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… alebo o tom, ako na túto cestu reálne vyraziť s pomocou rozjímavej modlitby 

Zdroj 

Ako sme už asi pochopili, Ježišova láska aj Ježišovo pohŕdanie 
vychádzajú z toho, kým Je. Sú odrazom jeho identity ako Boha, 
Otcovho Syna. To, čo koná a ako to koná je pre Neho úplne samo-
zrejmé, je to len vyjadrením Jeho samotného. 

„Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom“. Boh sa rozhodol 
urobiť nás tým istým, čím je On sám. Byť kresťanom znamená v 
prvom rade byť novým stvorením, mať úplne novú, Bohom udelenú 
a darovanú identitu: „Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych… Veď 
ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu… obliekli ste si 
nového… Boží vyvolenci, svätí a milovaní…“ (Kol 3). Sme Boží 
synovia a dcéry, členovia Božej Rodiny, občania Neba. Kresťan-
stvo neznamená v prvom rade niečo konať, ale najprv niekým byť1! 

Spôsob 

Neexistuje lepší spôsob, ako na seba naťahať túto novú identitu, 
než ju zažiť, zakúsiť. A naozaj! Presne tak o tom píše sv. Ján 
Klimax: „Ten, kdo jednou okusil radosti nebe, bude mít pro pozem-
ské radosti jen pohrdání a nechuť. A myslím, že je velmi obtížné, 
aby ten, kdo neokusil první, mohl pohrdat druhými.“ Ježiš miluje, 
čo miluje a pohŕda tým, čím pohŕda preto, že je Bohom, má aj ako 
človek skúsenosť Synovstva, skúsenosť Neba. Rovnaká identita a 
jej skúsenosť – čiže skúsenosť Neba – je základom aj našej podob-
nosti s Kristom. Alebo, povedané presnejšie, podobnosť s Kristom 
je vedľajším efektom prijatia Daru novej identity synov (a dcér) 
Boha a dedičov Kráľovstva: stali sme sa tým, čím je Kristus, prijali 
sme to – a teda aj, logicky a samozrejme, žijeme a konáme to, čo 
Kristus, lebo nám to pripadá prirodzené a normálne.  

Kresťanstvo sa tak podobá sťahovaniu sa. Akurát, že nie z miesta 
na miesto. Je to sťahovanie sa v rámci nášho vnútra od „milujem“ k 
„pohŕdam“ a naopak. Tak, ako to naznačuje Ježiš, keď hovorí: „kde 
je váš poklad, tam bude aj vaše srdce“ (Lk 12,34 SSV). Pri tomto 
„sťahovaní“ sa teda „premiestňuje“ naše srdce od jedného pokladu 
k druhému pokladu: 

Na začiatku milujeme svet a pohŕdame Bohom. Síce by sme si to 
možno za žiadnu cenu otvorene nepriznali, ale je to tak: všetka naša 
pozornosť smeruje k tomu, ako získať bohatstvá, rozkoše, uznanie a 
slávu sveta, ale súčasne nás vôbec netrápi, čo na to Boh, „veď nám 
odpustí“, povieme si možno ešte tak a tým to ukončíme…  

Na konci našej cesty je to potom presne naopak: Milujeme Boha 
celým svojim bytím, tvrdo a vášnivo – a pre svet a jeho pozlátka 
máme už len pohrdnutie, ako píše aj Pavol: „Všetko pokladám za 
stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána“ (Flp 3,8 
SSV). 

Ale ako to urobiť? 

Ako sa ale k tejto skúsenosti dopracovať?  

Aj na to existuje odpoveď. Dáva nám ju sv. Terézia Avilská, 
učiteľka Cirkvi: „Nakolik to já chápu, vstupní branou do tohoto 
hradu je modlitba a rozjímání. Nejsem víc pro rozjímavou než pro 
ústní modlitbu, neboť při každé modlitbě je třeba i rozjímat. Nena-
zývám totiž modlitbou to, když si někdo neuvědomuje, s kým mluví, 
kdo to s ním mluví, co žádá a od koho to žádá, i když přitom hodně 
pohybuje rty. Někdy to bude dobrá modlitba, i když ji nebudou 

                                                           
1 Obšírnejšie o tejto novej identite hovoríme v úvahách a katechézach 52, 138, 162, 
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doprovázet takové úvahy, jen když se člověk nad tím zamyslel 
jindy. Má-li však někdo zvyk mluvit s Boží Velebností jako s 
nějakým otrokem, aniž by pomyslel na to, zda hovoří dobře nebo 
špatně, spokojen s tím, co mu přijde na jazyk nebo co se naučil 
nazpaměť, protože se to už mnohokrát modlil... to nepovažuji za 
modlitbu a kéž Bůh nedopustí, aby se tak někteří křesťané chova-
li.“  

Toto je veľmi presný návod! Poďme si ho rozobrať trochu po-
drobnejšie! 

