby bol milovaný. 

• HRIECH spôsobuje, že svet je sebecky 
milovaný (pre náš prospech) a Boh je 
používaný ako nástroj získavania svetských 
vecí.  

NAŠA PRÁCA je teda opustiť sebeckú lásku 
k svetu (= apatheia), aby vznikol priestor 
pre lásku k Bohu, ktorú v nás Boh následne 
rozdúcha – to je tá jeho časť práce. 

Vytváranie priestoru 
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nevidíš, že on na tebe čeká? Hanba tobě! 

Pracuj tvrdě aspoň chvíli a brzy zjistíš, že se 

velikost i obtížnost tohoto díla zmenšují. 

NIE „ZANECHAŤ SVET“ ALE „LÁSKU K 
SVETU“, ako naznačuje už Apoštol, keď 
píše:  

„koreňom všetkého zla je láska k peniazom; 
niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od 
viery a spôsobili si mnoho bolestí“ (1 Tim 
6,10 SSV) – nepíše „peniaze“, ale „láska k 
peniazom“. 

RÁTAŤ S NÁMAHOU A DRINOU TEJTO 
ASKÉZY:  

„Prvotné nadšenie je ľahké, po ňom však 
nasleduje stálosť aj na jednotvárnych 
púštnych cestách, po ktorých tiež treba 
kráčať v živote - v trpezlivosti počas 
monotónneho napredovania, v ktorom sa 
stráca romantika prvotného nadšenia a 
zostáva len čisté a hlboké "áno" viery. Práve 
tak vzniká dobré víno.“ (Benedikt XVI.) 

Čo presne zanechávame 
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nevidíš, že on na tebe čeká? Hanba tobě! 

Pracuj tvrdě aspoň chvíli a brzy zjistíš, že se 

velikost i obtížnost tohoto díla zmenšují. 

ČASOM SA NÁMAHA MENÍ NA „ČNOSŤ“, 
ČIŽE NÁVYK – a stáva sa ľahkou:  

„Ačkoli na počátku, když je tvá zbožnost 
ještě nepatrná, budeš pociťovat obtíže a 
omezení, když později tvá zbožnost zesílí, 
tehdy to, co dříve bylo velmi obtížné, stane 
se lehčím a ty si budeš moci odpočinout. 
Možná ti k této práci dokonce postačí jen 
malé nebo i žádné úsilí.“ 

„Na začiatku tých, ktorí postupujú k Bohu, 
čaká veľa bojov a mnoho utrpenia, ale 
potom nasleduje nevýslovná radosť. Je to 
ako s tými, ktorí chcú zapáliť oheň. Najprv 
sú trápení dymom a tečú im slzy, kým 
nemajú to, čo chcú. Ako je napísané: Náš 
Boh je stravujúci oheň (Heb 12, 29), tak aj 
my musíme roznecovať Boží oheň v nás cez 
slzy a námahu.“ (sv. Synklitika) 

Kedy to začne byť ľahké? 
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zaručuji, že on ve své neselže. 

Pracuj tedy usilovně a co nerychleji! Ať 

mohu vidět, jak v této práci vynikneš. Cožpak 

nevidíš, že on na tebe čeká? Hanba tobě! 

Pracuj tvrdě aspoň chvíli a brzy zjistíš, že se 

velikost i obtížnost tohoto díla zmenšují. 

A NIEKEDY NÁM TO BOH S RADOSŤOU 
SÁM UĽAHČÍ OKAMIHOM MIMORIADNEJ 
MILOSTI – ale len vtedy, ak toto uľahščenie 
nijako nebude nám na škodu a újmu!:  

„Neboť někdy Bůh vykoná všechno sám. Ne 
však vždy a nikdy také ne stále, ale jen když 
sám chce a jak chce. A až tehdy, kdy jej 
necháš, aby jednal tak, jak sám uzná za 
vhodné. Tehdy ti možná sešle paprsek 
duchovního světla, který prorazí oblak 
nevědění mezi tebou a jím, a zjeví ti některá 
ze svých tajemství, o kterých není dovoleno 
ani možno mluvit. Pak pocítíš, jak tvé srdce 
plane ohněm jeho lásky, mnohem více, než 
bych nyní dokázal říci.“ 

Božie zásahy a pomoc 
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NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



PŘEDEVŠÍM ti řeknu, kdo by se měl zabývat 

kontemplací, a také kdy, jak a za jakých 

podmínek. 

Jestliže se mě chceš zeptat, kdo by se měl 

věnovat této činnosti, má odpověď zní:  

"Každý, kdo opravdově a záměrně opustil 

svět, ne kvůli ,aktivnímu' životu, ale kvůli 

tomu, co je známo jako ,kontemplativní" 

život.  

Všichni by se měli z milosti dát do této práce, ať 

jsou kdokoli, ať jsou velcí hříšníci či nikoli." 

Pripomeňme si: 

AKTÍVNY ŽIVOT – založený na vonkajšom 
dodržiavaní prikázaní, vonkajšej službe. Je 
ešte nedokonalý, pretože aj tieto vonkajšie 
činnosti (ako sme práve zistili) sa stávajú 
dokonalými až prostredníctvom 
kontemplácie, kedy sme úplne zaujatí 
Bohom a pohrúžení v Bohu a v láske k 
nemu. 

KONTEMPLATÍVNY ŽIVOT – začínajúci 
rozjímaním (a afektívnou meditáciou) a 
pokračujúcim vydanosťou kontemplácie, 
kedy vytvárame Bohu miesto a Boh 
vstupuje, aby nás pretváral na svoj obraz.  

Znakom je túžba po vnútornej premene, 
vnútornej intímnej jednote s Bohom, túžba 
žiť, konať, zomrieť, čokoľvek – ale len a 
jedine na slávu Milovaného a podľa Neho. 

Koho sa týka kontemplácia? 
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NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



ALE KDYBY ses mne zeptal, kdy by se měl 

člověk do této práce dát, odpověděl bych ti: "Ne, 

dokud neočistil své svědomí ode všech 

minulých hříchů podle obvyklých pravidel 

svaté církve." 

V kontemplaci duše zastavuje hřích v 

samém jeho jádru. 

Proto každý, kdo by chtěl usilovat o to, aby se 

stal člověkem kontemplace, musí nejprve 

očistit své svědomí  

a potom, když se řádně očistil, může se směle, 

leč pokorně odevzdat kontemplaci. 

Po celou dobu, kdy duše žije v tomto smrtelném 

těle, pociťuje oblak nevědění jako překážku, 

která stojí mezí ní a Bohem.  

Nadto následkem prvotního hříchu bude 

člověk pociťovat určitá Boží stvoření a 

jejich činy, jak vnikají do jeho mysli a staví 

se mezi něj a Boha. 

Zopakujme si ešte raz: 

• NORMÁLNE svet je na to, aby bol 
používaný a Boh na to, aby bol milovaný. 

• HRIECH spôsobuje, že svet je sebecky 
milovaný (pre náš prospech) a Boh je 
používaný ako nástroj získavania svetských 
vecí.  

KEDYKOĽVEK sa tento hriech v našom 
srdci/živote/konaní prejaví,  

je potrebné pokánie a ľútosť. 

MYSTIKA BEZ POKÁNIA je podstatou 
ezoteriky New Age (preto ho svet miluje, je 
to také bezbolestné „duchovno“) – ale je to 
len prázdna ilúzia bez Boha. 

SKUTOČNÁ MYSTIKA sa nevyhýba bolesti z 
poznania hriechu, ani bolesti pokánia a 
pokorenia, ktoré nám hriech uštedruje… 

Nie bez (trvalého) pokánia! 
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ÚBOHÝ, ALE MILUJÚCI… 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Jestliže člověk chce obnovit čistotu, které 

hříchem pozbyl, a prorazit si cestu k životu, ve 

kterém již není zármutek, musí trpělivě a s 

úsilím vykonávat tuto práci a snášet při ní 

bolesti.  

Nezáleží na tom, kdo je, zda velký hříšník 

či nikoli. Pro každého bude tato práce nesmírně 

obtížná, ať už je hříšník nebo zdánlivě nevinný.  

Ale je zřejmé, že pro bývalé hříšníky je to 

obtížnější než pro ty, kdo hřešili ještě nedávno. 

Často se však stává, že ti, kdo hřešili hodně 

a často, docházejí dříve dokonalé 

kontemplace než ti, kdo nehřešili vůbec. 

… někteří z lidí, kteří jsou nyní pro své časté 

hříchy opovrhováni a pokládáni za nic, a snad i 

někteří velmi těžcí hříšníci usednou co nejlépe 

před jeho očima po boku svatých.  

A někteří z těch, kdo se zdají být tolik svatí a 

jsou lidmi uctíváni téměř jako andělé, a možná i 

někteří z těch, kdo se nikdy nedopustili 

smrtelného hříchu, usednou v žalostných 

jeskyních pekla. 

Samozřejmě je možné správně soudit skutky, 

zda jsou dobré či špatné. Člověka však nikoli. 

NEBO = ZBOŽŠTENIE = LÁSKA, lebo Boh je 
Láska. 

ŤAŽKÍ HRIEŠNICI, keď si svoj hriech 
uvedomia, pre svoju bolesť sú často 
schopnejší hlbšieho pokánia a väčšej lásky, 
než 

ĽUDIA „SPRAVODLIVÍ“, ktorí si myslia, že sú 
vcelku v pohode, Boh im toho ani nemusel 
veľa odpúšťať, vlastne je s nimi spokojní, 
vlastne si Nebo akoby zaslúžili… a preto Ho 
nikdy nedokážu opravdivo „milovať v 
úbohosti“, v ktorej aj oni sú úplne rovnako. 

„Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi 
miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej 
miluje“ (Lk 7,47 SSV) 

„Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do 
Božieho kráľovstva“ (Mt 21,31 SSV) 

Výhoda veľkých hriešnikov? 
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Samozřejmě je možné správně soudit skutky, 

zda jsou dobré či špatné. Člověka však nikoli. 

AK NIE SME NAVONOK ŤAŽKÍ ZLOČINCI  

A „MÝTNICI A NEVIESTKY“…  

… AKÚ RADU SI DAŤ, ABY SME SA ZACHRÁNILI? 

Riešením pre nás je práve rozjímanie.  

Oní „mýtnici a neviestky“ pri svojom pokání v podstate 

rozjímali o svojom hriechu a v jeho svetle o Božom odpustení  

a Božej láske, ktorú tak jasne v tom všetkom videli. 

Ak nevidíme svoj hriech tak jasne (a obludne) ako oni, lebo sa 

nám javí byť malý – a teda ani nechápeme ako oni veľkosť Božej 

lásky a milosrdenstva, potom nám, nedovtipným a tupým, 

rozjímanie na pomoc musí prichvátať! 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



KDO TEDY má soudit skutky lidí?  

Samozřejmě, že ti, kdo pečují o duše lidí a mají 

odpovídající pověření podle pravidel a řádů 

svaté církve.  

Nebo soukromě a duchovně ti, kdo mají 

obzvláštní dar Ducha svatého.  

Jinak se může člověk snadno dopouštět 

naprostého omylu.  

Dávej tedy pozor: 

chceš-li, suď sám sebe, suď sebe ty, Bůh a tvůj 

duchovní otec.  

Ale ostatní nech na pokoji. 

SÚDIŤ ĽUDÍ – či sa spasia, alebo nie; či sú 
„hodní“ našej lásky a úsilia, alebo nie;… je 
úplne neprípustné. 

ALE AJ SÚDIŤ SKUTKY ĽUDÍ je ošemetné – 
a to, čo môže navonok vyzerať zlé, môže byť 
nakoniec dobré a naopak – viď ježišove 
slová o farizejoch a zákonníkoch ako o 
pokrytcoch… a pritom ich skutky navonok 
vyzerali tak úchvatne, zbožne a úžasne a ľud 
ich ctil a obdivoval! 

POVINNOSŤ posudzovať skutky ľudí majú 
predstavení v Cirkvi – a od Boha k tomu aj 
dar a autoritu. 

DAR konať tak (ale už bez autority Cirkvi, 
len ako službu) potom majú tí, ktorým Boh 
pre dobro spoločenstva udelil charizmu a 
dar rozoznávania. 

MIMO TOHO ľahko v pýchu upadneme! 

Vyhýbať sa súdeniu 
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TIP DO PRAXE: 

Namiesto súdenia skutkov iných  

(bez ich dôkladného poznania a bez svetla 

Ducha Svätého a ozajstnej potreby) 

pomáhajme im, aby napredovali  

na ceste svätosti 

a ich skutky, ak boli zlé, sa zmenia  

sami od seba…  



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



KDYŽ MYSLÍŠ, že jsi už udělal vše, co jsi 

mohl, aby ses napravil tak, jak to stanoví svatá 

církev, pak se dej rychle a hbitě do práce!  

Jestliže se mezi tebe a Boha stále vnucují 

vzpomínky na tvé minulé skutky nebo 

jakékoli jiné myšlenky či nutkání ke hříchu, 

musíš je pro svoji hlubokou lásku k Bohu 

rázně překročit. Musíš je zašlapat do země. 

Zkus vzpomínky na hříchy zakrýt silným 

oblakem zapomnění, jako by ses jich ty ani 

kdokoli jiný nikdy nedopustil. Kdykoli se 

objeví, zažeň je zpět.  

A jelikož to je opravdu těžká práce, použiješ 

všech triků a duchovních lstí, které znáš, abys 

je zahnal zpět. 

