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„ 5 Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú 
podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. 6 A zmýšľať podľa tela je 
smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. 7 Veď 
zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa 
nepodriaďuje Božiemu zákonu - a ani sa nemôže. 8 A tak tí, čo 
žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. 9 Lenže vy nežijete telesne, 
ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto 
nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. 10 Ale ak je vo vás 
Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre 
spravodlivosť.“  

(Rim 8,5–10) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Ak Nebo je súzvuk a jednota Boha a človeka, podmienený 
jednotou zmýšľania, potom môžeme povedať, že kresťanský 
život je vo svojej podstate postupné odumieranie starému 
človekovi a postupné vstávanie a rodenie sa človeka 
nového, ktorý už v sebe nesie podobu Boha. A deje sa to hneď 
v niekoľkých oblastiach: 

 

Oblasť 1: Predstavy o Bohu 

Skúste si teraz predstaviť samých seba ako nejakú 
viacstupňovú kozmickú raketu, ktorá smeruje zo Zeme do 
Neba: 

• 1. stupeň: vôbec nejaké predstavy o Bohu. Pokrútené, 
falošné, nepresné a naivné, ale predsa. Ak nie iné, aspoň Vás 
upozorňujú na to, že tu nejaký Boh je a môžu u Vás prebudiť 
skutočný záujem o spoznanie Boha. Spravidla si ich prinášame 
z rôznych zdrojov: detstvo, rôzne názory pochytané od 
známych, priateľov, z médií, z literatúry…  

• 2. stupeň. Pravdivé predstavy o Bohu. Ak nás nejaká 
„šajna“ o Bohu privedie k tomu, že sa o Boha začneme 
zaujímať, potom „motory“ 1. stupňa splnili svoj účel. Je čas 
odhodiť ich a zapnúť motory 2. stupňa. Ich podstatou je – 
nakoľko sa to dá povedať – pravdivý a verný obraz Boha. 
S pomocou Biblie, serióznej duchovnej literatúry, svedectva 
iných ľudí a aj prvej vlastnej skúsenosti s Bohom a so životom 
s Ním si začíname vytvárať obraz Boha, ktorý už viac 
zodpovedá realite. Je to krásne obdobie, v ktorom nás tento 2. 
stupeň vynáša do výšin štúdia a poznávania Boha a my 
objavujeme Boha naozaj fascinujúceho… Nakoniec ale 
prídeme na hranicu možností 2, stupňa. Je na čase odhodiť aj 
tento stupeň a zapáliť motory ďalšieho stupňa: 

• 3. stupeň: Skutočný Boh. Predstavy o Bohu sú iba 
predstavami o Bohu. Nič viac. Obraz, či už verný, alebo nie, je 
vždy iba obraz. Cieľom predstáv o Bohu je priblížiť sa k Bohu 
samotnému. Nakoniec zisťujeme, že ďalšie špekulovanie 
o Bohu nás už nebaví. Zatúžime spoznať Boha samotného, 
stretnúť sa s Ním a pohliadnuť na Neho. Z poznávania Boha v 
rozjímaní sa začíname posúvať do meditácie a kontemplácie 
stretnutia sa s Bohom.  

Mystický spis „Oblak nevedenia“ na margo tejto etapy 
ponárania sa do Boha hovorí, že v tomto okamihu musíme 
všetko prikryť „oblakom zabudnutia“. Aj keď sú naše 
predstavy o Bohu akokoľvek „presné“ a „adekvátne“, sú 
zároveň od Boha stále nekonečne vzdialené. Boh je 
v konečnom dôsledku vždy „Ten iný“. Nie opačne iný. Je 
naozaj dobrý, láskavý, múdry a mocný, presne tak, ako sme ho 
v 2. fáze spoznali – ale úplne inak, než si vôbec dokážeme 
predstaviť. Omnoho zázračnejšie a úchvatnejšie. Snaha 
popísať Boha termínmi, obrazmi a predstavami z nášho sveta 
a života je asi rovnako úspešná, ako pokus opísať slovami 
trojrozmernej bežnej skúsenosti teleso, ktoré je šesťrozmerné 
a v podstate pre nás, ľudí, absolútne nepredstaviteľné 
a neopísateľné! Oblak nevedenia preto radí doslova toto: 
„Žiadny muž ani žena by nemohli dúfať, že by dosiahli 
kontempláciu bez základu, vystavaného z mnohých takýchto 
rozkošných rozjímaní o svojej úbohosti, umučení nášho Pána 
a láskavosti a veľkosti Božej. Ale, ak chceš kedy preniknúť 
oblakom nevedenia, ktorý je medzi tebou a Bohom, musíš ich 
zanechať a uložiť hlboko do oblaku zabudnutia.“ (Oblak 
nevedenia 7).  