Problém na začiatku 

„Má-li však někdo zvyk mluvit s Boží Velebností jako s nějakým 
otrokem, to nepovažuji za modlitbu…“ 

Obšírnejšie o tomto postoji hovorí sociológ Rodney Stark, keď 
opisuje protestantskú časť Európy v čase Lutherovej Reformácie: 
„Aj keď naznášali chodenie do kostola a o kresťanstve toho vedeli 
len veľmi málo, Európania v čase Reformácie neboli neveriaci. 
Lenže, ako konštatuje Gerald Strauss, ‚praktizovali svoju vlastnú 
formu náboženstva, ktorá bola pestrou zmeskou starobylých 
rituálov, tradičných zvykov, katolíckych pozostatkov, ktoré nebolo 
možné vykoreniť a k tomu veľkej porcie mágie, ktorá im mala 
pomôcť prežiť v ich každodennom živote‘. Toto ľudové nábožen-
stvo často volalo k Bohu, k Ježišovi, k Márii a rôznym svätým 
rovnako, ako k rôznym pohanským bôžikom a bohyniam (a často 
vyvolávalo aj menších duchov, ako sú víly, škriatkovia a démoni), 
ale len preto, aby si nejako získali ich pomoc, pričom sa len 
pramálo zaujímali o také veci ako spasenie sa. Miesto toho kládli 
dôraz na naliehavé, hmatateľné a všedné veci, ako sú zdravie, 
plodnosť, počasie, sex a dobrá úroda. V konečnom dôsledku, 
ťažiskom tohto ľudového náboženstva bola, ako vždy, mágia. A na 
tomto spôsobe prežívania náboženstva sa ani dnes v Európe veľa 
nezmenilo.“  

Aj keď Reformácia spôsobila veľký a hlboký úpadok náboženstva, 
nemyslime si, že v „katolíckom tábore“ to bolo nejako podstatne 
odlišne – aj keď rehoľné rády a ich „tretie rády“, rôzne bratstvá, 
hnutia, družiny,… na tom mohli niečo pozitívne ovplyvniť. 
Podobne, ako to nie je medzi pokrstenými katolíkmi veľmi inak 
ani dnes. 90% katolíkov do kostola nechodí vôbec, alebo len 
občas. Spomínam si, ako na jednej kňazskej rekolekcii brat Miloš 
Krchňavý vysvetľoval, že my ako kňazi „sme kúzelníci“. Myslel 
tým, že ľudia k nám často pristupujú ako k nejakým mágom a 
šamanom: Chcem viac peňazí, zdravia, Božiu pomoc, ochranu,… 
tak ideme za kňazom (ako za nejakým mágom), zaplatíme mu za 
omšu (ako za nejaký magický rituál), aby sme si týmto úkonom 
naklonili Boha a získali tak od Neho „zdravie, ochranu [pred 
svetskými zlami] a Božie požehnanie [v podobe, že sa mi bude 
dariť, dobre zarobím, budem mať dostatok,…]“. Ale tým to končí. 
Spása je vec „abstraktná“ a „mimo bežného života“, obrátenie, 
duchovný život,… to už sú formy akéhosi podivného fanatizmu, 
pre ktorý títo ľudia majú len minimum porozumenia. Ako poveda-
la istá žena: „My sme veriaci ľudia, pán farár, síce nie takí fanati-
ci, že by sme každú nedeľu chodili do kostola, ale v Pána Boha 
veríme“, či iný: „Isteže sa pravidelne modlíme, vždy na Vianoce 
sa spolu pomodlíme pri štedrovečernom stole“… Väčšina „katolí-
kov“ (a nielen ich, ale kresťanov všeobecne) aj dnes žije svoje 
„magické náboženstvo“, ktorého cieľom je nakloniť si „nadpriro-
dzené bytosti“ vrátane Boha tak, aby prospievali nášmu pozem-
skému svetu a pozemským záujmom a aby sme uskutočnili svoju 
vôľu a svoje zámery – počnúc urobením skúšky cez vydarenú 
operáciu, dobré zamestnanie, až po víťazstvo obľúbeného futbalo-