Prijať od Boha odpustenie znamená 
odpustiť aj sám sebe.  

Aby sme si rozumeli: 

• SOM HRIEŠNIK – premrhal som svoj život, 
od Boha daný čas, sily, schopnosti a 
prostriedky a nemám to ako napraviť, 
nahradiť ani Bohu splatiť. 

• BOH MI ODPÚŠŤA A PRIJÍMA MA 
TAKÉHO, AKÝ SOM, v celej mojej úbohosti, 
nehodnosti, márnotratnosti. To je obsah a 
význam biblického afiémy, odpustiť. 

• ODPUSTIŤ SEBE potom znamená to isté: 
prijať túto svoju úplnú, absolútnu úbohosť 
a na-nič-hodnosť a v pokore byť tým, čím 
som: nekonečne úbohým a nekonečne 
nehodným žobrákom, ktorému Pán odpustil 
jeho nesplatiteľný dlh a ešte ho aj povýšil, 
naplnil a pri sebe zbožštil a oslávil.  

Odpustiť aj sebe samému! 
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NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



1) Snaž se jednat co možná tak, jako kdybys 

nevěděl, že se tak silně tlačí mezi tebe a 

Boha. Snaž se dívat jaksi nepřímo a hledat 

něco jiného, Boha, zahaleného v oblaku 

nevědění. Jestliže budeš takto jednat, pak věřím, 

že se ti tvá těžká práce stane brzy mnohem 

snadnější.  

Věřím, že když se na tyto metody díváme 

správným způsobem, zjistíme, že nejsou ničím 

jiným než dychtěním a touhou po Bohu, 

touhou pocítit jej a uvidět ho tak, jak to může 

člověk učinit zde na zemi. 

Triky a duchovné ľsti 
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NEZÁPASÍME „PROTI“, ALE „ZA“ 
 

• Kresťanstvo nie je o zákazoch a o boji 
proti hriechu.  

• Je o túžbe po Bohu, po svätosti a spáse 
na Božiu slávu.  

Ak bojujeme „proti hriechu“, „proti zlým 
myšlienkam“,… tak sa na ne v skutočnosti 
sústreďujeme, napĺňame sa myšlienkami na 
ne – a sme potom plní hriechu a zla 
namiesto Boha! 

Preto sa sústreďme v láske na Boha, akoby 
sme na Neho hľadeli „ponad/povedľa“ 
toho, čo nás rozrušuje – až kým Božie Svetlo 
nerozptýli tmu, s ktorou sme nedokázali 
bojovať. 



2) Když se cítíš být zcela bezmocný a 

nedokážeš se zbavit těchto myšlenek, přikrč se 

před nimi jako zajatec přemožený v bitvě a 

řekni si, že by bylo směšné proti nim dále 

bojovat. Tak se vzdáš Bohu, ačkoli jsi v rukou 

svých nepřátel a máš pocit, že jsi byl už provždy 

poražen.  

Prosím tě, abys věnoval této možnosti obzvláštní 

pozornost, neboř si myslím, že když ji zkusíš, 

odstraníš tím všechen odpor. Jsem si rovněž 

zcela jist, že podíváme-li se na tento trik 

správným způsobem, zjistíme, že není ničím 

jiným než pravým vědomím a zkušeností 

sebe sama, naší ubohosti a zvrácenosti, 

toho, že jsme méně než nic.  

Takové vědomí a zkušenost je pokorou. A 

tato pokora způsobí, že sám Bůh se 

rozpomene, pomstí se na tvých nepřátelích, 

pozdvihne tě a osuší s láskou tvé duchovní oči 

jako otec dítěti, které málem zahynulo pod 

tesáky divokého kance nebo vzteklých hltavých 

medvědů! 

OBNOVIŤ STRATENÚ ÚBOHOSŤ 
 

Ako vraví Písmo: „To je Pánovo slovo 
Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale 
mojím duchom! - hovorí Pán zástupov.“  
(Zach 4,6 SSV) 

 

Naše víťazstvo je dielom Boha – a našej 
UVOĽNENOSTI, kedy s v našej ÚBOHOSTI v 
dôvere a láske úplne vydávame, 
poddávame Bohu a Jeho láskyplnej Moci. 

PÝCHA sa nás ale niekedy zmocní – a vtedy 
túžime zvíťaziť sami svojou mocou – a 
prehrávame, lebo už v nás nie je Boh, ale 
naše ego.  

NÁVRAT K ÚBOHOSTI je potom začiatkom 
nášho víťazstva. 

Triky a duchovné ľsti 
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NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Naléhavě tě žádám, abys vytrval a pracoval 

tak tvrdě, jak jen můžeš. Snášej s naprostou 

pokorou všechno utrpení, které musíš 

podstoupit, dokud se nenaučíš tomuto 

umění.  

Je to tvůj skutečný očistec: až bolest pomine a 

Bůh ti dá potřebné schopnosti, které se z jeho 

milosti stanou zvykem, pak budeš nepochybně 

očištěn nejen od hříchu, ale i od utrpení, které 

způsobuje. 

Zmiňuji se samozřejmě o těch hříších, kterých ses 

dopouštěl v minulosti vědomě, a ne o dědičném 

hříchu. Neboť jeho bolestné následky tě 

budou provázet až do dne tvé smrti, ať se 

snažíš jakkoli. Jsou to však jen menší 

nepříjemnosti v porovnání s těmi, které 

pocházejí z vědomých hříchů.  

Dědičný hřích vytváří každý den nové hříšné 

impulzy, které musíš každý den přemoci a spěšně 

je odtít ostrým dvojsečným mečem zdrženlivosti. 

Tímto způsobem se učíme, že v tomto životě 

neexistuje skutečné bezpečí ani opravdový 

odpočinek! 

1) NEBO VYŽADUJE OBJEKTÍVNE KVALITY: 
„Nemôžeme byť ako Boh a žiť ako Boh, ak 
sa nenaučíme byť ako boh a žiť ako Boh“. 
Bodka. Amen. 

2) MIESTOM TOHTO TRÉNINGU je tento 
svet. Nie sme tu na to, aby sme odpočívali, 
ale aby sme trénovali. „Boží pokoj“ nás čaká 
až „tam“, nie „tu“. 

3) AK SI OSVOJÍME NEJAKÚ KVALITU, 
pominie utrpenie a súženie, ktoré bolo 
nástrojom jej vytvárania. Dovtedy ho ale 
ako nástroj nielen znášajme, ale aj čo 
najinteligentnejšie využívajme a 
spolupracujme s ním. 

4) TENTO TRÉNING POTRVÁ AŽ DO SMRTI 
– takže nerátajme s nejakým „duchovným 
dôchodkom“ ani na konci svojho života! 

Svet nie je hotel! 
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NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



PTÁŠ-LI SE mne, jak máš začít, pak musím 

prosit Boha Všemohoucího o tu milost a 

laskavost, aby ti to sám řekl. 

Není třeba se tomu podivovat, neboť to je práce 

Boha samého, aby ze své vůle jednal v 

kterékoli duši, kterou si zvolí, bez ohledu na 

zásluhy, které tato duše má. 

Bez Boží pomoci totiž ani světci či andělé 

nemohou pomyslet na to, aby něco takového 

chtěli. 

Ale nedaruje svou milost duši, která ji 

nechce přijmout, ani v takové duši nezapočne 

se svým dílem.  

Žádná duše, ať je hříšná nebo bez hříchu, nemá 

tuto milost, dokud jí Boží milost nepomůže. 

Bůh svou milost ani nedává za nevinnost, 

ani ji pro hříšnost neodpírá. Když budeš 

upřímně pokorný, pak stejně jako já poznáš, 

že Bůh poskytuje kontemplativní život 

zdarma, bez ohledu na zásluhy. 

Když však kontemplaci chceš a toužíš po ní, 

obvykle ji už máš. 

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! 
Klopte a otvoria vám!  Lebo každý, kto prosí, 
dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, 
tomu otvoria“  (Mt 7,7-8 SSV) 

„Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech 
príde ku mne a nech pije.  Ako hovorí Písmo, 
z jeho vnútra potečú prúdy živej vody“ (Jn 
7,37-38 SSV) 

Ak po živote s Bohom túžime – Boh nám ho 
dá. 

Ak po ňom nedychtíme – nebude nám ho 
vnucovať. 

A ako inak spoznáme – a sami osvedčíme! – 
že dychtíme, ak nie vytrvalým klopaním, 
kričaním, prosením, hľadaním, hoci aj 
tvárou v tvár akoby hluchej temnote? 

Začnime túžbou… 
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PTÁŠ-LI SE mne, jak máš začít, pak musím 

prosit Boha Všemohoucího o tu milost a 

laskavost, aby ti to sám řekl. 

Není třeba se tomu podivovat, neboť to je práce 

Boha samého, aby ze své vůle jednal v 

kterékoli duši, kterou si zvolí, bez ohledu na 

zásluhy, které tato duše má. 

Bez Boží pomoci totiž ani světci či andělé 

nemohou pomyslet na to, aby něco takového 

chtěli. 

Ale nedaruje svou milost duši, která ji 

nechce přijmout, ani v takové duši nezapočne 

se svým dílem.  

Žádná duše, ať je hříšná nebo bez hříchu, nemá 

tuto milost, dokud jí Boží milost nepomůže. 

Bůh svou milost ani nedává za nevinnost, 

ani ji pro hříšnost neodpírá. Když budeš 

upřímně pokorný, pak stejně jako já poznáš, 

že Bůh poskytuje kontemplativní život 

zdarma, bez ohledu na zásluhy. 

Když však kontemplaci chceš a toužíš po ní, 

obvykle ji už máš. 

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! 
Klopte a otvoria vám!  Lebo každý, kto prosí, 
dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, 
tomu otvoria“  (Mt 7,7-8 SSV) 

„Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech 
príde ku mne a nech pije.  Ako hovorí Písmo, 
z jeho vnútra potečú prúdy živej vody“ (Jn 
7,37-38 SSV) 

Ak po živote s Bohom túžime – Boh nám ho 
dá. 

Ak po ňom nedychtíme – nebude nám ho 
vnucovať. 

A ako inak spoznáme – a sami osvedčíme! – 
že dychtíme, ak nie vytrvalým klopaním, 
kričaním, prosením, hľadaním, hoci aj 
tvárou v tvár akoby hluchej temnote? 

Začnime túžbou… 
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Znova si pripomeňme: 

Boh neprichádza odmeňovať naše 

zásluhy, 

ale zachrániť každého človeka, 

úplne bez rozdielu – pretože aj tak 

„všetci zhrešili a chýba im Božia 

Sláva“ 
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ani ji pro hříšnost neodpírá. Když budeš 

upřímně pokorný, pak stejně jako já poznáš, 

že Bůh poskytuje kontemplativní život 

zdarma, bez ohledu na zásluhy. 

Když však kontemplaci chceš a toužíš po ní, 

obvykle ji už máš. 

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! 
Klopte a otvoria vám!  Lebo každý, kto prosí, 
dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, 
tomu otvoria“  (Mt 7,7-8 SSV) 

„Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech 
príde ku mne a nech pije.  Ako hovorí Písmo, 
z jeho vnútra potečú prúdy živej vody“ (Jn 
7,37-38 SSV) 

Ak po živote s Bohom túžime – Boh nám ho 
dá. 

Ak po ňom nedychtíme – nebude nám ho 
vnucovať. 

A ako inak spoznáme – a sami osvedčíme! – 
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tvárou v tvár akoby hluchej temnote? 

Začnime túžbou… 
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„Len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla 
a hodila sa mu k nohám.  26 Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby 

vyhnal zlého ducha z jej dcéry.  27 On jej povedal: "Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo 
nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám."  28 Ale ona mu odvetila: "Pane, aj 

šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch."  29 On jej povedal: "Pre tieto slová choď, 
zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.““ (Mk 7,25-29 SSV) 

PÝCHA by sa prezradila tým, že by to vzdala a pyšne by odkráčala s tým, že „nemá to 

zmysel“… a viac by s tým „hluchým Bohom“ nechodila. 

POKORA a ÚBOHOSŤ ale vie, že nemá ani inú možnosť, ale ani iný nástroj, než 

volanie o Božie milosrdenstvo a zľutovanie – preto v túžbe vytrvá… 



Zkrátka nech tuto věc, aby se ti prostě děla, 

a postupuj, jak ona sama chce. Ať ona je 

aktivní a ty zůstaň pasivní. 

Buď na stráži, chceš-li, ale nech ji, ať jedná 

sama. Nepřekážej jí, kdybys chtěl pomoci, ze 

strachu, že bys ji mohl zcela zmařit. Staň se 

stromem a ať ona je tesařem. Buď domem a ona 

hospodářem, který v něm žije. Chtěj být slepý a 

vzdej se každé touhy vědět proč a jak, neboť 

vědění je více překážkou než pomocí.  

Stačí, abys cítil láskyplné nutkání způsobené 

něčím, o Čem nebudeš vědět, co to je, a v této 

naléhavé potřebě neměl myšlenku na nic jiného 

než na samého Boha, a aby se tvá touha prostě a 

pevně obracela přímo k němu. 

Nemusíš mít strach, protože teď se k tobě 

ďábel nemůže přiblížit. 

... lidé docházejí kontemplace přímo, bez 

nějakých "pomůcek". Všechny dobré pomůcky 

závisí na kontemplací, ale kontemplace sama 

není závislá na žádné takové pomoci a 

pomůcky k ní člověka nepřivedou. 

