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„ Svět nepotřebuje především lidi, 
kteří více, či méně pravidelně 
odříkávají modlitby, 
nýbrž lidi, kteří se sami 
proměnili v modlitbu. " 
Kallistos Ware 
 
 
 
 
PŘEDMLUVA 
 
Abba Josephos, příjmením Dioratikós, měl dar, že viděl v druhém člověku 
božskou jiskru a že ji spojoval s božským ohněm. Uměl se vcítit do toho, čím 
druhý člověk doopravdy žil, i když to často bylo skryto až na dně jeho srdce. 
Prokoukl zdání zbožnosti skrz naskrz a vyhmátl v člověku jeho nejhlubší touhy. 
Učinil zkušenost, že je lépe znát svou vlastní slabost než mít vidění andělů. 
Když mu jednoho dne mladý bratr vyznal, že se vzdal vší naděje stát se 
duchovním člověkem, řekl mu Abba Josephos: „Věř, že je v tobě něco, co čeká 
na osvobození a obživnutí. Neexistuje nic, co by bylo zlé a nehodné lásky. Ani 
pudy člověka nejsou špatné. Z těla a jeho pudů udělej „bratra osla"." Tu se 
mladý bratr smířil se svou největší slabostí a před tváří Hospodina oslavovali 
Jeho milosrdenství. 
Kdo se vydává na cestu „hledat tvář Hospodina" (srv. Žl 27,8), aby se svěřil jeho 
slovu a jeho tajemství, nevyhne se zákonu duchovního života, že Boha můžeme 
nalézt jen skrze zkušenost o své vlastní slabosti. Při všech tápavých pokusech 



přiblížit se Bohu v modlitbě jde nakonec o to, abychom ho milovali kvůli němu 
samému „celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou" (Dt 6, 4). 
Správný život modlitby se nemůže rozvíjet nezávisle na našem lidském rozvoji a 
zrání. A nad to nesmíme na cestě ke kontemplaci přeskakovat důležité stupně 
modlitby. Začátečníci ani pokročilí se nesmí divit, nedojdou-li ke kontemplaci, 
pokud si nedají práci, aby meditovali Boží slovo - to je názor anonymního 
autora spisu „Mrak nevědění". V církevní tradici kontemplativní modlitby se 
považuje za nezbytné číst, poslouchat a meditovat Písmo svaté. Proto se zde 
popisují dvě rozdílné, vzájemně se doplňující cesty, jak užívat textů Písma sv. k 
modlitbě. Příběh o Abba Josephovi jasně ukazuje také to, že v tomto procesu 
existují etapy, kdy potřebujeme vedení a doprovod někoho, kdo je zkušený v 
duchovním životě a v duchovní tradici. 
Náčrty o cestě vedoucí od slov k mlčení jsou zakončeny trojím doporučením, jak 
spojovat modlitbu s každodenním životem. Ať jsou chápány jako podněty k to-
mu, jak organicky navzájem spojovat modlitbu a život. Jako doslov chtějí 
čtenáře zároveň motivovat k tomu, aby se zcela a důsledně otevřel Božímu 
tajemství. 
Peter Koster S. J. 



MLUVIT O SVÉM ŽIVOTĚ PŘED BOHEM 
 
 

Základní způsob, jak se jako křesťan modlit 
 
Úvodem text Dietricha Bonhoeffera:1 

„Kdo jsem? Často mi druzí říkají, že vycházím ze své vězeňské cely klidně, 
vesele a pevně jako pán ze svého zámku. 
Kdo jsem? Často mi druzí říkají, že mluvím se svými bachaři svobodně, 
přátelsky a jasně, jako bych jim já měl poroučet. 
Kdo jsem? Také mi druzí říkají, že snáším dny neštěstí vyrovnaně, s 
úsměvem a hrdě jako ten, kdo je zvyklý vítězit. 
Jsem opravdu takový, jak o mně druzí říkají? Anebo jsem jen takový, jak 
se znám já sám? 
Neklidný, nemocný, stále po něčem toužím 
jako pták v kleci, 
těžce lapám po dechu, 
jako by mi někdo svíral hrdlo, 
hladovím po barvách, po květinách, 
po ptačích písních, 
žízním po dobrém slově, 
po troše lidskosti, 
třesu se hněvem nad zvůlí 
i nejmalichernější urážkou, 
zneklidněn čekáním na velké věci, 
v bezmoci se strachuji o své přátele 
v nekonečné dálce, 
jsem unavený a vyprahlý, 
než abych byl s to se modlit, 
přemýšlet, tvořit, 
jsem malátný, připravený 