vého tímu. Vo sfére zborov, ktoré hlásajú tzv. „Evanjelium prospe-
rity“ do dokonca funguje úplne oficiálne a otvorene! A inde? Len si 
spomeňme, koľkí ľudia hľadia na sviatosti ako  a nejaké magické a 
rituálne „veci“, ktoré deťom „dali“, aby mali „na poriadku“ 1. sv. 
prijímanie a birmovku… Koľkí ľudia na jednej strane vôbec nerie-
šia nejakú zhodu svojho života s Evanjeliom, ale súčasne veľmi 
úzkostlivo riešia hoci aj takú vec, že sa nemodlili na kolenách ale 
posediačky. A neprekvapí, že aj časť kléru niečo podobné v praxi 
žije, káže, praktizuje a vyznáva… 

Podľa iného výskumu z roku 2008 protestanti rovnako ako katolíci 
v rozmedzí 25 až 45% veria na veštice, astrológov, mágov a po-
dobne a aj využívajú ich služby. Myslím, že to už nikoho z nás 
neprekvapuje. V ich ponímaní a v ich osobnom „náboženstve“ je 
toto všetko plne zlučiteľné s návštevou kostola a modlením sa k 
Bohu (ak to vôbec robia). A tí, ktorí to nerobia, tak to nerobia preto, 
že by boli zbožnejší, ale častejšie preto, že sú aj v tomto skeptickej-
ší a svetskejší…  

Presne na túto formu magického náboženstva narážala aj Terézia 
Avilská, keď hovorí o pristupovaní k Bohu ako k nejakému „pán-
božkovi“, ktorému „zadávame úlohy“ ako nejakému služobnému 
duchovi, otrokovi, pričom Mu za ne „platíme“ magickými úkonmi: 
odriekavaním textu nejakej „mimoriadne silnej a účinnej modlitby“ 
(ako nejakého zaklínadla), „daním na omšu“ či obetovaním „svie-
čok do kostola“… 

Rozhodnutie presťahovať sa 

„Nakolik to já chápu, vstupní branou do tohoto hradu…“ 

Možno nás teraz prekvapí, že toto magické kresťanstvo a magický 
vzťah k Bohu miestami na prekvapenie funguje – a Boh skutočne 
koná! 

Vysvetlenie nachádzame v Kristovi Ježišovi. V Ňom sa Boh stal 
človekom. Pripodobnil sa nám. Vstúpil do nášho sveta a do našich 
životov. To, že je Bohom, dával najavo mocnými činmi – ale tieto 
činy boli tiež prispôsobené nám, ľuďom, nášmu chápaniu, hovorili 
našou „rečou“, aby sme im rozumeli: uzdravenie, oživenie, nasýte-
nie, utíšenie búrky… Pretože prišiel medzi ľudí zablúdených, 
neriešil Ježiš to, že k Nemu pristupovali často práve takto „magic-
ky“ s cieľom využiť ho pre svoje ciele a na uspokojenie svojich 
pozemských túžob. Ako sám povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, 
ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mk 
2,17 SSV). Prihovoril sa im preto rečou takých zázrakov, ktorým 
vo svojej poblúdenosti rozumeli a vyjadril im cez ne svoju lásku 
tak, aby tomu rozumeli. 

Ale toto nebol Jeho cieľ. Ježiš neprišiel na to, aby liečil choroby, 
kriesil zomretých, premieňal vodu na víno, rozmnožoval jedlo a 
upravoval počasie podľa našich nálad. Pár krát to urobil, aby zjavil 
svoju moc i svoju lásku – ale potom prišlo to hlavné: Tak, ako On 
najprv vošiel do nášho sveta, stal sa nám podobný vo všetkom a žil 
s nami na zemi; teraz pozval nás, aby sme pre zmenu my vstúpili 
do Jeho sveta, stali sa vo všetkom podobní Jemu a žili s Ním v 
Nebi.  