A znova sme pri ÚBOHOSTI, ktorá sa 
prejavuje dôveryplnou UVOĽNENOSŤOU: 

Sám nič nemám, sám nič nie som, sám nič 
nezmôžem – Boh je ten, kto má nado 
mnou úplnú moc (dokonca aj keď Ho 
odmietnem, dokonca aj keď budem v 
Pekle!), Boh je ten, ktorý jediný môže vo 
mne toto dielo urobiť, len On sám, len On 
sám ma môže pozdvihnúť a zbožštiť. 

MOJA ÚLOHA je neprekážať Mu… úplne sa 
uvoľniť… nechať sa Ním v dôvere niesť… 
nesnažiť sa naivne zasahovať do tohto 
Božieho konania. 

Isto sme si všimli, že všetko doteraz 
povedané – áno, práve oná tvrdá práca a 
tvrdý boj! – majú len tento zmysel: umŕtviť 
naše pyšné ego, aby sme sa v úbohosti 
(ktorou sme) úplne uvoľnili Bohu. 

… pokračujme uvoľnenosťou 
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NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Niečo k téme… 

PROBLÉM STRACHU 
PRVÝ JE STRACH Z BOŽEJ MALOSTI – ktorý sa prejavuje tým, 
že sa sami snažíme v kontemplácii o niečo usilovať, 
vyvolávať v sebe nejaké nálady a stavy – nedôverujúc, že by 
Boh mohol/chcel niečo sám vykonať. 

DRUHÝ JE STRACH Z BOŽEJ MOCI A VEĽKOSTI – máme 
strach úplne sa Bohu zveriť, uvoľniť sa, vydať sa Mu 
napospas, snažíme sa zachovať si ilúziu akejsi nezávislosti od 
tohto Boha, nedokážeme sa Mu poddať, odovzdať v tom 
jedinom blaženom „Buď vôľa Tvoja!“ spasených! 

To je, mimochodom, jeden z dôvodov PEKLA: že tí, ktorí 
Boha uvidia v celej Jeho moci a sláve a NEVERIA MU 
(nedôverujú), tak plní strachu pred Ním utečú, ako vraví 
Písmo: „Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia, boháči a mocní, 
všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských 
bralách  a volali vrchom a bralám: "Padnite na nás a skryte 
nás pred tvárou Sediaceho na tróne…“ (Zjv 6,15-16 SSV) 



Niečo k téme… 

PROBLÉM STRACHU 
KONTEMPLÁCIA je začiatok Neba na zemi, 
A NEBO je pokračovaním kontemplácie vo večnosti. 

KONTEMPLÁCIA preto podobne ako NEBO vyžaduje dvoje: 

• VIERU, dôveru Bohu – nemáme z Neho strach, nebojíme 
sa plne zveriť Jeho Moci, nebojíme sa plne a vo všetkom 
prijať Jeho vôľu, len Jeho vôľu a nič než Jeho vôľu, 
nesnažíme sa stavať medzi seba a Jeho nejakú ochranu, 
bariéru, odstup, zachovať si nejakú osobnú nezávislosť na 
Bohu äčo je zase zmyslom a podstatou Pekla); 

• LÁSKU, že totiž Boha, jeho Život, jeho Vôľu,… opravdivo 
milujem, zamiloval som si to, obľúbil, preto sa toho 
nebojím, ale stalo sa to aj pre mňa tým, čím to objektívne 
je: plnosťou rozkoše, blaženosti, šťastia. 

 

V tomto – v túžbe lásky a v absencii strachu – spočíva do 
veľkej miery tajomstvo kontemplácie. 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



NICMÉNĚ existují pomůcky, které může žák 

při kontemplací využít, zejména  

• čtení z Písma,  

• meditaci čili přemítání 

• a modlitbu. 

Tyto tři věci jsou vzájemně propojeny, takže pro 

začátečníky i pro pokročilé, … přemítání nemusí 

být možné, dokud nejprve neprojdou čtením a 

nasloucháním. 

Znova sa dotýkame základov a dozvedáme 
sa pritom tri veci: 

1) AUTOR OPISUJE POSTUPNOSŤ 
KARTUZIÁNSKEHO LECTIO DIVINA – 
starobylej a veľmi osvedčenej formy 
mystickej modlitby, ktorá je prirovnávaná k 
„rebríku do Neba“, ktorý má štyri, resp. päť 
šteblíkov: 

• ČÍTANIE PÍSMA  

• ROZJÍMANIE NAD PREČÍTANÝM 

• MODLITBA ako odpoveď na to, čo sme 
rozjímaním prijali 

• KONTEMPLÁCIA ako adorácia a spočinutie 
v Bohu 

• ACTIO ako konanie podľa toho, čo sme 
spoznali a v čo nás Boh v modlitbe 
pretváral. 

Tri pomôcky 
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NICMÉNĚ existují pomůcky, které může žák 
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• a modlitbu. 
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začátečníky i pro pokročilé, … přemítání nemusí 

být možné, dokud nejprve neprojdou čtením a 

nasloucháním. 

Začátečníci ani pokročilí se nemohou modlit, 

dokud se nejprve nevěnují přemýšlení. 

… začátečníci i pokročilí nemohou 

přemítat, pokud se nejprve nevěnují čtení 

Božího slova či naslouchání jemu, a 

nemohou se modlit, pokud se nevěnovali 

přemítání. 

 

Znova sa dotýkame základov a dozvedáme 
sa pritom tri veci: 

2) TIETO KROKY MAJÚ SVOJU LOGICKÚ 
POSTUPNOSŤ: 

• Bez ČÍTANIA niet ROZJÍMANIA; 

• Bez ROZJÍMANIA niet MODLITBY (porov. 
Terézia Avilská); 

• Bez MODLITBY niet ani KONTEMPLÁCIE, 
ktorá je korunou modlitby, čiže láskyplného 
vzťahu s Bohom. 

3) TIETO KROKY SA DAJÚ PESTOVAŤ 
SÚČASNE – sprvu ako začiatočníci budeme 
viac rozjímať, menej sa modliť a len málo 
adorovať (kontemplovať), neskôr (po noci 
zmyslov) budeme najviac času tráviť v 
modlitbe (a meditácii), časom sa ale 
dominantným stane mlčanie kontemplácie. 

Tri pomôcky 

35 
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GENIALITA LECTIO DIVINA 

spočíva v tom, že je prispôsobivé a teda  

vhodné rovnako pre začiatočníkov ako pre pokročilých: 

• začiatočníci ho prežívajú hlavne ako rozjímanie – modlitba je ešte nedokonalá a 

krátka, k adorácii sa možno ani vôbec nedostanú a ak, tak len na krátky nedokonalý 

okamih; 

• pokročilejší ho prežívajú hlavne ako meditatívnu afektívnu (citovú) modlitbu a 

vrúcny vzťah s Bohom – rozjímanie na začiatku je krátke a adorácia na konci tiež; 

• pokročilí strávia väčšinu času v kontemplatívnej adorácii a predchádzajúce fázy 

sa môžu scvrknúť tak, ako u sv. Terézie Avilskej, ktorá kdesi hovorí, že sa už 

nedokáže domodliť ani Otčenáš, lebo už samé prvé slová „Otče náš“ ju tak uchvátia, 

že naskutku do kontemplatívneho vytrženia upadne. 



Boží slovo, ať už zapsané či vyslovované, 

můžeme připodobnit k zrcadlu. 

Jako nemůžeš bez pomoci zrcadla nebo druhého 

člověka vědět, že máš na tváři špinavou skvrnu, 

stejně tak z duchovního hlediska není možné 

pro duši oslepenou svými mnohými hříchy 

uvidět špinavou skvrnu, kterou má na svém 

svědomí, aniž by četla Boží slovo nebo mu 

naslouchala. 

Z toho plyne, že člověk poběží ke studni, aby 

se omyl, teprve až zjistí, že má na své tváři 

špinavou skvrnu. 

Jestliže ta špinavá skvrna je úmyslný hřích, 

potom "studnou" je církev svatá a "vodou" 

zpověď a všechno, co k tomu patří.  

Jestliže hřích svými kořeny tkví hlouběji a 

způsobuje ďábelské impulzy, potom je 

„studnou“  nanejvýš milostivý Bůh a „vodou“ 

modlitba se vším, co sem patří. 

Božie slovo usvedčuje z hriechu – a súčasne 
poukazuje na spásu v Kristovi Ježišovi. 

Je teda neustálym podnetom k pokániu, 
obráteniu, smädeniu a dychteniu po Bohu 
– a bez tohto hlbokého pokánia a smädenia 
a dychtenia po Bohu nie je možné uvažovať 
o živote s Bohom, o kontemplácii, ale asi 
ani o spáse…  

Ako duchovne rastieme, stáva sa pre nás aj 
ono „zrkadlo Božieho slova“ stále 
jasnejším a ostrejším a stále lepšie v ňom 
sami seba vidíme takých, akí sme. 

Preto bez neho neexistujú ani ostatné 
kroky lectia. 

Završuje sa ale práve v kontemplácii, ktorá 
je vrcholným nástrojom Božej premeny 
človeka – Božou „studňou“ i „vodou“. 

Základom je Božie slovo 
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NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



PRESTÁVKA 



ALE TO NENÍ případ těch, kdo se zabývají 

kontemplací, tedy čtenářů této knihy. Meditace 

je pro ně jaksi náhlým pochopením vlastní 

ubohosti nebo Boží dobroty a jejich nejistým 

vědomím. 

Vůbec mi nevadí, když na této úrovni nemáš 

jiné meditace o své ubohosti nebo o Boží 

dobrotě (předpokládám samozřejmě, že tě k 

tomuto tématu přivádí Boží milost) než takové, 

jaké přicházejí ze slova HŘÍCH či BŮH 

nebo z podobného slova podle vlastního 

výběru.  

Nerozebírej tato slova ani se je nesnaž 

vyložit obratností své fantazie, jako kdybys 

přemýšlením o jejich částech mohl zvětšit svoji 

zbožnost. Nemyslím, že by ses o něco 

takového měl ve chvíli kontemplace vůbec 

pokoušet. 

Ako už u spomenutého Otčenáša sv. Terézie 
Avilskej – u pokročilých je myseľ tak 
naplnená významom a obsahom (Božích) 
slov – a súčasne srdce tak naplnené túžbou 
a láskou k Bohu i poznaním svojej úbohosti 
– že nepotrebujú veľa slov. Stačí naozaj len 
málo, jediné slovko, aby v nás zapálilo 
plameň, potrebný ku kontemplácii. 

TO BY ALE NORMÁLNE NEBOLO MOŽNÉ 
bez predchádzajúcej „rozjímavej“ a 
následne „modlitebno-meditatívnej“ fázy 
cesty lectiom (ak využijeme túto schému, 
ktorá má ale univerzálnu platnosť, odráža 
reálny duchovný vývoj a rast človeka). Je to 
ovocie predchádzajúcej „tvrdej práce“ v 
spolupráci s Božou milosťou.  

Ak je myseľ pripravená 
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PRÍKLAD NA LEPŠIE POCHOPENIE 

Pre nás slovo VOJNA je prázdne slovo – a aby sme mu len trochu porozumeli, musíme o tom 

čítať, filmy pozerať, uvažovať – a aj tak to prežijeme len akosi okrajovo… 

Pre vojaka, ktorý bojoval, je ale toto slovo silné, plné významov, emócií, stačí, aby ho počul, a 

jeho vnútro sa pohne, slzy do očí možno vyhŕknu, alebo niečo podobné. 

To isté platí o BOHU a Jeho láske a o našej ÚBOHOSTI na strane druhej: 

• Kým sme od Boha ďaleko, tieto slová nám hovoria len veľmi málo, alebo dokonca 

vôbec nič. Musíme uvažovať, rozjímať,… aby sme im dali nejaký význam. 

• Ale keď sa spojí toto rozjímanie so skúsenosťou, ktorú v Bohu začneme zažívať, 

zrazu sa naplnia významom, ktorý obsahujú – a potom už nepotrebujeme ani 

uvažovať, ani si predstavovať, „fantazírovať“, pretože samo slovo nás preniká ako meč! 

Preto pokusy o rozjímanie nie sú nielen v tejto fáze vhodné, ale (ako svedčí sv. Ján z 

Kríža) ani veľmi možné… 



Vezmi ta slova tak, jak jsou, vcelku. Slovem 

"hřích" měj na mysli všechen hřích, 

nerozděluj ho na jednotlivé části,  

protože hřích není nic jiného než ty sám.  

Myslím, že toto téměř instinktivní vědomí 

hříchu, který jsi shrnul na jednu hromadu a 

který není nic jiného, než ty sám, mohlo by z 

tebe učinit tu nejšílenější osobu na zemi.  

Proto potřebuješ sebekázeň! 

Ale nikdo by to neměl poznat z pouhého 

pohledu na tebe. Buď prostě oblečen, svým 

výrazem nedávej nic najevo a ať děláš cokoli, ať 

sedíš, kráčíš, uléháš, odpočíváš nebo klečíš, dělej 

to s naprostým klidem! 

HRIECH je desivý. 

JEHO UVEDOMENIE SI A POZNANIE – na 
sebe! – je niečo, čo by človeka, 
nevycvičeného a nepripraveného 
predchádzajúcimi fázami duchovnej cesty a 
ešte viac Božou milosťou, zlomilo a 
priviedlo do pomätenosti. 

AJ PRE POKROČILÉHO je to desivá 
skúsenosť. 

