
BRÁNA DO HRADU 
Rodinná katechéza 22-2018 (539) www.farar.inky.sk týždeň po 4. 2. 2018 

… alebo o tom najzásadnejšom nástroji, bez ktorého sa ďalej jednoducho nepohneme! 

BOŽIE SLOVO: (Lk 2,15-19 SSV) 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša: Pastieri si povedali: "Poďme teda do Betlehema a 
pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán."  16 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa 
uložené v jasliach.  17 Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.  18 A všetci, 
ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali.  19 Ale Mária zachovávala všetky tieto 
slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.  Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: (na doplnenie www.inky.sk, úvahy č. 244 a 531) 

Poznáme už teda dva dôležité nástroje na našej ceste: kŕmenie správneho vlka a antirhézu, čiže 
protirečenie Diablovi a vyhlasovanie Božieho slova nad svojim životom. Dnes k tomu pridáme 
nesmierne mocný a podľa mienky mnohých úplne nevyhnutný nástroj a pomôcku na našej ceste 
domov, do Neba. Je ním rozjímanie a rozjímavá modlitba. 

Veľká mystička, ktorú Cirkev poctila titulom učiteľka Cirkvi, svätá Terézia Avilská, napísala knihu 
o tom, ako smerovať k Bohu a k Nebu. Nazvala ju Vnútorný hrad. Cestu do Neba obrazne opisuje 
ako cestu hradom – ktorým je naše vnútro, naše srdce – kde postupne prechádzame rôznymi komna-
tami, až nakoniec dospejeme k samému Ženíchovi, ktorý na nás čaká vo vnútri hradu, ku Kristovi, 
Kráľovi. V tejto knihe svätá Terézia píše: „Nakoľko to chápem ja, vstupnou bránou do tohto hradu 
je modlitba a rozjímanie. Nie som viac pre rozjímavú než pre ústnu modlitbu, lebo pri každej mod-
litbe je potrebné aj rozjímať. Nenazývam totiž modlitbou to, keď si niekto neuvedomuje, s kým 
hovorí, kto to s ním hovorí, čo žiada a od koho to žiada, aj keď pritom hojne pohybuje perami. 
Niekedy to bude dobrá modlitba, aj keď ju nebudú sprevádzať takéto úvahy, len ak sa človek nad 
tým zamyslel inokedy. Ak však niekto má vo zvyku hovoriť s Božou Velebnosťou ako s nejakým 
otrokom, bez toho, aby pomyslel na to, či hovorí dobre alebo zle, spokojný s tým, čo mu príde na 
jazyk alebo čo sa naučil naspamäť, pretože sa to už mnohokrát modlil... to nepovažujem za modlitbu 
a kiež Boh nedopustí, aby sa tak niektorí kresťania chovali.“ Nie je v tomto názore vôbec jediná. 
Dvesto rokov pred ňou iný muž, autor legendárneho spisu Oblak nevedenia, píše: „Žiadny muž ani 
žena by nemohli dúfať, že by dosiahli kontempláciu bez základu, vystavaného z mnohých takýchto … 
rozjímaní o svojej úbohosti, umučení nášho Pána a láskavosti a veľkosti Božej.“ Alebo Paul del 
Rosso pre zmenu o sto rokov po Terézii: „Nie sme na svete na to, aby sme sa modlili a rozjímali. To 
nie je náš cieľ. Naším cieľom je milovať Boha a blížneho. Aby sme to však dokázali opravdivo a 
srdečne, k tomu sa potrebujeme posilniť modlitbou a rozjímaním.“ 

Čo je to teda ono rozjímanie? V dnešnom krátkom úryvku z Lukášovho evanjelia nám to ukázala 
sama Božia Matka, Mária, ktorá zachovávala všetky Božie slová vo svojom srdci a premýšľala o 
nich. Rozjímanie je jednoducho uvažovanie o Bohu, ale nie hocijaké. V prvom rade je veľmi osob-
né, pretože uvažujem o Bohu vo vzťahu k sebe – a o sebe vo vzťahu k Bohu. Neuvažujem teda 
teoreticky, ale veľmi zaangažovane, nechávam sa vtiahnuť do tej skutočnosti, o ktorej takto rozjí-
mam. Rozjímať sa dá v prvom rade o Božom slove. Ale rovnako môžeme (a musíme) rozjímať a 
uvažovať o všetkom, čo v kresťanstve robíme, aby sme tomu porozumeli, pochopili to a v srdci sa s 
tým mohli vedome a plne stotožniť: o učení Cirkvi, o znakoch, symboloch a účinkoch liturgie, o 
Božom konaní v našom živote i o tom, čo nazývame „znameniami čias“ a samozrejme aj o modlitbe 
a jej slovách, ktoré v nej vyslovujeme. Práve o tomto poslednom hovorí aj svätá Terézia. Podľa nej 
skutočná modlitba je modlitbou až vtedy, ak plne chápeme, čo v nej hovoríme, pričom hovoríme 
Bohu správnym a primeraným spôsobom, chváliac Ho či prosiac za dobré a správne a Bohumilé 
veci, ako nás upozorňuje aj Božie slovo, keď vraví, „že nás [Boh] počuje, keď o niečo prosíme 
podľa jeho vôle“ (1 Jn 5,14). Len potom sa môžeme s modlitbou tak stotožniť, že sa jej slová – hoci 
pochádzajú z Biblie, od svätých či od Cirkvi svätej – v plnosti stávajú našimi slovami, sme s nimi 
úplne stotožnení, skutočne túžime po tom, o čo žiadajú, takže keby nám niekto povedal: Modli sa 
vlastnými slovami! – tak by sme sami nenašli lepšie slová, než slová tejto modlitby! 