Táto výmena – najprv Boh k nám, potom my k Bohu – je nosnou 
témou už veľkého ranokresťanského teológa, sv. Ireneja z Lyonu, 
žiaka Polykrpa, ktorý bol žiakom apoštola Jána zvaného aj Teológ: 
„On [Boh] sa narodil „v tele podobnom hriešnemu“ (Rim 8,3), aby 
odsúdil hriech a potom ho ako odsúdenca vytrhol z tela. Tým 
vyzýva človeka, aby ho nasledoval; zaväzuje ho „napodobňovať“ 
(porov. Ef 5,1) Boha a vovádza ho do Otcovho poriadku, ktorý mu 
umožňuje vidieť Boha (porov. Mt 5,8), ba dáva mu poznať ho ako 
Otca. Božie Slovo bývalo v človeku a stalo sa Synom človeka 
(porov. Jn 3,13), aby človeka naučilo prijímať Boha a z Otcovho 
láskavého rozhodnutia naučilo Boha bývať v človeku.“ 

Toto je onen „hrad“ Terézie Avilskej – Boží život s Bohom a v 
Bohu. Kresťanstvo je vstupovanie a zabývavanie sa v tomto hrade. 
A teda, logicky, kresťanstvo začína rozhodnutím vstúpiť do tohto 
hradu, čiže vstúpiť, presťahovať sa do Božieho sveta a začať sa v 

ňom učiť žiť. Alebo inak: Prejsť od zástupov, ktorých prístup k 
Ježišovi v sebe nesie známky onoho magického náboženstva, 
ktorého cieľom je nejako zaistiť, aby Ježiš plnil naše predstavy a 
konal tak, ako to my chceme v rámci nášho pozemského života, k 
učeníkom, ktorí nasledujú Ježiša ako svojho Pána a Učiteľa, učia 
sa od Neho konať a žiť podľa Jeho predstáv a spoločne s Ním 
emigrujú do novej Vlasti, ktorá je v Nebi (Flp 3,20). V tejto chvíli 
naše kresťanstvo prestáva byť magické. Dovtedy otázky Neba a 
spásy boli kdesi na okraji – a v strede boli otázky, ako presvedčiť 
Boha, aby nám dal zdravie, hojnosť, ochraňoval nás a podobne. 
Teraz ale tieto veci sú už na okraji, vedľajšie a nezaujímavé – a do 
centra pozornosti sa dostávajú práve otázky spásy, Neba a cesty 
doň. Dovtedy sme riešili, ako to spraviť, aby nás Boh vypočul – 
teraz usilujeme o to, aby sme my čo najdokonalejšie vypočuli 
Boha. 

Vstupná brána 

„Vstupní branou do tohoto hradu je modlitba a rozjímání. Nejsem 
víc pro rozjímavou než pro ústní modlitbu, neboť při každé mod-

litbě je třeba i rozjímat“ 

Vstupnou bránou do Božieho sveta je rozjímavá modlitba. Ona 
nás skutočne unáša a vnáša do Božieho sveta. Vďaka nej potom 
ožívajú aj sviatosti, obzvlášť Eucharistia, pretože keď sme takto 
rozjímavou vnútornou modlitbou akoby otvorení pre Božie veci a 
pre Boží svet, stávame sa aj disponovanými na prijímanie Božích 
darov a samotného Božieho Života, ktorý k nám vo sviatostiach 
celý čas prúdia, ale ich prijatie a účinok v nás je viazaný na našu 
dispozíciu.  

Čo je to rozjímanie a rozjímavá modlitba? Aj na toto nám dáva 
Terézia hutnú a veľmi presnú odpoveď: 

Čo je to rozjímavá modlitba? 

„Při každé modlitbě je třeba i rozjímat. Nenazývám totiž modlit-
bou to, když si někdo neuvědomuje, s kým mluví, kdo to s ním 

mluví, co žádá a od koho to žádá, i když přitom hodně pohybuje 
rty. Někdy to bude dobrá modlitba, i když ji nebudou doprovázet 

takové úvahy, jen když se člověk nad tím zamyslel jindy.“ 

Modlitba všeobecne je plne vedomý a plne osobný akt, ktorý v 
sebe obsahuje tri rozmery: 

 KTO hovorí; 
 ČO hovorí; 
 KOMU hovorí. 