POZOR ALE, aby ju Diabol nevyužil na 
strhnutie človeka k pýche – čo by stalo, ak 
by svoje pokánie, hoci aj dobromyseľne, 
robil navonok, pred ľuďmi a veľmi okázalo. 

Ako varuje Ježiš: „Keď sa ty postíš, pomaž si 
hlavu a umy si tvár,  aby nie ľudia zbadali, 
že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v 
skrytosti“ (Mt 6,17-18 SSV) 

Desivé spoznanie hriechu 
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NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



BEZ VAROVÁNÍ přichází meditace (je pro 

ně jaksi náhlým pochopením – kapitola 36) k 

těm, kdo usilují o kontemplativní život, a 

stejně přicházejí i jejich modlitby. 

Mám na mysli samozřejmě jejich soukromé 

modlitby, nikoli ty, které ukládá svatá církev. 

Avšak jejich vlastní, osobní modlitby stoupají 

spontánně k Bohu, aniž by o nich před 

modlitbou či během ní přemýšleli.  

Tvoří-li tyto modlitby slova, což bývá 

zřídka, je jich jen velmi málo. Čím méně, 

tím lépe. Myslím, že je lépe, jde-li o několik 

jednoslabičných slov než dvouslabičných, a je to 

více v souladu s dílem Ducha. 

Takové slovo zasáhne uši Všemohoucího 

Boha mnohem rychleji než jakýkoli 

bezmyšlenkovitě omílaný dlouhý žalm. 

Proto stojí psáno: "Krátká modlitba proniká 

nebesy." 

 

Krátko a stručne: 

PREDCHÁDZAJÚCE FÁZY, obzvlášť 
rozjímanie, spôsobili, že človek je naplnený, 
nasiaknutý Božím slovom a začína mu 
rozumieť, chápať ho stále viac v celku, v 
súvislostiach, uvedomovať si ho a jeho 
zmysel a význam… 

„NADKRITICKÉ MNOŽSTVO“ Božieho slova 
(ak použijeme jadrovú terminológiu) potom 
náhle s pomocou Božej milosti spúšťa 
„REŤAZOVÚ REAKCIU“ – náhle uvedomenie 
si (meditácia) či prepuknutie k chvále či 
náreku (modlitbe). 

OBSAHOM TEJTO MODLITBY JE SAMOTNÝ 
FAKT, VZŤAH,… slovo je už vedľajšie, 
redukuje sa na jediné slovko, výkrik, často 
dokonca mlčanie… 

Spontánna meditácia 
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Spontánna meditácia 
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PRÍKLAD AUTORA OBLAKU: 

„Můžeme to ukázat na přírodě. Muž či žena, které 

náhle vyděsí požár, úmrtí nebo cokoli jiného, jsou 

prudkým hnutím mysli přivedeni k pláči nebo k 

modlitbě o pomoc. A jak se v takové situaci člověk 

modlí? Samozřejmě že ne záplavou slov, dokonce 

ani ne nějakými dlouhými slovy! A proč? Protože v 

takové situaci nechce příliš marnit čas tím, že by 

zeširoka hovořil o své naléhavé potřebě a o 

svémrozrušení. V hrůze ze sebe vyrazí jedno krátké 

slovo: "Hoří!" nebo "Pomoc!““ 



Krátko a stručne: 
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zmysel a význam… 

„NADKRITICKÉ MNOŽSTVO“ Božieho slova 
(ak použijeme jadrovú terminológiu) potom 
náhle s pomocou Božej milosti spúšťa 
„REŤAZOVÚ REAKCIU“ – náhle uvedomenie 
si (meditácia) či prepuknutie k chvále či 
náreku (modlitbe). 

OBSAHOM TEJTO MODLITBY JE SAMOTNÝ 
FAKT, VZŤAH,… slovo je už vedľajšie, 
redukuje sa na jediné slovko, výkrik, často 
dokonca mlčanie… 

BEZ VAROVÁNÍ přichází meditace (je pro 

ně jaksi náhlým pochopením – kapitola 36) k 

těm, kdo usilují o kontemplativní život, a 

stejně přicházejí i jejich modlitby. 

Mám na mysli samozřejmě jejich soukromé 

modlitby, nikoli ty, které ukládá svatá církev. 

Avšak jejich vlastní, osobní modlitby stoupají 

spontánně k Bohu, aniž by o nich před 

modlitbou či během ní přemýšleli.  

Tvoří-li tyto modlitby slova, což bývá 

zřídka, je jich jen velmi málo. Čím méně, 

tím lépe. Myslím, že je lépe, jde-li o několik 

jednoslabičných slov než dvouslabičných, a je to 

více v souladu s dílem Ducha. 

Takové slovo zasáhne uši Všemohoucího 

Boha mnohem rychleji než jakýkoli 

bezmyšlenkovitě omílaný dlouhý žalm. 

Proto stojí psáno: "Krátká modlitba proniká 

nebesy." 

 

Spontánna meditácia 
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CHARIZMA MODLITBY V JAZYKOCH 

… je presne o tomto: 

• z nášho srdca vychádza niečo – pocit, zážitok, dotyk Ducha, skúsenosť Božej lásky, 

zdesenie nad hriechom, bolesť, radosť,… – čo je tak obsiahle, mocné, široké, že ich 

nijakovsky nedokážeme uzatvoriť do obmedzených a veľmi nedokonalých slov 

jazyka.  

• A tu náhle srdce prepukne a ústa sa otvoria a vychádzajú z nich slová, ktoré nie 

sú slovami, nerozumie im nik, vlastne úplne ani my sami, iba Duch – ale súčasne 

vieme, že v sebe obsahujú a nesú úplne všetko, čo z nášho srdca pod vplyvom 

Ducha vytrysklo  a dokonale to vyjadrujú. 

Pavol o tom píše: „Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa 

máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi“ (Rim 

8,26 SSV). Podobne sv. Augustín: „… akoby ich naplnila taká radosť, že ju už nemôžu 

vyjadriť slovami a nechajú slabiky a slová a prechádzajú na zvuky jasotu. Jasot je nejaký 

zvuk, ktorý prezrádza, že sa v srdci rodí niečo, čo nemožno vysloviť.“  



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



PROČ TAKTO krátká modlitba jediného 

slovíčka pronikne nebesy? 

Samozřejmě proto, že vychází přímo ze srdce, z 

výšin i hlubin, z délky i rozlehlosti ducha 

člověka, který se modlí.  

• Z výšin, neboť se modlí se vší mocí svého 

ducha;  

• z hlubin, neboť v takovém kratičkém slovíčku 

je obsaženo vše, co duch zná;  

• z délky, neboť by mělo být právě takové, jaké je 

nyní, mělo by vždy volat k Bohu tak, jak volá 

nyní;  

• z rozlehlosti, neboť se nabízí všem lidem, jak 

samo chce. 

 

„Sama o sobě není modlitba ničím jiným 

než zbožným vyjádřením toho, co chceme, 

zaměřeným k Bohu.“ 

(kapitola 39) 

1) SLOVÁ NIE SÚ DÔLEŽITÉ – sú len 
vonkajším vyjadrením nášho srdca – čiže 
nášho vnútra, vrátane rozumu a vôle. Záleží 
na našom srdci, ono sa v skutočnosti k Bohu 
modlí, nezávisle od slov.  

Čo je, mimochodom, dôvod, prečo sa môžeme 
modliť za niekoho, či za nejaké úmysly Otčenáš 
a Zdravas‘:  

Na jednej strane slová týchto modlitieb predsa 
nijako nesúvisia s úmyslom, za ktorý sa 
modlíme.  

Boh ale nepotrebuje naše slová, aby vedel, o 
čo prosíme (Mt 6,8). On pozná naše srdce 
(1Sam 16,7).  

A tak srdce sa modlí k Bohu – a slová modlitby 
sú len akousi oporou srdca a ducha, „barličkou 
sústredenosti“, bez ohľadu na slová, ktorými je 
modlitba tvorená. 

Slová nie sú dôležité… 
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MODLITBA MLČANIA – napríklad podľa Miguela de Molinos 

Nenesie v sebe ŽIADNU INFORMÁCIU, pretože neobsahuje 

žiadne slová. Je čírym mlčaním pred Pánom, srdcom upnutým k 

Nemu v celej „šírke, výške, hĺbke i rozľahlosti“.  

Niečo k téme… 
DLHÁ SLOVNÁ MODLITBA – napríklad z modlitebnej knižky 

a pod.  

Nesie v sebe INFORMÁCIU, ktorá živí naše rozjímanie a pomáha 

nám premieňať svoju myseľ podľa Boha a rozplameňovať naše 

srdce túžbou po Bohu a po svätosti. 

KRÁTKA SLOVNÁ MODLITBA – napríklad Ježišova modlitba, 

ruženec,…  

Stále v sebe nesie INFORMÁCIU, aj keď už v značne 

„skomprimovanej“ podobe, primeranej pokročilejšiemu človekovi. 

Na začiatku je slovná 
rozjímavá modlitba,… … na opačnej strane 

modlitba mlčania, úplne 
bez slov. 



MODLITBA MLČANIA – napríklad podľa Miguela de Molinos 

Nenesie v sebe ŽIADNU INFORMÁCIU, pretože neobsahuje 

žiadne slová. Je čírym mlčaním pred Pánom, srdcom upnutým k 

Nemu v celej „šírke, výške, hĺbke i rozľahlosti“.  

Niečo k téme… 
CIEĽOM JE VNÚTORNÁ MODLITBA MČANIA: 

„Jakmile [duše] naopak ucítí, že je v mysli připravená přijmout 

mě některým z mnoha způsobů, jak jsem řekl, má zanechat 

ústní modlitby a přejít k modlitbě vnitřní. Teprve potom, 

pokud bude mít čas, se může vrátit k tomu, co si předsevzala. 

Jestliže jí čas nezbude, ať si z toho nic nedělá a nepropadá kvůli 

tomu zármutku nebo zmatku. Ať se duše začne modlit 

jakýmkoli způsobem, má se z ústní modlitby přenést k 

modlitbě vnitřní. Jakmile ucítí, že je její mysl připravena, 

má ústní modlitby z uvedených důvodů zanechat.“ 

(sv. Katarína Sienská) 

Vnútorná modlitba mlčania je vrcholom a je základom 
skutočnej kontemplácie. Je ale súčasne náročná a pre 
začiatočníka v podstate neuskutočniteľná.  



Niečo k téme… 

MODLITBA JEDNÉHO SLOVA je tak radou, ako na jednej 

strane sa vyhnúť ROZJÍMANIU, ku ktorému by nás sústredenie 

na dlhé a obsažné texty modlitieb zvádzalo – a súčasne zachivať 

sústredenosť a túžbu, ktorá by z nás ako začiatočníkov pri mlčaní 

veľmi rýchlo vyprchala a naša myseľ by začala blúdiť. 

JEDNO SLOVO modlitby podľa Oblaku znamená, že: 

• Naše srdce je už naplnené a nabudené túžbou po Bohu, 
namiesto rozjímania útočí na „oblak nevedenia“ v túžbe 
po Bohu samotnom. 

• JEDNO SLOVO je príliš krátke a samo osebe bezobsažné 
na to, aby nás odvádzalo od Boha k rozjímaniu,… 

• … ale súčasne je nabité všetkou silou a rozľahlosťou 
našej túžby i poznania a slúži tak ako opora, neustále 
podopierajúca a obnovujúca naše láskyplné dychtenie po 
Bohu, „skrytom“ za oblakom nevedenia. 

„ZAČIATOČNÍCKY KOMPROMIS“ 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



V takové chvíli duše porozumí, o čem mluví 

apoštol Pavel a všichni svatí. Možná že ne plně, 

ale v té míře, ve které tak může učinit 

člověk, který se nachází na tomto stupni 

kontemplace. … Boží věčnost je jeho 

délkou, láska rozlehlostí, jeho moc je mu 

vysokostí a moudrost je jeho hloubka. Není 

divu, že duše zformovaná milostí do podoby 

blízké svému stvořiteli, Bohu, je tímto 

Bohem tak záhy vyslyšena! 

1) SLOVÁ NIE SÚ DÔLEŽITÉ – sú len 
vonkajším vyjadrením nášho srdca – čiže 
nášho vnútra, vrátane rozumu a vôle. Záleží 
na našom srdci, ono sa v skutočnosti k Bohu 
modlí, nezávisle od slov. 

2) ZÁLEŽÍ NA PODOBNOSTI – V liturgii sv. 
Jána Zlatoústeho sa pred prijímaním volá 
„Sväté svätým“ – musíme byť Božou 
milosťou podobní Bohu, aby sme mohli 
prijať Boha a zjednotiť sa s Ním. Preto aj 
svätým sa udeľuje titul prepodobný.  

Čím viac nás Pán v diele kontemplácie 
pripodobňuje sebe a tým premieňa naše 
srdce, tým sme Mu bližší a tým mocnejšia 
je naša modlitba podľa slov Písma: „toto je 
dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, 
keď o niečo prosíme podľa jeho vôle!“ (1 Jn 
5,14 SSV) 

Dôležitá je podobnosť 
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Ukažme si to na příkladu. Kdybys uslyšel svého 

nejhoršího nepřítele, jak v hrůze vykřikl z 

hlubiny svého bytí kratičké slovo "Hoří!" nebo 

"Pomoc!", potom, aniž bys uvažoval o tom, že je 

to tvůj nepřítel, z pouhé lítosti vzbuzené jeho 

zoufalým nářkem bys vstal třeba i v zimě o 

půlnoci a pomohl mu uhasit oheň nebo utišit a 

zmírnit jeho zoufalství. 

