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„ 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A 
pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ 

(Mt 24,11–13) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Asi prvá skúsenosť, ktorú zažijeme, keď sa dáme na cestu 
modlitby pokoja, ako ju opisuje Miguel de Milonos, je 
skúsenosť niečoho, čo by sme mohli nazvať „čakaním na 
Boha“. Jednoducho sedíme, mlčíme, nič nerobíme, o nič sa 
neusilujeme – a ono  sa ani nič nedeje. Sedíme – a nič. Nič 
nepočujeme, nikto neprichádza – až sa cítime tak trochu 
trápne.  

Práve vtedy nás napadne množstvo myšlienok. A tá 
najdôležitejšia je tá: Prečo Boh neprichádza? Prečo na Neho 
musíme čakať?  

Veď si len vezmime takého Pavla: Na nič nečakal, Boh sám si 
ho vyhľadal a zjavil sa mu naozaj okázalo. Prečo jemu áno 
a nám nie? Bola to od Boha nejaká zvláštna milosť? Ak hej – 
prečo potom iba u Pavla a nie u nás, nie u všetkých? Mal 
Pavol u Boha protekciu? Ale dá sa protekcionárstvo zlúčiť 
s predstavou Boha, pred ktorým sme si všetci rovní a rovnako 
Bohom milovaní? 

A zahĺbení do týchto myšlienok nás ani nemusí napadnúť, že 
by problém mohol byť napríklad niekde u nás. Veď 
nakoniec – čo nám už len môže dať nejaké sedenie a strácanie 
času? A vtedy sa niekedy zvykneme vrátiť naspäť, k aktívnej 
modlitbe recitovania a hovorenia a chválenia a prosenia 
a spievania, pretože vtedy máme aspoň pocit, že sa niečo deje, 
že niečo robíme a teda nestrácame čas. A práve v tomto môže 
byť odpoveď. 

Otázka viery, o ktorej hovorili v posledných dvoch 
katechézach, by sa dala totiž sformulovať aj takto: 

„V ERÍM ŽE BOH JE SKUTOČNÝ A MILUJE MA ? VERÍM , ŽE 

STOJÍ PRI DVERÁCH A  KLOPE , ABY MOHOL VSTÚPI Ť? VERÍM , 
ŽE KEĎ MU TIETO DVERE OTVORÍM , TAK AJ VSTÚPI ?“ 

Táto viera je dôležitá, pretože práve ona je kľúčom, bez 
ktorého sa dvere neotvoria… 

Takže… veríme tomu? 

Odpovedá nám na to práve náš nepokoj a neistota, keď 
jednoducho sedíme a nedeje sa vôbec nič. Po chvíli 
„trápneho“ sedenia a „čumenia do prázdna“ (v skutočnosti 
máme asi väčšinou oči zavreté) vypláva na povrch to, čo 
v nás je: neviera. V skutočnosti neveľmi rátame s tým, že by 
zrazu prišiel Boh, zjavil sa nám a začal naozaj hovoriť 
a konať. Veď aj preto, pre túto nevieru, sme doteraz Božie 
slová nahrádzali svojimi vlastnými slovami a myšlienkami 
a Božiu útechu sme nahrádzali eskaláciou vlastných emócií, 
keď sme dvíhali ruky, spievali „Alleluja!“, alebo sa len tak 
rozplývali nad Božím slovom v Biblii.  

A práve teraz, v tomto okamihu pochybností, sa rozhoduje 
o našej viere. Je to vlastne jednoduché. Je to presne tak, ako 
hovorí Pavol: „Ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to 
očakávame.“ (Rim 8,25). A tak máme dve možnosti: 

• ALEBO SA ROZHODNEME UVERI Ť Bohu – 
a potom budeme ďalej sedieť, mlčať a čakať. Veríme, že 
Boh príde. Tak Ho čakáme. Neuchyľujeme sa k žiadnemu 
„náhradnému programu“. Rátame s Jeho príchodom a tak 
sedíme a čakáme. A budeme takto sedieť a čakať, kým 
nepríde! Amen! Howgh! 

• ALEBO sa, samozrejme, môžeme ROZHODNÚŤ 
NEUVERIŤ. Môžeme sa navrátiť k svojej skepse a bez 
veľkého prekvapenia, či rozčarovania (vo vnútri sme 
s neúspechom predsa aj tak rátali, nie?) si povieme: „No, 
nefunguje to. O ničom to nie je.“ A prestaneme. Vrátime sa 
naspäť k čítaniu a k slovám a gestám, lebo tam je „aspoň 
niečo“ a „aspoň niečo nám to dáva“. Načo čakať na Boha, 
ktorý nakoniec aj tak nepríde? 

Dá sa povedať, že tu, uprostred mlčania, kedy „ako blbí“ 
čakáme na niečo, čo neprichádza, sa v ohni pochybností 
kuje a kalí naša viera a stáva sa z ilúzie skutočnou. Tu sa 
rozhodujeme, či uveríme niečomu, čo je „pre pohanov 
bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, … 
Božia moc a Božia múdrosť.“ (porov. 1 Kor 1,23n). A čím 
ďalej sedíme, čím dlhšie trvá ono „mlčanie“, tým viac sa 
musíme „zatvrdzovať“ v našej viere – až sa nakoniec viera 
stane skutočnou a v našom vnútri zvíťazí! Jednoducho 
silou našej vlastnej „tvrdohlavosti“, s ktorou ostaneme 
sedieť a čakať aj vtedy, keď sa zdá, že každá nádej už dávno 
zhasla. Presne ako Abrahám, ktorý: „proti nádeji v nádeji 
uveril.“ (Rim 4,18) 

• Dá sa povedať, že klasické lektio divina sa najprv snaží 
rozjímaním a meditovaním o Božom slove s pomocou citov 
oslabiť našu nevieru a prebudiť našu vieru. A až potom, keď 
sa tak stane, tak nás vovedie do mlčania Pozvania 
a Kontemplácie, kde vstupuje živý Boh. Práve pre túto 
aktívnosť a farbitosť je táto cesta ľahšia, ale dlhšia… 

• Naopak, modlitba pokoja nás vedie rovno do mlčania, do 
ťažkého zápasu s medúzou našej vlastne neviery, do zápasu 
temného a krutého – ale o to je táto cesta kratšia 
a priamejšia. Je to výstup na horu Karmel priamo, nie po 
serpentínach. Je to cesta, na ktorej je „nič a tam zase nič 
a potom zase nič“, ako opakuje Ján z Kríža. Iba mlčanie 
a prázdnota, pripravené pre Boha, aby vstúpil hneď, ako naša 
viera dozreje a odomkne dvere, vedúce do nášho srdca. 

Možno nám toto poznanie pomôže prekonať toto obdobie 
krutej prázdnoty a „mlčania Boha“. Budeme už totiž vedieť, 
že to nie je Boh, ktorý sa ukrýva a ktorý pred nami 
nepochopiteľne uniká a necháva nás v samote a zúfalstve. 
Budeme vedieť, že je to čas, kedy sa vo vyhni pochybností 
a vnútorného zápasu ková a kalí kľúč od nášho srdca – 
a ním je naša viera. Myslím, že aj takto môžeme pochopiť 
Ježišove slová z úvodu: „kto vytrvá do konca, bude spasený.“ 
(Mt 24,13) 
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