KTO HOVORÍ, alebo VIERA: Je to mix malosti a veľkosti. 
Malosti, lebo si uvedomujem, že som prach, nič, že som večným 
dlžníkom Boha ohľadom všetkého, čo mám a čím som, lebo „Čo 
máš, čo si nedostal?“ (1 Kor 4,7 SSV). A akoby to nestačilo, som 
navyše aj hriešnik, človek, ktorý uráža Boha každý deň aj sedem-
ráz, aj viac, nevďačný, sebecký, nemilujúci Boha, nemilujúci ľudí, 
ubližujúci a urážajúci Boha i blížnych. Ale súčasne je to vedomie 
veľkosti, pretože Boh ma napriek tomuto všetkému úplne zázračne 
a nezaslúžene miluje, zomrel za mňa, vykúpil ma a spasil, povolal 
ma a povýšil za svojho syna a dediča a vybral ma, aby som sa stal 
bohom v Bohu. Ale táto veľkosť ma nerobí ani pyšným, ani 
nadutým, lebo nie je mojou zásluhou, je to Boží Dar, daný dokon-
ca napriek mne a mojim skutkom. Preto v nás vyvoláva vedomie 
pokory a hlbokej vďačnosti. A súčasne spôsobuje, že nás vedomie 
našej malosti neubíja a neženie do zúfalstva, pretože je kompen-
zované Božou láskou a odpustením2.  

KOMU HOVORÍ, alebo BÁZEŇ a LÁSKA: Uvedomenie si, kto 
skutočne Boh je. Nie nejaký „pánko na obláčiku“, nejaký „starček 
tam hore“, nejaký „pánbožko“, ale ten, o ktorom Píše Písmo: 
„Počul som a chvelo sa mi vnútro, pri hrmote triasli sa mi pery, 
rozklad mi vnikal do kostí a nohy sa mi chveli“  (Abak 3,16 SSV), 
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či inde: „V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na 
vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám.  2 Nad 
ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si 
zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.  3 A jeden 
druhému volal: "Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je 
plná jeho slávy."  4 Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a 
dom sa naplnil dymom.  5 Tu som povedal: "Beda mi, áno, som 
stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s 
nečistými perami; a moje oči videli kráľa, Pána zástupov."“  (Iz 
6,1-5 SSV); Boh, pre ktorého nie je zaťažko udržiavať v mysli 
každý jeden atóm celého Vesmíru a tým ho – a nás s ním – udržia-
vať v bytí, ako svedčí Písmo: „Nebo je oddávna a … zem povstala 
Božím slovom … A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a 
zachováva“ (2 Pt 3,5-7 SSV), „Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a 
sme“ (Sk 17,28 SSV). A súčasne Boh, ktorý pri všetkej svojej 
nezmernej a neopísateľnej veľkosti a moci sa zaujíma o človeka, o 
mňa, nadväzuje s nami vzťah, uchádza sa o nás, dáva za nás seba 
samého a pozýva nás, aby sme zdieľali s Ním to, čo je on a boli tak 
v Ňom bohmi v Bohu, zbožštení! Z toho sa rodí v prvom rade 
bázeň pred Bohom, onen úžas, údes, strach i obdiv a ohromenie, 
ako vraví Písmo: „Čože je človek, že si ho tak všímaš, že mávaš 
toľkú starosť o neho“ (Job 7,17 SSV), „čože je človek, že sa k nemu 
priznávaš, a syn človeka, že myslíš na neho?  4 Preludu sa človek 
podobá, jeho dni sú ako letiaci tieň“  (Ž 144,3-4 SSV) – a nakoniec 
to najohromujúcejšie: „On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za 
nás všetkých“ (Rim 8,32 SSV) – slovami sv. Augustína: „Omnoho 
neuveriteľnejšie sa už stalo: Boh zomrel za ľudí!“ Z tejto bázne sa 
potom rodí láska k Bohu, hlboká a opravdivá láska.  

ČO HOVORÍ: čiže ono uváženie, „zda hovoří dobře nebo špatně“, 
ako vraví sv. Terézia. Ak sa modlím, slová modlitby nesmú byť len 
niečo, čo sa mi ozýva kdesi v mysli, pretože to recitujem, alebo len 
tak hovorím – znova slovami sv. Terézie: „spokojen s tím, co mu 
přijde na jazyk nebo co se naučil nazpaměť, protože se to už mno-
hokrát modlil.“ Ak sa modlím, musia to byť vskutku moje vlastné 
slová. Nie nejaký „hlas v pozadí“ v moje hlave (či na mojich 
perách), ale skutočne moje vlastné slová, ktorými JA v plnej pozor-
nosti a sústredenosti hovorím BOHU, pričom skutočne chcem, 
skutočne túžim po tom, čo hovorím, celým bytím si stojím za tým, 
čo hovorím Bohu.  