Jaký soucit a milosrdenství bude mít Bůh jako 

odpověď na duchovní výkřik duše, vycházející z 

její výšiny a hlubiny, délky i rozlehlosti? A jak 

ještě více, nesrovnatelně více slitování bude Bůh 

mít. 

3) TÚŽBA PO PODOBNOSTI JE ZAČIATKOM 
PODOBNOSTI – tak, ako sa hovorí, že ak 
niekto milovať túži, tak už vlastne miluje, aj 
túžba po podobnosti s Bohom a po jednote 
s Ním je počiatkom podobnosti a jednoty s 
Ním. 

Ak teda kričíme toto jedno slovo, vkladajúc 
do neho všetku svoju dychtivosť, túžbu a 
zmieranie po Bohu a jednote s Ním – a 
časom stále viac Bohom do podobnosti i 
jednoty uvádzaní  

– Boh na túto modlitbu zaraz odpovedá, 
pretože mu to náš postoj naskutku 
umožňuje  

– na rozdiel od oných Nazaretčanov, o 
ktorých Písmo píše: „nemohol tam urobiť 
nijaký zázrak, … a čudoval sa ich nevere“ 
(Mk 6,5-6 SSV) 

Túžiť po nej je jej začiatok 
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„Ohnivým promlouváním rozpaluje duše svou 

touhu, tak projevuje své pocity, takovými vzýváními 

přivolává svého snoubence.  

Ale Pán, jehož oči vždy bdí nad spravedlivými a 

jehož sluch je nejenom nakloněn k modlitbám, ale je 

přítomen v jejich modlitbách, nečeká ani, až ona 

dokončí svou řeč, uprostřed modlitby ji náhle přeruší 

a spěchá, aby sám vstoupil.“ 

(Guigo Kartuzián, Scala Paradisi) 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Cílem [modlitby] je získat to, co je dobré, a 

odstranit, co je zlé.  

Když se modlíme z úmyslem odstranit zlo, 

neměli bychom vyslovovat, myslet či vůbec mít 

na mysli nic jiného než ono malé slůvko "hřích", 

neboť ztělesněním všeho zla je právě hřích.  

A je-li při modlitbě naším záměrem 

dosáhnout dobra, nevyslovujme nic jiného než 

slovo "Bůh". Neboť Bůh je veškeré dobro, je 

počátkem dobra i jeho existencí. Nebuď tedy 

překvapen, že stavím tato slova nad všechna 

ostatní.  

Kdybych mohl najít nějaká krátká slova, která 

by plně vyjádřila myšlenku dobra a zla tak, jak 

to činí tato slova, použil bych je spíše než ta, 

která jsem už uvedl. A stejnou věc radím i tobě. 

Ale nezkoumej tato slova, neboť tak nikdy 

nedosáhneš svého cíle. Kontemplace nikdy 

nedojdeš prozkoumáváním, ale jen díky milosti. 

Nepřibírej do své modlitby žádná další 

slova, bez ohledu na to, co vše jsem říkal.  

Použij jen ta, k nimž tě přivede Bůh. 

… krátko a stručne: slovo, ktoré v našom 
prípade a nám v danej chvíli najlepšie 
vystihuje či už hĺbku a desivosť zla 
(„hriech“), alebo naopak plnosť a najvyššiu 
dokonalosť dobra („Boh“) a ktoré tak v 
našom srdci obnovujú ako poznanie tak 
túžbu a dychtivosť zbaviť sa úplne prvého, 
aby sme mohli obsiahnuť úplne druhé. 

 

NESKÚMAJ ICH – pretože tým by sme sa od 
upriamenia na Boha odklonili k zaujatosti 
slovami o Bohu o to by bol krok späť. 

NEPRIBERAJ ĎALŠIE SLOVÁ – pretože by 
boli zbytočné. Nie je našim cieľom uvažovať 
a rozjímať. Funkciou slova je len byť akoby 
„ohniskom“ našej túžby a lásky k Bohu. 

NAJÚČINNEJŠIE SLOVO je potom to, ku 
ktorému nás privedie v modlitbe sám Boh. 

Aké slovo používať v modlitbe? 

39 



Ale ačkoli zde mohu krátkost modlitby jen 

doporučit,  

neznamená to, že by se modlitba měla stát 

méně častou.  

Neboť jak jsem řekl, modlitba vychází z délky 

ducha člověka, takže nikdy neustane, dokud 

nedosáhne toho, po čem touží.  

Můžeme si vzít jako příklad onoho vyděšeného 

muže či ženu. Nepřestanou volat ta krátká slova 

"Pomoc!" nebo "Hoří!", dokud se jim nedostane 

takové pomoci, jakou potřebují ve svých 

potížích. 

Modlitba má v tomto prípade zmysel vtedy, 
ak je naozaj z celého nášho bytia, zo samej 
hĺbky našej túžby. 

Únava a roztržitosť tomu neprospievajú… 

Preto autor radí radšej častejšie, krátko a z 
celého srdca, než raz, dlho a unavene a 
povrchne… 

Radšej krátko a často 
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Niečo k téme… 
Pokiaľ máme na pláne dlhú modlitbu a máme problém s 
roztržitosťou a ochabovaním túžby a lásky, je tu trik, ako si s 
tým poradiť – a to je „modlitba knihy“: 

„Kniha, vybraná pre rozjímavé čítanie … rozpaľuje city, alebo 
ešte lepšie, budí dušu a drží ju v Božej prítomnosti. … 
Rozjímavé čítanie musí byť prerušené … na vyjadrenie našej 
lásky k nemu, na vstup do rozhovoru s ním. Bude krátke, alebo 
dlhšie, podľa potreby, a bude pokračovať len vtedy, keď začne 
znovu upadať do snenia, alebo melanchólie.“ (O. Marie-
Eugène OCD) 

„Počas všetkých týchto rokov [krízy], s výnimkou času po 
svätom prijímaní, som sa nikdy neodvážila modliť bez knihy. 
… S touto pomocou, ktorá mi bola sprievodcom a štítom, 
ktorým som mohla zmierniť údery mojich mnohých myšlienok, 
som sa cítila posilnená. Lebo nebolo pre mňa bežné, aby som 
trpela suchopárnosti: to prišlo len vtedy, keď som nemala 
žiadnu knihu, lebo vtedy sa moja duša ihneď rozrušila a moje 
myšlienky sa začali túlať. Hneď ako som začala čítať, začali sa 
sústreďovať a kniha slúžila ako návnada pre moju dušu. Často 
mi stačilo len vedomie, že ju mám pri sebe.“ (sv. Terézia Avilská) 



Niečo k téme… 
Pokiaľ máme na pláne dlhú modlitbu a máme problém s 
roztržitosťou a ochabovaním túžby a lásky, je tu trik, ako si s 
tým poradiť – a to je „modlitba knihy“: 

„Tvoja myseľ má silný sklon byť roztržitá a vzďaľovať sa od 
Pána. Preto keď prichádzaš pred Pána, aby si sedel v Jeho 
prítomnosti a hľadel na Neho, používaj Písmo k tomu, aby si 
stíšil svoju myseľ. Najprv si prečítaj odsek Písma. Hneď ako 
začneš vnímať Pánovu prítomnosť, obsah toho, čo si čítal, už nie 
je dôležitý. Písmo poslúžilo svojmu účelu – stíšilo tvoju myseľ; 
priviedlo ťa k Nemu. Keď dočítaš, na chvíľu sa zastav. Urob si 
krátku prestávku. Vnútorne si svoju myseľ uprel na Krista. Maj 
stále na pamäti, že tak nerobíš preto, aby si z čítaného niečo 
pochopil; ale čítaš, aby si odvrátil svoju myseľ od vonkajších 
vecí k hlbinám svojej bytosti. Nie si tu preto, aby si sa tu učil, 
alebo čítal, ale si tu, aby si zakúšal prítomnosť svojho Pána! 
Keď si pred Pánom, zadržuj srdce v Jeho prítomnosti. Nedovoľ 
svojej mysli blúdiť. V tomto veľmi pokojnom stave prijímaj 
všetko, čo zakúšaš. Jednoducho prijmi to, čo je tu výživné. 
[Zostaň] v tomto zjavení prebývať tak dlho, dokiaľ vnímaš 
Pána.“  (Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon) 



BOH! Sústredené mlčanie 

Niečo k téme… 
Je to teda spôsob, ako premeniť jednu dlhú a roztržitú 
modlitbu na sériu krátkych modlitieb plných túžby: 

Dokonalá modlitba sústredeného mlčania 

BOH! Sústredené mlčanie 

Podľa Miguela de Molinos: 

Podľa Oblaku: 

V mlčaní som srdcom v láske a túžbe plne upnutý na Pána. 

Podporujem túžbu a upriamenosť výkrikmi „Boh!“ vo svojom 
srdci – a po každom nasleduje chvíľa doznievania tohto 

výkriku v sústredenom mlčaní, plnom túžby a lásky.  
Keď oboje akosi upadne, znova obnovím tento postoj ďalším 

zvolaním srdca.  



kniha 

Niečo k téme… 
Je to teda spôsob, ako premeniť jednu dlhú a roztržitú 
modlitbu na sériu krátkych modlitieb plných túžby: 

Rozjímavé / meditatívne čítanie 

kniha kniha 

Kniha potom k tomu dodáva ešte jeden level: 

ČÍTAM, pokiaľ sa moje srdce nenaplní túžbou po Bohu a 
láskou k Bohu a neupriamí sa na Neho, takže už nedokážem 

ďalej čítať. 

ZMĹKNEM a nechám, aby v mlčaní „hovorilo“ samo srdce 
svojou láskou a dychtivou túžbou,… 

… a ak treba, PODPORUJEM HO krátkymi zvolaniami podľa 
Oblaku. 

Keď ale OCHABNEM, znova sa vrátim ku knihe a s jej 
pomocou akoby „reštartujem“ svoju modlitbu a obnovím v 

sebe znova plameň túžby a lásky i dhytivosti po Bohu. 

kniha 

kniha kniha kniha 

alebo 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



STEJNÝM způsob bys měl naplňovat svého 

ducha vnitřním smyslem pouhého slova 

"hřích", aniž bys přemýšlel o tom, o jaký 

hřích jde, zda o lehký či smrtelný, zda je to 

hřích pýchy, hněvu, závisti,lakomství, lenosti, 

obžerství nebo chtíče.  

Co záleží kontemplativním lidem na tom, 

jakého druhu je hřích nebo jak je závažný? 

Když se zabývají kontemplací, jsou jim 

všechny hříchy stejně velké samy o sobě, 

neboť i ten nejmenší hřích je odděluje od Boha a 

narušuje duchovní mír. 

... ve svém duchu začni bez ustání křičet 

jedinou věc: "Hřích! Hřích! Hřích! Pomoc! 

Pomoc! Pomoc!"  

Tomuto duchovnímu nářku se můžeš lépe 

naučit ze zkušenosti od Boha než od 

jakéhokoli člověka. Nejlepší je, když je 

naprosto duchovní, není nijak předem 

zamýšlený a je beze slov. Občas mohou z 

překypujícího srdce vytrysknout slova, neboť tělo 

i duše jsou naplněny utrpením a břemenem 

hříchu. 

SPOČIATKU hriechy vnímame ako skutky, 
ktorými prestupujeme Božie príkazy – často 
zredukované len na Desatoro v jeho 
povrchnom chápaní. 

ČASOM porozumieme, že hriech je omnoho 
viac stavom, v ktorom sme, formou 
identity, ktorú sme si v sebe vybudovali bez 
Boha a napriek Bohu, v ktorej sme svetskí 
ľudia podľa sveta a nie Božie deti podľa 
Boha. A že bez ohľadu na skutky – v hriechu 
žijeme, hýbeme sa a sme 24 hodín denne, 
365 dní v roku. 

A NAKONIEC spoznávame ohavnú 
obludnosť tohto stavu i jeho vražednosť, 
pretože nás oddeľuje od Boha.  

A TAK LÁSKA K BOHU SA STÁVA 
SKUTOČNOU, KEĎ SA SPOJÍ S ROVNAKO 
HLBOKOU NENÁVISŤOU K HRIECHU. 

Niet lásky bez nenávisti! 
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Stejným způsobem bys rovněž měl používat 

onoho malého slůvka "Bůh". Naplň svou 

duši jeho vnitřním smyslem, aniž bys měl na 

mysli nějakou jeho konkrétní vlastnost. 

Co na tom všem záleží lidem kontemplativním? 

Vždyť v Bohu zakoušejí veškerou sílu. V něm je 

vše, neboť on vše učinil a vše udržuje. Vědí, že 

když mají Boha, mají vše, co je dobré, a tak 

nedychtí po žádných částečných dobrech, 

ale jen po dobrém Bohu.  

Dělej totéž, pokud z milosti můžeš, a z celého 

srdce se ve své mysli přidržuj Boha a všeho, co 

je. Ničím jiným ať se nezabývá tvá mysl ani 

vůle než Bohem samotným. 