Predstavy o Bohu už teda splnili svoj cieľ – je na čase nechať 
ich za sebou, odhodiť ich tak, ako raketa odhadzuje vyhorené 
motory 2. stupňa a zapáliť posledný motor 3. stupňa –  čiže 
vstúpiť do neopísateľnej hlbiny, smerujúcej k Bohu, 
presahujúcemu každé poznanie a každú predstavu…  

Je to pre človeka desivý zostup do hlbiny, ktorá človeka 
nekonečne presahuje, približovanie sa k Bohu, ktorý je 
Svetlom tak veľkým, že oslepuje, k Bohu, ktorý samou svojou 
velebnosťou a nepredstaviteľnou veľkosťou prebúdza v našom 
vnútri záchvaty strachu a paniky. V tomto okamihu temnoty, 
ako to nazýva Ján z Kríža, je nám vodcom a sprievodcom iba 
pevná, slepá a „temná“ viera a dôvera, vykovaná v 2. etape 
rozjímania a poznávania Boha. Len ona nám umožňuje akoby 
poslepiačky postupovať ďalej, uveriť v nádeji proti nádeji ako 
kedysi Abrahám – až kým nespočinieme v Bohu samotnom. 

Celý tento proces nie je od samého začiatku ni čím iným, 
než zomieraním: najprv zomierame falošným predstavám 
o Bohu v prospech predstáv správnych a pravdivých, 
potom zase zomierame aj týmto pravdivým obrazom Boha 
kvôli spoločenstvu s Bohom samotným! 

 

Oblasť 2: Sebectvo versus láska 

Toto je druhá oblasť, v ktorej sa s nami deje ohromná zmena. 
Ale zase, pekne po poriadku: 

• 1. stupeň: Strach a sebectvo. To je postoj hneď na 
začiatku. Sme plní najrôznejších foriem strachu: strach 
z nedostatku, z choroby, utrpenia a smrti, strach zo 
zneuznania, poníženia, hanby a trapasu, strach z toho, že sa 
ocitneme na okraji, opustení a osamotení… Boh sa v tejto fáze 
zdá byť vítaným „tromfom“ v tomto našom zápase o prežitie. 
Samozrejme, že Ho hneď do tohto nášho boja o seba a o svoju 
záchranu zapojíme! Znakom toho sú dlhánske prosebné 
modlitby, v ktorých Bohu podrobne a presne diktujeme 
a vysvetľujeme čo a ako má urobiť a zariadiť, aby nám naše 



plány na prežitie a presadenie sa vyšli. Zároveň uvažujeme, 
ako si čo najlepšie získať Jeho uznanie, priazeň, pozornosť – 
a tak si čo najlepšie zabezpečiť Jeho pomoc. V tejto fáze sa 
vlastne nijako neodlišujeme od iných, pohanských 
náboženstiev. Ba dokonca – celkom podľa ich vzoru – 
prenášame občas tento boj o prežitie aj na rovinu náboženskú 
v podobe boja „za to pravé“ náboženstvo „proti tým 
falošným“ ostatným náboženstvám. Tu niekde pramení 
náboženský fanatizmus a neznášanlivosť, prejav to naprosto 
nezrelej a detinskej formy náboženstva, či skôr akéhosi 
pseudonáboženstva…  

• 2. stupeň: Istota plodiaca slobodu a lásku. Ten sa začína 
vtedy, keď spoznávame Božiu Moc a Božiu Lásku. 
Objavujeme zároveň novú dimenziu nášho života, dimenziu 
večnosti. Mnohé, predtým životne dôležité, sa zrazu stáva 
okrajovým a malicherným. V Bohu zažívame pocit a vedomie 
bezpečia, istoty, pocit zmysluplnosti a naplnenosti. Mnohé 
v nás je uzdravené. Už necítime potrebu o niečo bojovať 
a zápasiť. Sme uzdravení a oslobodení k tomu, aby sme prijali 
pozvanie Boha k láske. Nakoniec, prečo nie? Sme v Bohu, 
naplnení a nasýtení, nič nám nechýba – tak prečo sa 
nepodeliť? 

Táto láska ale ešte zďaleka nie je dokonalá. Je to ešte len 
niečo medzi láskou a sebectvom. Je to láska ľudí, ktorí – sami 
prejedení – sa „veľkoryso“ podelia s jedlom s inými, ktorí 
hladujú. Táto etapa je ale napriek tomu dôležitá, pretože v nej 
spoznávame krásu a nádheru lásky samotnej a pripravujeme sa 
tak na poslednú, tretiu etapu: 

• 3. stupeň: Láska, ktorá kladie svoj život. Raz 
jednoducho musí prísť okamih poslednej skúšky. Nie preto, že 
by Boh potreboval nejako „skúšať“ a „testovať“ našu Lásku. 
Skúška je potrebná preto, aby sa v ohni krízy, ktorú vyvoláva, 
láska vôbec zrodila!  

Musí tak raz prísť okamih temnoty, v ktorej sa Boh akoby 
úplne stratí a nám sa zdá, že nás zavrhol, navždy odišiel, 
zanechal nás samotných a opustených… A vtedy prichádza to 
kľúčové rozhodnutie: Čo ďalej?  