Modlitba je vskutku v prvom rade vecou pozornosti a sústredenosti. 
Ale nie sústredenosti ako nejakého úsilia a snaženia sa o nejakú 
„koncentráciu“, ale tej istej sústredenosti, ako keď sa bežne s 
niekým rozprávame a o niečo dôležité ho žiadame: aj vtedy sme 
úplne sústredení na neho, na to, čo hovoríme, o ničom inom neuva-
žujeme, nič iné v hlave nemáme. Je to stav vychádzajúci do veľkej 
miery z postoja apatheie, kedy proste nemáme na mysli nič iné, než 
Boha a modlitbu, keď sme sa rozhodli, že sa ideme modliť, nikam 
sa neponáhľame, nič iné na práci nemáme, nič nás netlačí, modlíme 
sa a nič než modlíme sa, v pokoji a upnutosti k Tomu, Komu sme 
uverili a Koho milujeme. Výsledkom je plné vedomie toho, že 
práve teraz JA hovorím BOHU práve TOTO, pričom som celým 
svojim bytím, pozornosťou i túžbou a vôľou prítomný v tomto 
konaní.  

Z toho ale vyplýva ešte jedna vec, že je totiž kľúčovo dôležité aj to, 
o čo prosím, s čím sa v modlitbe stotožňujem – aby sa azda nestalo 
to, pred čím varuje Písmo: „Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; 
chcete to využiť na svoje náruživosti“ (Jak 4,3 SSV). Ak už teda o 
niečo prosíme a vyslovujeme slová nejakej modlitby a vkladáme do 
nich celú svoju pozornosť a všetku svoju túžbu, mali by sme mať 
istotou, že „prosíme podľa jeho vôle“ (1 Jn 5,14 SSV). Mnohí ľudia 
preferujú modlitbu vlastnými slovami, lebo je spontánna a je 
rozhovorom s Bohom. Pravda. Ale skrýva v sebe nebezpečenstvo, 
že vo svojej nevedomosti a nezrelosti budeme prosiť o veci, ktoré 
sú nepatričné, ktoré nie sú podľa Boha, ale podľa nášho starého 
človeka a tým budeme namiesto vyprosovania milosti od Boha 
utvrdzovať samých seba vo svojej nezrelosti, tvrdošijnosti a tele-
snosti. Veru, tá často ospevovaná „spontánnosť“ a „neformálnosť“ 
v modlitbe ako v rozhovore s Bohom je mnohokrát iba zásterkou 

pre to, čo Starý zákon nazýva tvrdošijnosťou a Štefan mučeník 
neobrezanosťou strdca.  Ako trefne konštatuje wikipedia: „zmys-
lom modlitby je posilniť ľudskú vôľu, povzbudiť dušu  a tak sa 
prispôsobiť tejto Božej vôli v zmene k lepšiemu.“ A v tomto je 
obrovská cena tzv. naučených modlitieb, či modlitieb „z knižky“. 
Napísali ich totiž ľudia, často svätci, ktorí dôverne poznali Božiu 
vôľu i Božie konanie v našom živote – o Modlitbe Pána ani 
nehovoriac, tá je do samého Krista! Tieto modlitby potom fungujú 
ako akési matrice, formy, s pomocou ktorých formujeme svoju 
myseľ do ich podoby, aby sme sa učili túžiť po tom, o čom hovo-
ria, aby sme sa s nimi úplne stotožnili, takže sa stanú našimi 
vlastnými slovami, ktoré odrážajú naše vlastné zmýšľanie, sfor-
mované slovami týchto modlitieb.  

Uvažovanie a uvedomenie 

„Nenazývám totiž modlitbou to, když si někdo neuvědomuje … 
Někdy to bude dobrá modlitba, i když ji nebudou doprovázet 

takové úvahy, jen když se člověk nad tím zamyslel jindy.“  

Aby modlitba mohla byť tým, čím je, musí byť rozjímavá. To 
znamená, v prvom rade: 

UVAŽOVAŤ – nemôžem sa takto modliť, ak najprv svojim 
rozumom do hĺbky neporozumiem, kto je Boh, kto som ja a čo Mu 
a prečo hovorím s celou vážnosťou svojej túžby, dychtivosti a 
zanietenia. A nemôžem porozumieť bez dôkladného uvažovania – 
a presne týmto rozjímanie je. 