MOTÍVOM nenávisti k hriechu (= „dokonalá 
ľútosť“) je zase láska k Bohu. Bez nej niet 
dôvodu hriech nenávidieť – leda kvôlim 
sebectvu, keď nám ubližuje, ale vtedy len z 
lásky k jednému hriechu nenávidíme iný, ale 
stále v hriechu ostávame… 

A tak LÁSKA K BOHU A NENÁVISŤ K 
HRIECHU je dvomi stranami jednej mince 
nášho života, 

rovnako ako v modlitbe MILOVANIE BOHA 
A NÁREK NAD HRIECHOM sú tiež dve 
stránky jednej a tej istej mince 
kontemplácie – nevýslovná bolesť a 
nevýslovná radosť súčasne, korene to 
blaženosti! 

ROVNAKO, AKO „TRÉUJEME“ LÁSKU K 
BOHU, JE NA MIESTE ROZVÍJAŤ AJ 
NENÁVISŤ A ODPOR K HRIECHU! 

Niet nenávisti bez lásky! 
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Cieľom je oná radikálna všeobecnosť: 

HRIECH je zlo. Jedno aký, kým som v 

hriechu, som mŕtvy. Preto celým srdcom 

nenávidím hriech ako hriech. 

BOH je Dobro. Ak mám Boha, mám všetko. 

Nezáleží na jednotlivostiach, nepotrebujem 

rozlišovať, rozmieňať na drobnosti – celým 

bytím túžim po Bohu ako Bohu pre Boha.  
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Cieľom je oná radikálna všeobecnosť: 

HRIECH je zlo. Jedno aký, kým som v 

hriechu, som mŕtvy. Preto celým srdcom 

nenávidím hriech ako hriech. 

BOH je Dobro. Ak mám Boha, mám všetko. 

Nezáleží na jednotlivostiach, nepotrebujem 

rozlišovať, rozmieňať na drobnosti – celým 

bytím túžim po Bohu ako Bohu pre Boha.  

„A protože po všechen čas, když žiješ tímto 

ubohým životem, musíš určitým způsobem 

zakoušet ohavný a odporný celek hříchu,  

který je součástí tebe samotného,  

musíš se neustále navracet k těmto dvěma slovům 

"hřích" a "Bůh". Vždyť víš, že máš-li Boha,  

pak nebudeš mít hřích, a nemáš-li hřích,  

pak máš Boha!“ 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Ve všem ostatním, co budeš dělat, musíš 

jednat podle svého vlastního uvážení. 

Například v jídle, pití, spánku, v tom, zda máš 

udržovat ve své místnosti teplo či přebývat v 

chladu, kolik času máš strávit na modlitbách 

nebo četbou Písma, kolik rozhovorem s ostatními 

křesťany. V tom všem musíš použít vlastní 

úvahy, aby ničeho nebylo příliš mnoho ani 

příliš málo. 

Ale při samotné práci hoď veškeré úvahy za 

hlavu! Prosím tě, aby ses nikdy při tomto 

díle nevzdával, dokud budeš živ.  

Netvrdím, že ti vždy vše půjde snadno, 

protože  to není možné.  

Někdy nemoc či nevolnost těla  nebo duše 

nebo přirozená nutnost vytvoří skutečnou 

překážku a často ti zabrání kontemplovat. Ale 

měl bys vždy na tomto díle pracovat, být jak 

"ve službě", tak "mimo službu" alespoň svým 

záměrem, když ne ve skutečnosti. 

VONKAJŠIE VECI ŽIVOTA potrebujú všetky 
svoju mieru, aby sme ich užívali s rozumom 
a primerane – dokonca aj modlitbu, aby 
nebola na úkor ostatným povinnostiam 
nášho života ako kresťanov. 

MODLITBA SAMA potom ale sama v sebe 
nemá žiadnu hranicu ani mieru a naopak, 
vyžaduje, aby sme v nej o Boha a jednotu 
lásky s Ním usilovali bez miery, celým 
srdcom, zo všetkých síl, aby sme sa do nej 
opreli a vložili úplne celí, lebo takým Boh 
prisľubuje:  

„Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma 
budete hľadať celým svojím srdcom,  dám 
sa vám nájsť“ (Jer 29,13-14 SSV) 

Ak nám aj niečo navonok znemožní byť v 
tom dokonalí, aspoň naša túžba a úsilie 
nech dokonalé sú! 

 

Modliť sa „bez miery“! 
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A práve tu môže byť oporou  

práve oná „kniha“! 



Pro lásku Boží se vyvaruj nemoci, jak jen 

můžeš, aby ses sám sobě pokud možno nestal 

příčinou nějaké slabosti.  

Mluvím pravdu, když říkám, že tato práce 

vyžaduje velkou vyrovnanost jakož i 

celistvou a čistou povahu duše i těla. 

Proto pro lásku Boží ovládej své tělo i duši s 

velkou péčí a udržuj je co nejzdravější.  

Když přese všechno přijde nemoc, buď 

trpělivý a pokorně čekej na Boží milost. To 

je vše, co se po tobě požaduje. Neboť mluvím k 

tobě pravdu, když říkám, že trpělivost v 

nemoci a v jiných souženích potěší Boha 

často více než jakákoli zbožnost, kterou 

snad prokazuješ, když jsi zdráv. 

MNÍSI V KONTEMPLATÍVNOM KLÁŠTORE si 
dávajú záležať na dostatku spánku, zdravej 
strave v primeranom množstve, na 
manuálnej práci,… 

NAPADLO NÁS, že zdravá životospráva, 
dostatok spánku, dbanie na zdravie, 
vyhýbanie sa zbytočnému stresu, 
pravidelné cvičenie a udržiavanie sa „vo 
forme“ je tiež súčasťou modlitby a 
kontemplatívneho spôsobu života? 

Ak nie – tak práve hej…  

Nepodceňovať podmienky! 

41 

CHOROBA môže byť a často aj je Božím 

nástrojom nášho tríbenia a očisťovania. 

Stále ale platí, že základným stavom je 

ZDRAVÝ A SILNÝ človek, ktorý je 

pripravený telom aj dušou sa plne vrchnúť 

do „práce“ na jednote s Bohom v 

kontemplácii. 



MOŽNÁ se mne zeptáš, jakým způsobem máš 

sebe sama ovládat v jídle, pití, spánku a 

podobně.  

Má odpověď je „Ber to, co se ti naskýtá!“ 

Čiň tak neustále a bez starostí každým dnem a 

brzy dostatečně poznáš, kdy máš s čímkoli začít 

a kdy skončit. 

Nemyslím, že duše, která se věnuje této 

práci dnem i nocí s plným zaujetím, bude 

chybovat ve světských záležitostech. … 

Proto jestliže zaměřím ze všech svých sil a z 

celého srdce svou pozornost k této duchovní 

činnosti, mohu pak nahlížet na své jídlo, 

pití, spánek i rozhovory s ostatními a tak 

dále s poměrnou lhostejností.  

Raději budu mít v těchto věcech správný 

úsudek díky této lhostejnosti než následkem 

toho, že jim budu věnovat značnou pozornost a 

pečlivě zvažovat všechna pro a proti. Je zřejmé, 

že tak bych nemohl nikdy ničeho dosáhnout přes 

všechno, co bych snad mohl udělat či říci. 

BER, ČO PRICHÁDZA – nepotrebujeme 
nejaký špeciálny tréning ohľadom 
zdržanlivosti, životnej sebadisciplíny, 
narábania s časom a pod., pretože to, čo 
denne prežívame, je dostatočnou 
príležitosťou. 

SEBADSICIPLÍNA (ASKÉZA) – nie je 
výsledkom premáhania sa, ale radostnej 
slobody apatheie: vo viere nemáme strach, 
sme v nádeji upriamení na Prácu a v láske 
sme úplne zaujatí Bohom a tak svetské veci 
nám stále viac pripadajú vyrastené – úplne 
rovnako ako lopatka, kýbliček a autíčko na 
pieskovisku pripadajú bežnému dospelému 
človekovi.  

PRÍLIŠNÉ SÚSTREDENIE sa cvičenie sa v 
tejto čnosti by nás zbytočne upútavalo na 
svetské veci, s ktorými tak „bojujeme“ a 
odvádzalo by nás to do Práce – a do Boha. 

Askéza = apatheia 
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NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



HLEĎ, aby se tvá mysl či vůle nezabývaly 

ničím jiným kromě Boha.  

Snaž se potlačit všechny vědomosti o 

čemkoli kromě Boha. Zašlapej je hluboko pod 

oblak zapomnění.  

Musíš pochopit, že při této práci máš 

zapomenout  

• nejen na všechny věci kromě sebe sama (a na 

to, co dělají, a co děláš ty sám!),  

• ale musíš zapomenout i na sebe sama  

• a dokonce i na věci, které jsi udělal kvůli 

Bohu.  

Neboť taková je cesta toho, kdo chce milovat 

dokonalou láskou.  

Nejenže miluje to, co miluje více než sebe sama, 

ale v jistém ohledu musí nenávidět sebe 

samého kvůli tomu, co miluje. 

TOTO PLATÍ POČAS MODLITBY – nie v 
bežnom živote, kedy by to možné nebolo. 

Znova si kontemplatívnu modlitbu 
predstavme ako „rande s Bohom“ – ako 
človek nemôže randiť celý čas, ale ke´d už 
na to príde, nechá všetko stranou a je tu len 
pre svoju milú;  

aj my, počas dňa slúžime Bohu vo svete a 
preto v Bohu a pre Boha sa svetskými 
vecami aj zaoberáme. Počas modlitby ale 
necháme stranou úplne všetko, dokonca aj 
samých seba a svoje túžby a záujmy, aby 
sme tu boli len pre Milého a túžime len po 
Ňom osobne, ako už bolo povedané.  

NENÁVIDIEŤ SEBA – v zmysle sebectva a 
sebeckého „ega“, ktoré stojí ako múr medzi 
nami a Bohom a ktoré povstalo nie z Boha, 
ale z hriechu… 

Plne zaujatí Bohom 
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Není divu, že pociťuješ odpor k přemýšlení o 

sobě a takové přemýšlení nenávidíš, když vždy 

pociťuješ svůj hřích jako nečistý a odporný 

celek (nerozděluješ ho!), který stojí mezi tebou a 

Bohem, a tento celek hříchu jsi ty sám. Neboť 

máš o tomto celku přemýšlet, jako kdyby byl 

totožný s tebou a nebylo ho možné od tebe 

oddělit. 

Když zapomeneš na vlastní sebeúctu, 

zapomeneš rychle i na všechno ostatní.  

Neboť jestliže se budeš zabývat obtížemi a 

zkoumat je, zjistíš, že i když zapomeneš na 

všechny věci (dokonce i své vlastní), stále 

zůstává mezi tebou a Bohem temné vědomí tvé 

vlastní existence. A toto vědomí musí rovněž 

pryč, dříve než prožiješ dokonalou 

kontemplaci. 

Písmo o tom hovorí ako o „vonkajšom“ a 
„vnútornom“ človekovi, resp. „duchu“ a 
„tele“: 

• VNÚTORNÝ ČLOVEK (DUCH) – to je naše 
pravé JA, stvorené a v krste obnovené 
Bohom. 

• VONKAJŠÍ ČLOVEK (TELO) – to je naše 
falošné nepravé EGO, stvorené z hriechu, 
obaľujúci a hrdúsiace ako nejaký obal, 
maska (prosópon v terminológii Otcov) 
nášho vnútorného človeka. 

Bežne sa stotožňujeme práve s týmto 
EGOM, pretože ním žijeme odmalička. 

ODPOR K SEBE, NENÁVISŤ K SEBE, je teda 
odporom k tomuto falošnému egu, strata 
„sebaúcty“ potom strata hrdosti naň. 

A TO JE OVOCÍM UVEDOMENIA SI 
OBLUDNOSTI A OHYZDNOSTI HRIECHU 

Plne zaujatí Bohom – ale ako? 
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… bez zcela jedinečné Boží milosti, kterou 

Bůh dává jen podle svého rozhodnutí,  

a bez tvé naprosto dokonalé a poslušné 

připravenosti tuto milost přijmout  

nemůže být toto temné vědomí zničeno.  

Tato připravenost není ničím jiným než 

silným a hlubokým smutkem ducha. 

Ale v tomto smutku potřebuješ procvičovat 

úsudek a musíš si dávat pozor na přehnané 

nároky na své tělo či duši. Spíše klidně seď a 

buď tiše, jako kdybys usnul. Nech se pohltit 

smutkem, utop se v něm. To je pravý To je 

pravý smutek, dokonalý smutek, a vše se ti bude 

dařit, jestliže dosáhneš této úrovně smutku.  

Každý člověk má něco, nad čím může pociťovat 

smutek, ale nikdo necítí takový smutek jako 

ten, kdo ví a pociťuje svou existenci. [To 

jest, že žije mimo Boha a stojí proti němu] 

Všechen ostatní smutek je v porovnání s tímto 

jen výsměchem skutečnosti. 

JE TO BOH, ktorý nás svojou láskou 
uchvacuje a svojou milosťou napĺňa našu 
túžbu po tomto oslobodení.  

DÔLEŽITÉ VYSVETLENIE: 

• Náš smútok nad hriechom a nad našou 
existenciou nepramení z toho, že sme a 
existujeme; 

• ale z uvedomenia si, že ešte stále sme 
EGOM, pre hriech ODDELENÍ od Boha, že 
namiesto veľkého „MY“ spasených je tu 
stále voči Bohu „JA“ a „TY“ hriešnikov – a 
táto odlúčenosť, odcudzenosť Bohu nás 
napĺňa nezmerným smútkom a bolesťou.  

Táto bolesť a smútok sú tak veľké, že im 
nevedia zodpovedať žiadne slová i gestá – 
preto sa prejavujú v onom „sedení“, 
„mlčiacom utopení“ sa v smútku a bolesti z 
hriechu. 