V ohni tejto krízy sv. Terézia Veľká hovorí: Aj v pekle Ťa 
budem, môj Bože, milovať! Je to skutočné rozhodnutie naozaj 
milovať. Už bez nejakej „protihodnoty“ od Boha. Je to 
skutočná láska pre lásku samotnú. Láska, ktorá nedáva 
z prebytku a z rozkoše, ale ktorá kladie život, ktorá sa obetuje. 
Nepýtajte sa ma, ako to funguje. Neviem. Ale zdá sa, že ide 
o to, že človek, ktorý predtým, v 2. fáze, miloval kvôli 
Božím darom, ktoré zažíval a ktoré ho napĺňali, si nakoniec 
zamiluje lásku samotnú. Takže – keď sa potom v ohni 
poslednej skúšky dary vytratia a príde iba zúfalá samota 
a opustenosť – rozhodne sa ďalej milovať. Ale tentoraz už pre 
lásku samotnú. Presne tak, ako miluje Boh.  

A toto všetko je vlastne tiež jedno veľké dobrodružstvo 
smrti a zmŕtvychvstania človeka, kde na začiatku je 
sebecký, vystrašený a o prežitie zápasiaci človiečik – a na 
konci Boží syn, či Božia dcéra, milujúci a dávajúci sám 
seba ako obetu lásky. 

S týmito dvoma pohybmi súvisí aj množstvo iných 
transformácií, ktorými z ten čas prechádzame: prerod zo 
skupinky kresťanov na komunitu bratov a sestier, prerod vo 
vnímaní a chápaní liturgie, vývoj a prerod v modlitebnej 
praxi… Podstatné je ale uvedomiť si nasledovné: 

 

 

DO PRAXE: 

• Rast nie je nič iné, než zomieranie tomu, čo bolo, 
v záujme toho, čo prichádza a k čomu smerujeme. Bez ochoty 
zomrieť a zanechať staré a prežité žiaden rast nejestvuje! 

• Ochota rásť, meniť sa – a teda aj ochota zomierať – je 
pre kresťanstvo kľúčová. Hovorí sa, že človek sa stáva 
starcom nezávisle na telesnom veku vtedy, keď prestáva rásť 
a meniť sa,. Aj v tomto význame môžeme chápať Ježišovu 
výzvu byť ako deti. Deti totiž hľadia do budúcnosti a nerobí 
im problém strácať to, čím sú, aby tak dosiahli to, po čom 
túžia. Žiadne dieťa netúži ostať navždy dieťaťom. Naopak, 
túži zomrieť detstvu a stať sa „veľkým“. 

• Viera je jediným spoľahlivým sprievodcom na tejto 
ceste, na ktorej musíme vedieť čeliť všetkému, čo s premenou, 
zomieraním a znovuzrodením sa súvisí: strach z neznáma 
i bolesť zo straty a premeny.  

• Preto – ako na to prišli napríklad aj budhisti – sú:  

o „VEĽKÁ VIERA “ v cieľ, ku ktorému 
smerujeme  

o a „VEĽKÉ ODHODLANIE “ dosiahnuť ho  

pre úspech nášho duchovného života kľúčové. Jasne o tom 
hovorí Jám z Kríža, píšuc: „Zde je nutno uvést důvody, proč 
tak málo duší dospěje k vyššímu stádiu dokonalosti ve 
spojení s Bohem. Musíme chápat, že to není proto, že by Bůh 
chtěl, aby takovýchto povznesených duší bylo jen málo. 
Naopak, Bůh si přeje, abychom všichni byli dokonalí. 
Nachází však jen málo lidských nádob, které jsou schopny 
projít takovou pokročilou a důkladnou procedurou. Když je 
Bůh vyzkoušel v malém, zjistil, že tito lidé jsou tak slabí, že 
ihned uhnou z cesty před veškerou námahou, protože se 
nechtějí vystavit sebemenšímu strádání a pocitu beznaděje ... 
Proto je již nadále neočišťuje a nepozvedává je z 
pozemského prachu tím, že by je postupně nechával 
odumírat věcem pozemským... Tito lidé pak uvádějí svou 
tělesnou stránku do bezpečí tak, že prchají z úzké cesty života 
a hledají širokou cestu útěchy podle svých představ. Toto je 
však cesta zkázy. Neposkytují tudíž Bohu v sobě prostor, a tak, 
když jim Bůh začíná dávat, oč ho prosili, nedokáží tyto dary 
přijmout. Tak se stávají nádobami neužitečnými" (Ján z Kríža, 
Plamen lásky žhavé, II, 27, 28). 

• Konečná láska ako aj konečné spoločenstvo s Bohom sa 
musia narodiť. Chce to určitý čas a preto je potrebná 
trpezlivosť. Urýchliť to môže iba naša odvaha a schopnosť vo 
viere nasledovať Božie volanie, bez zbytočného otáľania 
a prešľapovania na mieste, ako naznačil aj Ján z Kríža. 

Nech sa Vám teda v tomto procese naozaj darí! 

Váš Inky 

 