UVEDOMIŤ SI – to je potom druhý krok. V skutočnosti ten 
náročnejší. Ide totiž o to, aby to, čo sme rozumom spoznali, 
zostúpilo do nášho srdca. Do srdca tak, ako ho chápe Písmo: nie 
ako sídlo citov, ale ako stred a bytostné ťažisko človeka. Ide teda 
nie o to, aby sa poznané stalo pocitom – nejakou náladou, nadše-
ním. Niektorí ľudia si to mylne takto predstavujú a usilujú sa o to, 
aby ich modlitba bola naplnená pocitmi. Ak pri nej zažívajú pocity 
nadšenia a radosti, považujú to za dobrú modlitbu. Ak nie, pova-
žujú to za znak zlej modlitby, ba dokonca ju vzdajú s tým, že 
„dnes mi to akosi nejde“, lebo „nič necítim“. Ale uvedomenie si je 
niečo iné. Znamená to bytostné porozumenie, pochopenie, ucho-
penie poznanej pravdy spôsobom, ktorý sa vymyká mysli a slo-
vám, bytostné porozumenie samej podstate veci, nielen jej opisu či 
vyjadreniu slovami. Je to omnoho viac hlboký a prenikavý pokoj, 
plný hlbokej rozkoše, isteže, než nejaké „nabudenie“ a nejaké 
„emócie“.  

Trefný opis takéhoto spôsobu poznávania a uvedomovania si nám 
zanechal autor fantastických kníh David Eddings vo svojej knihe 
Belgarat: „"Touha po vědění je chvályhodná," řekl, "ale nebude to 
snadné, Belgarate." "Já se učím rychle," chlubil jsem se a zcela 
jsem pominul fakt, že jeho první lekce mi zabrala pět let. "Budeš 
na mě pyšný." Myslel jsem to vážně. Pak se zasmál a já se cítil 
povznesen, přesně jako když se smál ten starý tulák s rozvrzanou 
károu. Co se toho tý, měl jsem jakési podezření. "No tak dobře, 
Belgarate," povolil. "Přijmu tě jako svého žáka." "A jako svého 
učedníka, pane?" "To se časem uvidí, Belgarate." A pak, protože 
jsem byl stále velice mladý a uchvácený svým nedávným úspě-
chem, jsem se otočil k přemrzlému keři a horlivě k němu promlu-
vil. "Rozkveť" řekl jsem a na keři se najednou objevil květ. Nebylo 
to nic moc, to uznávám, ale víc jsem v té době nedokázal. Byl jsem 
přeci jen pořád ještě nováček. Uštípl jsem ho a podal jsem mu ho. 
"Pro tebe, pane," řekl jsem, "protože tě mám rád." Nemyslím, že 
bych byl kdy předtím použil slova 'mít rád,' ale stala se středem 
celého mého života. Není to zvláštní, jak činíme tyhle malé jedno-
duché objevy? Vzal si můj květ a držel ho v dlaních, "Děkuji ti, 
můj synu," řekl. Bylo to poprvé, co mě takhle oslovil. "A tenhle 
květ bude tvou první lekcí. Chci, abys ho prostudoval co nejpečli-
věji a pak mi řekl všechno, co se o něm dozvíš. Odlož teď svou 
sekeru a koště. Tvým úkolem je teď tento květ." A ten úkol mi 
zabral dvacet let, jak si vybavuju. Pokaždé, když jsem s tou květi-
nou, která nikdy nevadla ani nebledla - jak já ji pak nenáviděl! - 
přišel za pánem a řekl mu, co jsem zjistil, řekl jen: "To je všechno, 