Prečo nenávidieť svoje bytie? 
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ZHRNUTIE 
HRIECH NIE JE SKUTOK, ALE STAV 
– v ktorom nemyslíme, nežijeme, 
nekonáme ako Boh. 

HRIECH NIE JE JEDNOTLIVOSŤ, ALE 
KOMPLETNÉ ODCUDZENIE SA 
BOHU, kedy nás táto odlišnosť od 
Boha úplne oddeľuje ako 
priepasť, múr, bariéra,… 

HRIECH VYTVÁRA NAŠE FALOŠNÉ 
EGO – identitu, ktorú žijeme, na 
ktorú sme navyknutí, ktorú 
stotožňujeme sami so sebou, 
ktorú milujeme, chránime si ju a 
pokladáme sa za ňu. 

EGO ZAKRÝVA naše PRAVÉ JA – 
vnútorného človeka, stvoreného 
Bohom na Jeho Obraz. 



ZHRNUTIE 

Plnosť všetkého  
a každého dobra. 

= zlo = hriech = príčina 
odcudzenia medzi 

Bohom a mnou 

Vnútorný človek 

Milujem celým srdcom samo 
Jeho Bytie, to, kým a čím Je, 
pre Neho samého. 

Nenávidím celým srdcom 
samo jeho bytie, to, čím je: 
bariérou, prekážkou, múrom 
medzi mnou a Bohom. 

Prežívam hlboký smútok a 
bolesť z odlúčenosti a 
odcudzenia sa Bohu… 

Ako kresťania na ceste k 
Bohu – a obzvlášť počas 

modlitby – potom 
prežívame súčasne LÁSKU 

s TÚŽBOU, NENÁVISŤ a 
BOLESŤ so SMÚTKOM 



ZHRNUTIE 
Túžba po Bohu, úplné zaujatia Bohom v modlitbe je 
teda ovocím uvedomenia si, že: 

• som stvorený, aby som bol zbožštený v Bohu, jedno s 
Bohom, 

• ale nie som, pretože ma od Boha oddelilo moje EGO, 
hriech, ktorým ono samo je (a ktorý sa potom už len 
navonok prejavuje rôznymi „myšlienkami, slovami, 
skutkami a zanedbávaním dobrého“), 

• čo ma napĺňa hlbokou bolesťou nad týmto stavom 

• a súčasne nenávisťou a odporom k tomuto môjmu 
falošnému EGU (nie k pravému JA, ktorým ma Boh stvoril 
a ktoré v Bohu milujem!) 

• a tak som v modlitbe Bohom uchvátený podobne, ako 
väzeň pri okne cely je úplne uchvátený vonkajším svetom 
na slobode, úplne zabúda na väzenie a celým srdcom 
nenávidí mreže, ktoré ho od voľnosti tam von oddeľujú. 



Když je tento smutek opravdový, je plný 

svaté touhy.  

Bez této touhy se s ním nemůže nikdo na 

zemi vypořádat a snést jej. Neboť kdyby duše 

nebyla touto touhou posílena, nemohla by snášet 

bolest, kterou způsobuje vědomí vlastní 

existence. 

Každá duše musí tento smutek a toužení 

poznat a v nějaké podobě zakusit. Bůh 

milostivě ráčí učit své duchovní učedníky podle 

své dobrotivé vůle. Dříve než se s ním jeho 

učedníci mohou dokonale spojit v lásce, tak 

jak on sám dovolí a v míře, která je možná v 

tomto životě, musí být odpovídajícím 

způsobem připraveni ve svém těle a duši i 

svým vývojem a duševním uspořádáním. 

Tento zármutok a bolesť: 

• JE VYVOLANÝ túžbou po Bohu a 
bolestným zistením, že moje EGO, môj 
„telesný vonkajší človek“ mi v tom bráni; 

• SÚČASNE JE ALE ZNESITEĽNÝ jedine v 
nádeji, ktorú nám dáva Pán a tou je 
vykúpenie „zo svojho márneho spôsobu 
života, zdedeného po otcoch“ (1 Pt 1,18 
SSV) a návrat do jednoty s Bohom, po 
ktorom dychtíme.  

INAK BY SA STAL PEKLOM – a skutočne 
jedným zo znakov Pekla nepochybne aj je, 
smútok zo zavrhnutia, ale bez nádeje, 
pretože pýcha znemožňuje pokánie…  

• To sú oné krízy a noci, o ktorých obsiahlo 
píšu aj iní a ktoré nás očisťujú od hriechu, 
čiže od nášho EGA. 

Nevyhnutný, avšak v nádeji 
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AK SA SÚSTREDÍME NA KRISTA: radosť a jasanie nad 

veľkosťou Krista, ktorý ma z tohto všetkého zachraňuje 

(„Len sa pozrite na všetok ten môj odporný hriech… a na 

všetku tu bolesť a utrpenie, ktoré pre mňa môj Pán vytrpel – a 

On zvíťazil! Premohol môj hriech! Zachránil ma! Nie je 

veľký? Úžasný? Môj Milý, Víťaz, Spasiteľ. Aleluja!“) 

Niečo k téme… 
Od uhla pohľadu záleží, čí v nás niečo vyvolá 
smútok a skleslosť, alebo radosť a jasanie. 

Naša hriešnosť v nás 
môže vyvolať: 

AK SA SÚSTREDÍME NA SEBA: smútok a skleslosť 

(„Som taký hriešny, nehodný, zlý, skazený… Koľko utrpenia 

som Kristovi spôsobil… Beda mi!“) 

U apoštolov v Písme vidíme práve toto druhé. 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



U mladého, duchovně nezkušeného žáka je 

docela možné, že bude oklamán. 

Uslyší někoho jiného, kdo mluví o onom 

smutku a toužení … ve své pošetilé mysli hned 

rozumí těmto slovům nikoli v jejich myšleném 

duchovním smyslu, ale ve smyslu tělesném, 

hmotném, a jeho fyzické srdce se mu rozbuší v 

hrudi! … A protože postrádá milost, je pyšný 

a trpí duchovní zvědavostí  

přepíná nepoučeným a živočišným 

způsobem své nervy. Rychle se tak unaví a 

upadá do tělesné i duchovní strnulosti.  

To vede k odvrácení se od života, kterým žije, a 

hledá prázdné, falešné a tělesné útěchy 

zvnějšku, zdánlivě kvůli obnovení těla a duše. 

Tato horlivost vzniká zneužíváním těla či 

zdánlivé duchovnosti. 

Nebo zakouší falešnou vřelost pocházející 

od jeho duchovního nepřítele, od ďábla, 

který ji způsobuje skrze jejich pýchu, 

materialismus a duchovní diletantství. 

z této falešnosti povstává množství zla: 

pokrytectví, kacířství a všemožné chyby. 

Ak namiesto Boha sa do stredu dostane 
EGO a jeho pýcha – už nie „Túžim po Bohu“, 
ale „Túžim, aby som JA zakúšal Boha a Jeho 
blaženosť“, 

potom sa celé naše úsilie pokrúti a my 
slúžime Diablovi, nie Bohu: „Proto ti 
upřímně říkám, že i ďábel má své 
kontemplativní lidi, stejně jako Bůh má své.“ 

Milosť Božiu nahrádzame vzopätím tela a 
emócií (krútenie tela, zvieranie hrude, 
vybičovanie citov,…), sami si akoby 
vyrábame „vnútorné zážitky“, po ktorých 
dychtíme… 

Výsledkom je únava, vyčerpanosť… ktorú 
potom „regenerujeme“ vo svetskom 
„odreagovaní sa“…  

Je aj diabolská kontemplácia 
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„Neprirodzená, nervózna a napätá práca alebo práca vykonávaná pod tlakom 
nenásytných túžob alebo strachu, či inej vášne nemôže byť oddaná Bohu, lebo Boh si 
takúto prácu nikdy priamo neželá. … nebuďme slepí a rozlišujme poriadnu zdravú 
prácu od neprirodzenej lopoty.“ 

(Thomas Merton) 

„Choroba duchovnej pýchy je najnebezpečnejšia  keď navonok vyzerá ako pokora. Keď 
si pyšný človek namýšľa, že je pokorný, jeho stav je beznádejný. Ide o človeka, ktorý 
urobil mnohé veci, prekonával samého seba...Podstupoval mnohé skúšky. Ale skôr ako 
si stihne uvedomiť, z čistej  vôle zjednotenej s Bohom sa stane samoľúbosť jeho 
vlastnej vôle, ktorá miluje svoju  excelentnosť. Potešenie srdca po úspešne vykonaných 
ťažkých úlohách mu tajne našepkáva: „Som svätý“. A aj ostatní ho pokladajú za 
výnimočného. Teplo tohto ohňa prežíva veľmi podobne ako Božiu lásku. Je sýtené tými 
istými cnosťami, ktoré živili plameň lásky. Takýto človek prepadne seba obdivu a myslí 
si: „To je oheň Božej lásky.“ Namýšľa si, že jeho pýcha je Duch Svätý. Sladký pocit 
potešenia sa stane kritériom všetkých jeho prác. A keď dosiahne čo chce, pocit 
vlastného uspokojenia považuje za zjednotenie s Duchom Svätým. A tajomný hlas 
potešenia mu v srdci spieva „Nie som ako iní ľudia“.“ 

(Thomas Merton, krátené) 



Niečo k téme… 
BOŽIA KONTEMPLÁCIA 

APATHEIA 

radostná sloboda v Bohu 

bezstarostnosť viery a nádeje 

ÚBOHOSŤ 

Prijatie v láske svojej úplnej 

závislosti od Boha 

UVOĽNENOSŤ 

ponorenie sa, poddanie sa, 

pohrúženie sa do Hlbiny Boha  

v dôvere, v nádeji, v láske 

= Nebo = kontemplácia 

+ 

= 

Pravá kontemplácia je o uvoľnení sa, o „vzdaní sa“ 
seba, o zanechaní svojho márneho úsilia a o 
dôveryplnom otvorení sa a „čakaní“ na 
milosrdenstvo a konanie Boha. 



Niečo k téme… 
DIABLOVA KONTEMPLÁCIA 

STRACH + ŽIADOSTIVOSŤ 

strach o seba, túžba po 

rozkoši a zážitkoch pre seba 

NAMYSLENOSŤ 

Považujem sa za pripraveného, 

hodného a schopného 

VZOPÄTIE SA 

napínanie svojich síl, kŕčovité 

úsilie, snaha dopracovať sa toho 

vlastnou silou a vydobyť si to 

= Peklo= uzavretie sa v sebe 

+ 

= 

Diablova kontemplácia je o kŕčovitom vzopätí sa a 
snahe vlastnými silami sa dopracovať k darom 
Boha, ukoristiť ich ako kedysi Eva plod Stromu 
poznania v Raji. 



Niečo k téme… 
ÚLOHOU ROZJÍMANIA… 

APATHEIA 

radostná sloboda v Bohu 

bezstarostnosť viery a nádeje 

ÚBOHOSŤ 

Prijatie v láske svojej úplnej 

závislosti od Boha 

+ 

… je prostredníctvom rozvíjania viery, nádeje a 
lásky v nás vybudovať tento dvojitý základ, 
založený na poznaní a prijatí pravdy o Bohu aj o 
sebe. 

Bez neho kontemplácia skĺzne na „temnú 
stranu“ a nikdy sa nemôže podariť. Namiesto 
kontemplovania (hľadenia na) Boha sa totiž 
stane točením sa okolo nášho EGA. 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Boží opatrný a nepřepínej své city ani svou 

sílu.  

Pracuj spíše s dychtivou radostí než hrubou 

sílou. Čím radostnější bude tvá práce, tím více 

se bude stávat pokornější a duchovnější. Čím 

bude hrubší, tím se stane materiálnější a 

živočišnější. 

Zmíněná násilná přepínání jsou vyschlá z 

nedostatku rosy milosti a působí i do 

hmotného a tělesného světa. Vážně zraňují 

pošetilou duši a jitří ji předstíranými a 

ďábelskými fantaziemi!  

Dávej tedy pozor, aby ses nechoval jako 

nějaké divoké zvíře, a uč se milovat Boha 

tichou, nadšenou láskou v klidu těla i duše. 

Pamatuj na své způsoby a s pokorou čekej na 

Boží vůli. Nebuď jako vyhladovělý pes a po 

ničem se nesápej, ať máš sebevětší hlad.  

Kdybych měl použít žertovného příměru, řekl 

bych ti, abys dělal vše, … jako kdybys 

naprosto nechtěl, aby věděl, jak velice bys 

jej chtěl uvidět, mít jej a dotknout se jej. 

1) Tak, ako sme si ukázali: uvoľnenosťou, 
vo vedomí si svojej úbohosti – a súčasne v 
pokoji viery, nádeje a lásky, v istote, že Boh 
nás nezradí a čo sľúbil, to v nás aj vykoná. 
A hoci nám to možno pripadá dlhé a 
náročné, buďme si istí, že to robí tým pre 
nás najľahším a najrýchlejším možným 
spôsobom! 

2) Túžime po Bohu, aby sme zakúsili Boha 
– ale zakúšanie Boha nie je to isté, čo Boh 
sám. Túžba po Bohu sa môže ľahko zvrhnúť 
na túžbu po zážitkoch a útechách – a vtedy 
už schádzame z cesty a naše EGO ožíva. 