Aby sa tak stalo, musíme dôkladne porozumieť trom veciam: KTO hovorí? KOMU hovorí? A ČO 
hovorí? Inými slovami – ak vyslovujem ja modlitbu k Bohu, tak musím plne chápať KTO som ja, čo 
hovorím; KTO je Boh, ku ktorému hovorím; a ČO a PREČO od Neho žiadam. Alebo, ak nechávam 
hovoriť Boha, napríklad pri čítaní Písma Svätého, tak znova hlboko rozumieť tomu, KTO je to, kto 
ku mne hovorí; KTO som ja, ktorý počúvam Jeho Hlas; a ČO a PREČO mi hovorí a ako na to mám 
ja ako človek a kresťan odpovedať. A nielen to. Ako hovorí svätá Terézia, nestačí tomu rozumieť, 
nestačí to pochopiť, je potrebné ešte viac: uvedomiť si to! Medzi pochopením a uvedomením je totiž 
velikánsky rozdiel. Pochopenie – to je ako keď je vám jasné, že keď spadnete z mrakodrapu vyso-
kého dvesto metrov, zabijete sa. Ale uvedomenie – to je ako keď na rímse toho mrakodrapu stojíte, 
pod vami je dvestometrová hĺbka, vietor fičí v ušiach a trhá vaše oblečenie a vy si náhle celým 
bytím uvedomujete, že je to naozaj hrozne vysoko a že ak odtiaľ spadnete, tak naozaj zomriete!  

Ak teda chceme vstúpiť do zázračného Hradu Božej prítomnosti a raz v ňom pohliadnuť na Ženícha 
– Krista, ak chceme skutočne napredovať po tejto Ceste s Bohom a k Bohu, potom je čas, aby sme 
sa naučili umeniu rozjímania.  

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Veľký problém je, že v praxi si 
Boha vo svojich predstavách 
upravujeme a prispôsobujeme 
podľa svojich ľudských predstáv. 
Výsledkom je Pán Boh, ktorý je 
taký akýsi „väčší človek“ tam 
kdesi hore, na Nebi. Vidí svet 
podobne ako my, reaguje podob-
ne ako my, vyžaduje od nás to, 
čo bežne od ľudí vyžadujeme my 
a reaguje na naše správanie sa a 
slová a vytáčky a lichotenie tak, 
ako na ne bežne reagujú ľudia 
okolo nás, aj my sami. Občas je 
to dokonca ešte horšie a v našich 
predstavách sa Boh scvrkáva až 
do podoby akoby nejakého 
neškodného trpaslíka, Starčeka 
na obláčiku, na nejakého „Pán-
bíčka“, „Pánbožka“, „Pánbožte-
ka“ a podobne. Nie div, že potom 
aj náš duchovný život a vzťah s 
Bohom je úplne uletený – asi 
akoby sme stáli voči drakovi 
veľkému ako obchodný dom a 
mysleli by sme si, že je to mopslík 
a podľa toho sa k nemu správa-
li… Práve rozjímanie je spôsob, 
ako z týchto ilúzií precitnúť… 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Rozjímal som už niekedy? Vari 
aj pravidelne a systematicky? 
Stále to dokonca robím? 

Aká je moja predstava o Bohu? 
Nakoľko je poľudštená, nakoľko 
vnímam Boha Otca podľa obrazu 
svojho prirodzeného otca, Krista 
Kráľa podľa obrazu, aký mám o 
pozemských panovníkoch a 
sudcoch a pod.? 

Nakoľko usilujem o to, aby som 
s pomocou uvažovania stále viac 
očisťoval svoj pohľad na Boha a 
súčasne aj svoj pohľad na seba 
vo vzťahu k Bohu – kto je On a 
kto som ja?  

3.: ROZHODUJEM SA:  

Od budúceho týždňa sa začneme 
spoločne venovať umeniu rozjí-
mania – a prerozjímame si 
postupne tú najdôležitejšiu a 
najčastejšiu modlitbu, ktorú 
modlíme, Modlitbu Pána – 
Otčenáš. 

TIP: Nájdem si chvíľu času a 
skúsim si už vopred odpovedať: 
o ČO VŠETKO v Otčenáši 
vlastne prosím a teda to aj mám 
chcieť a dychtiť po tom? 