můj synu?" A já jsem zlomeně odešel dále studovat tu hloupou 
malou květinu. Po čase má nenávist k ní slábla. Čím víc jsem ji 
studoval, tím lépe jsem ji poznával a byl jsem na ni pyšný. Pak mi 
jednoho dne pán navrhl, že bych ji mohl spálit a prostudovat její 
popel. To jsem rázně odmítl. "Proč ne, můj synu?" zeptal se, "Pro-
tože je mi drahá, pane," řekl jsem hlasem odhodlanějším, než jsem 
zamýšlel. "Drahá?" ptal se dál. "Mám tu květinu rád, pane! Nebu-
duji ničit!" …  "A ty, pane?" odvážil jsem se. "Co studuješ ty… 
jestli se tedy smím zeptat." "Stále to samé, Belgarate," odpověděl a 
pozvedl ten osudný kulatý kámen. "Svěřil mi ho do péče samotný 
UL a je tedy na mně se s ním seznámit, abych ho mohl poznat - a 
zjistil jeho účel." … Pak opět upadl do ticha, nedbale otáčel kame-
nem stále dokola a dokola a ustaranýma očima zíral na jeho 
vyleštěný povrch.“ Sú veci, ktoré je možné spoznať, porozumieť im, 
uvedomiť si ich len takto: prostým, dlhým, niekedy bolestivým a 
nakoniec láskyplným hľadením.  

Preto po rozjímaní – čiže uvažovaní – nastupuje meditácia v zmysle 
kontemplácie, hľadenia na to, čo sme rozumom spoznali, aby sme 
to uchopili aj srdcom – už nie slová o niečom, ale samú podstatu. 
Molinos to nazýva modlitbou kľudu, madam Guyone hľadením na 
Pána, ale všetci hovoria o tom istom: o tomto hľadení, nazeraní, z 
ktorého sa rodí uvedomenie a opravdivé poznanie. Podľa rady 
Oblaku nevedenia, opretí často už len o jediné slovko, či vôbec v 
tichu spočívajúci, „ze srdce, z výšin i hlubin, z délky i rozlehlosti 
ducha“ celým bytím hľadíme na Pána, ktorého skutočne môžeme 
poznať len týmto jediným spôsobom: nie v pojmoch, slovách a 
definíciách (ktoré v tej chvíli ostávajú zakryté oblakom zabudnu-
tia), ani v obrazoch, ale len nevýslovným a neopísateľným bytost-
ným dotykom dvoch bytí, bytia človeka a Bytia Boha, v ktorom sa 
Bytie dáva poznať bytiu. 

Univerzálna schéma 

Je jedno, ktorým smerom rozhovor v modlitbe prebieha: či sme to 
my, ktorí hovoríme Bohu, alebo je to Boh, ktorý napríklad cez 
slová Písma hovorí k nám. Vždy je potrebné dať dohromady všetky 
tri: 

 KTO SOM JA – hriešnik, ale omilostený; syna dedič Boha, 
však nie vlastnou zásluhou a dokonca jej napriek. A toto musím 
nielen poznať rozumom, ale mať to v sebe, uvedomené, bytostne, 
takže mi z očí tečú súčasne a naraz slzy ľútosti a hanby, vďačnosti, 
dojatia i radosti. 

 KTO JE BOH – proste Boh a Stvoriteľ a môj Vykupiteľ a 
Spasiteľ, môj Život, môj Otec, môj Brat, moja Rodina – a aj toto 
musím nielen poznať rozumom, ale mať to v sebe, uvedomené, 
bytostne, nakoľko je to len malému a obmedzenému človiečikov, 
akým sme, možné. 

 ČO HOVORÍ – či už ja Bohu, alebo Boh mne. Vždy v tom musí 
byť dôkladné porozumenie, dôkladné uvedomenie a plné a bytostné 
zaangažovanie sa – či už v podobe hovorenia celým bytím, alebo v 
podobe počúvania a prijímania Božieho slova celým bytím.  

Cesta k tomu je vždy totožná s tou, ktorú vyznačuje lectio divina: 
slovo, uvažovanie nad ním, kontemplácia, čiže nazeranie a uvedo-
movanie si – a potom, na samom konci, modlitba. 

Ako hovorí sv. Terézia Avilská, v prípade modlitby, ktorú hovorí-
me my, nie je nutné, aby toto všetko predchádzalo každej modlitbe 
– „bude [to] dobrá modlitba, i když ji nebudou doprovázet takové 
úvahy, jen když se člověk nad tím zamyslel jindy“. Ale vždy, teraz či 
predtým, tam tieto kroky musia byť prítomné a zavŕšené, pretože 
oni robia modlitbu rozjímavou a tým tvoria hranicu medzi bezdu-
chým či povrchným recitovaním a medzi skutočnou a opravdivou 
modlitbou.  

Váš Inky 