Preto Oblak radí tieto túžby zakryť, akoby 
ani neboli. Rôzni mystici radia to isté – že 
dokonca aj keď nám Boh tieto zážitky dá, 
príliš sa na ne neupínať, aby nás záľuba v 
zážitkoch nezviedla od lásky k Bohu. 

Ako teda čeliť pokušeniu? 
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Jeden z důvodů, proč tě vyzývám, abys před 

Bohem skrýval touhu svého srdce, je tento: 

Myslím, že existuje jasnější cesta, jak ho 

upozornit na to, k čemu směřuješ. Tato cesta je 

pro tebe užitečnější a zajistí ti rychlejší splnění 

tvé touhy než přímý projev toho, po čem toužíš. 

Bůh zná vše a nic před ním nemůže být tělesně 

ani duchovně skryto. Ale protože je duch, je 

mu to, co je skryto v hlubině lidského ducha, 

ještě zřetelněji známo než to, co je smíšeno s 

věcmi těla. Neboť každá tělesná věc je svou 

přirozeností více vzdálena Bohu než věc 

duchovní. 

A další důvod: tímto "skrytým projevem" tě 

chci zdržet od násilí citových reakcí, vést tě 

k čistotě a do hlubiny duchovní zkušenosti, 

a tím ti nakonec pomoci navázat duchovní 

pouto planoucí lásky mezi tebou a Bohem, v 

duchovní jednotě a harmonii vůle. 

1) ČÍM JE NAŠA TÚŽBA VNÚTORNEJŠIA A 
HLBŠIA – tým je bližšia Bohu a tým skôr ju 
Boh môže naplniť: „čím více se tvá duše 
stane duchovní, tím méně budou city 
ovládat její touhy. Přiblíží se tím Bohu, stane 
se mu milejší a Bůh si jí bude moci jasněji 
povšimnout. … protože duše očištěná na 
duchu je mu podobnější, neboť on sám je 
duch.“ 

2) ŽIADOSTIVOSŤ – to je kŕčovitá túžba bez 
viery a pochybujúca o nádeji. 

UVOĽNENOSŤ – to je pokojná, radostná a 
istá túžba založená na viere a nádeji. 

NAMIESTO ŽIADOSTIVOSTI, hoci aj po 
veciach dobrých a duchovných, je 
UVOĽNENOSŤ A ZVERENIE SA DO BOŽEJ 
VÔLE primeranejšie istote viery, nádeje i 
lásky, primeranejšie. 

Prečo akoby „skrývať“ túžby? 
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VO SVOJEJ PODSTATE JE PRAVÁ 

KONTEMPLÁCIA ĽAHKÁ A RADOSTNÁ 

AKO HRA DIEŤAŤA S OTCOM: 

„Kdyby kdokoli měl onu milost, aby mohl dělat to, o 

čem mluvím, byla by to pro něj příjemná hra. Stejně 

jako si hraje pozemský otec se svým dítětem, objímá 

je a líbá a má z toho potěšení.“ (kapitola 46) 

TO LEN EGO A JEHO PREKONÁVANIE K 

TOMU PRIDÁVA PRVOK ONEJ „PRÁCE“ 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



NEŘÍKÁM to proto, že bych chtěl, aby ses 

přestal modlit nahlas, když se k tomu cítíš být 

puzen, nebo abych ti zabránil obracet se v 

oplývající zbožnosti duše na Boha přiměřenými 

slovy jako "Ježíši dobrý!", "Milý Ježíši!„ 

"Laskavý Ježíši!" a podobně. To ne, Bůh 

nedopustí, aby sis myslel, že mám na mysli něco 

takového! A já opravdu nic takového na mysli 

nemám.  

Bůh nedopusť, abych rozděloval to, co on 

spojil, tedy tělo a ducha. Neboť Bůh chce, aby 

mu lidé sloužili v těle i v duchu, v obojím 

společně, jak je to správné. Také dává člověku 

jeho nebeskou odměnu v těle stejně jako v 

duchu. A jako předzvěst této odměny vzbuzuje 

při vhodné příležitosti plamen v těle svého 

zbožného služebníka. A to nikoli jednou ani 

dvakrát, ale častokrát, jak se jemu zlíbí, se 

sladkostí a s útěchou. 

Biblia NEROZLIŠUJE „telo“ ako mäso a kosti 
a „dušu“ ako niečo nehmotné v človekovi. 

Biblia ROZLIŠUJE „telo“ ako to, čo je 
porušiteľné a hriešne – v podstate EGO; a 
„ducha“ ako to, čo je božské a Božie – v 
podstate je to „vnútorný človek“ v nás. 

NEBYŤ TELESNÝM teda neznamená potlačiť 
všetko „hmotné“, vrátane napríklad hlasnej 
modlitby a pod. 

Znamená to odvrhnúť EGO s jeho 
nedôverou, žiadostivosťou, strachom, 
sebectvom a návykom hriechu.  

BOŽÍ ŽIVOT – A SAMOTNÁ SPÁSA – je teda 
niečo, čo zasahuje celého človeka, nielen 
nejaké „nehmotné vnútro“. O tom nakoniec 
je viera vo „vzkriesenie tela“ – že zbožštený 
je úplne celý človek. 

Nechápať zle pojem „telo“ 
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To vše nevstupuje do našeho těla zvenčí 

oknem intelektu, ale spíše prýští a stoupá z 

nitra, z hojnosti duchovní radosti a skutečné 

zbožnosti duše. Takové povzbuzení a takovou 

sladkost bychom nikdy neměli podezírat. 

Ale prosím tě, abys nedůvěřoval jiným 

potěšením, jakož i všem zvukům, všemu 

veselí a vší sladkosti, které k tobě najednou 

přicházejí zvnějšku a jejichž původ ti není 

znám. Mohou být dobré i špatné. 

Nebudou zlé, jestliže odložíš všechno 

zavádějící citové úsilí. .. příčinou je zbožné 

pohnutí lásky, které přebývá v čistém duchu a je 

zapsáno rukou Boha Všemohoucího přímo do 

duše. Proto něco takového musí být vždy 

nezávislé na lidské představivosti,jinak 

může člověk v tomto životě získat špatné 

myšlenky. … tolik mohu říci k oněm zvukům a 

sladkostem, které k nám vcházejí oknem rozumu 

a které mohou být dobré i špatné: Oddávej se  

neustále slepé, zbožné a usilující lásce, o níž 

jse m hovořil a nepochybuj o tom, že ona 

sama ti dokáže o těchto věcech říci vše 

potřebné. 

BOŽIE VECI pôsobia ZVNÚTRA VON – Boh 
pôsobí v človekovi a blaženosť duše sa 
vylieva až do jeho tela. 

SVET pôsobí opačne, ZVONKA DOVNÚTRA 
– pôsobí na vonkajšok, zmysly, intelekt, 
city,… a odtiaľ pôsobí na dušu a často ju 
otravuje (hoci nie vždy, aj vo svete je 
mnoho dobrého, čo nás môže povzbudiť). 

PRED VONKAJŠÍMI VECAMI sa preto 
musíme mať na pozore, aby nás nebadane 
neotravovali až kým nás neotrávia úplne: 

„… učiní pro tebe láska alespoň toto: dá 
tvému srdci takovou pevnost, že jim nikdy 
úplně neuvěříš, dokud si jimi nebudeš 
naprosto jist. A to buď vnitřním, zázračným 
souhlasem Ducha svatého, nebo radou 
zvnějšku od některého uvážlivého vůdce.“ 

Boh koná zvnútra von 
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PROTO tě naléhavě prosím, abys všechno 

své úsilí směroval k tomuto pokornému činu 

lásky ve svém srdci a následoval jej. 

Stane se tvým průvodcem životem a brzy ti 

přinese nebeskou blaženost.  

Je v základě všeho dobrého života a bez ní 

není možno započít ani dokončit žádné dobré 

dílo.  

Není to nic jiného než dobrá vůle, která je v 

souladu s Bohem, a ono potěšení a radost, které 

zakoušíš ve své mysli, činí v tobě on sám. 

Taková dobrá vůle je podstatou vší 

dokonalosti. 

Veškerá tělesná i duchovní sladkost a 

potěšení, bez ohledu na to, jak může být svatá, 

je ve srovnání s ní náhodná a nevýznamná a 

závisí na této dobré vůli. Říkám "náhodná", 

protože může i nemusí být v člověku 

přítomna, aniž by jakkoli ovlivňovala tuto 

dobrou vůli. Člověk, který zde má tuto 

dokonalou vůli v míře, která je možná v tomto 

životě, je stejně šťasten, i když nemá potěšení 

a příjemné věci, stejně jako když je má, pokud je 

Boží vůle taková. 

LÁSKA k Bohu – ovocie viery a nádeje, 
prejavujúca sa uvoľnenosťou a apatheiou – 
je pevným a istým základom všetkého. V 
nej nám nič nehrozí a isto uspejeme. 

LÁSKA nie je pocit ani nálada, ale vôľa – 
vôľa k dobru, k Božej vôli, preto „dobrá 
vôľa“. 

PRETOŽE JE TO VÔĽA, je nezávislá na 
pocitoch, zážitkoch, útechách, na 
čomkoľvek podobnom, ale je to „trvalá 
a pevná dispozícia konať dobro“, čiže čnosť. 

TAKÁTO JASNÁ VÔĽA K DOBRU je sama 
osebe zdrojom radosti a šťastia v láske, ako 
vedeli už starovekí pohania: „„Čnosť je,“ ako 
hovorili, „najvyššie dobro“, a preto sa nerobí 
už pre niečo vyššieho. Človek je za svoju 
námahu dostatočne odmenený už tým, že je 
čnostný.“ (Tomáš kardinál Špidlík) 

Láska, čiže dobrá vôľa 
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ZHRNUTIE 
Práca kontemplácie 
spočíva v tom, že 
„duchom umŕtvujeme“ 
EGO v nás… 

JEHO ŽIADOSTIVOSŤ – 
„Chcem niečo zakúšať, 
zažívať, konať mocné Božie 
skutky!“ 

JEHO PÝCHU – „Mám na 
to. Ja to dokážem. Svojimi 
silami, úsilím, vydobyjem si 
to!“ 

JEHO NETRPEZLIVOSŤ – 
„Prečo to trvá tak dlho? Už 
chcem výsledky!“ 

JEHO STRACH – „Boh sa na 
mňa vykašľal! Nemá to 
zmysel. Končím!“ 



ZHRNUTIE 
Práca kontemplácie 
spočíva v tom, že 
„duchom umŕtvujeme“ 
EGO v nás… APATHEIA 

ÚBOHOSŤ 

UVOĽNENOSŤ 

NÁSTROJE DUCHA 



ZHRNUTIE 
APATHEIA ÚBOHOSŤ 

VERÍM BOHU a 
preto nemám z 
ničoho strach, 

ničoho sa nebojím.  

VERÍM, že Boh je 
všetkým, ale ja 

ničím, všetko mám 
od Boha a On má 
absolútnu moc. 

VERÍM, že Boh ma 
od seba 

neodoženie, ale 
pritiahne ma k 

sebe. 

VERÍM, že Boh 
moju úbohosť 
naplní samým 

sebou a urobí ju 
veľkosťou. 

MILUJEM Boha a 
nemám kedy sa 

zaoberať sebou – a 
ani to 

nepotrebujem. 

TÚŽIM byť ničím, 
prázdnotou, aby 
Boh bol vo mne 

všetkým a oslávil 
sa tým, že ma 

naplní! 

V
IER
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RADOSTNÁ UVOĽNENOSŤ LÁSKY 
– pretože my sme zomreli Egu a odteraz všetko stojí 

už len na Bohu, ktorý sa neunaví ani nezlyhá! 

žiaden strach, 
žiadna žiadostivosť 
žiadne sebectvo 
žiadna pýcha 

Sp
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 veľká a krásn
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ZHRNUTIE 
FOCUS (BOH): 

DISCIPLINE (ODUMIERANIE): 

Sústredenosť lásky na Boha pre Boha 
samotného, v odpútanosti a slobode 
APATHEIE 

Bdelé a vytrvalé umŕtvovanie – nie 
potláčanie, zakrývanie, ale skutočné 
„umŕtvovanie duchom“ – starého človeka, 
nášho EGA, a posilňovanie ÚBOHOSTI, 
ktorá je našou pravou podstatou a súčasne 
základom našej pravej veľkosti – čiže nášho 
zbožštenia sa a naplnenia v Bohu. 

Sme veľký len preto a len vtedy, keď sme 
naplnení Bohom a On je v nás všetko vo 
všetkom.  

„Lebo kto zomrel,  
je ospravedlnený  
od hriechu.“ 

(Rim 6,7 SSV) 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Domáca úloha 
kapitoly 24 až 49 

• Prečítajte si doma ešte raz, vo svetle 
povedaného, kapitoly 24 až 49. 

• Ujasnite si zmysel pojmov „apatheia“, 
„úbohosť“ a „uvoľnenosť“ 

• Zvážte, nakoľko je pre Vás pomôckou 
schéma lectio divina či modlitba knihy 

• Spôsobom, ktorý vám vyhovuje, pravidelne 
trénujte – s bdelosťou nad tým, aby sa 
„uvoľnenosť“ nezvrhla na netrpezlivé 
„vzopätie sa“. 

• Akékoľvek nejasnosti si poznačte, aby sme 
sa im mohli venovať na začiatku budúceho 
stretnutia! 



02 KONIEC 
LEKCIE… 

kapitoly 24 až 49 