                                                           
1 (Poznámka překladatele: Psáno v hitlerovském vězeni za 2. světové války.) 



se vším se rozloučit? 
Kdo jsem? Ten první, anebo ten druhý? 
Copak jsem dnes takový, 
a zítra jiný? 
Obojí zároveň? 
Před lidmi pokrytec 
a sám před sebou 
opovrženíhodný bolestínský slaboch? 
Anebo se to, co ve mně ještě je, 
podobá poraženému vojsku, 
které v nepořádku ustupuje, 
ačkoli mělo vítězství na dosah ruky? 
Kdo jsem? Sám se takto ptát nemá cenu. Ať jsem však jakýkoli, Ty mě 
znáš, jsem Tvůj, Bože ! " 

Zde máme příklad toho, jak člověk, i když je rozpolcen a nechápe svůj vlastní 
život, mluví o něm „před" Bohem, protože učinil o Bohu zkušenost, že on je 
nosným základem a osvobozující orientací. 
Pro někoho to může být nezvyklé, aby o sobě takhle mluvil před Bohem, aby 
před ním vyjadřoval, jak s ním život zatočil a co on sám mohl udělat. Ale 
myslím, že takovýto způsob modlitby může člověku velice pomoci, aby ve 
světle své víry pochopil vlastní život. 
Nevychází-li modlitba z hluboké lidské zkušenosti, téměř vždy ztroskotává. 
Modlit se, to vyžaduje pevnou půdu pod nohama, ne se vznášet v oblacích; ale 
držet se při zemi. Naše modlitba a náš život, to nesmí být jako dvě poschodí 
jednoho domu, která nemají nic společného: dole kanceláře úřadu a nahoře 
soukromé byty. Odráží-li se náš život v našich modlitbách, dostává-li se v nich 
ke slovu, pak jsme zároveň nalezli prostor, v němž rozumíme (učíme se 
rozumět) duchovnímu smyslu svého života. 
Dobrou orientaci a pomoc pro to, jak můžeme před Bohem mluvit o svém 
životě, poskytují žalmy i jiné modlitby Starého zákona. Nikde jinde se v Písmu 
svatém nemluví před Bohem o životě v takové mnohotvárnosti jako právě v 
žalmech. Zde zaznívá smích i pláč, jásot i volání v hluboké tísni. Zde zní nářek a 
zoufalství, nelítostná slova i vášnivé hádky s Bohem. Zde se mluví o pokoji, 
jehož se člověku dostává od Boha, o důvěře, které znovu nabývá, o radosti a dě-
kování, při nichž se srdce málem rozskočí. Prostě: zde se dostává před Bohem k 
slovu celý život - tak jak je. Několik příkladů: 
„Hlasitě k Hospodinu volám, hlasitě Hospodina zapřísahám. Vylévám před ním 



svou starost, svou tíseň mu vypravuji" (Žl 142,2-3) 
Podobným způsobem vypravuje Samuelova matka Anna, jak ve svém zoufalství 
předstoupila před Hospodina a vylévala si před ním své srdce (srv. l Sam 1,9-
18). 
O králi Ezechiášovi slyšíme, že šel s dopisem asyr-ského velkokrále Senacheriba 
pln obav a smutku do chrámu, dopis rozložil před Hospodinem a před Hos-
podinem se modlil (srv. 2 Kr 19,14-19). 
„Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála. V 
Hospodinu nechť se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velebte se 
mnou Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno! Hledal jsem Hospodina, a 
vyslyšel mě, vysvobodil mě ze všech mých obav. Pohleďte k němu, ať se 
rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou" (Žl 34,2-6). 
Za takovými modlitbami je ovšem skryta i psychologická realita: vnitřní 
zkušenost, bezprostřední rozpaky, spontánní reakce, něco, co se nás vnitřně 
dotýká a zaměstnává nás - to se stává teprve pak živou součástí nás samých, 
když tuto zkušenost vyjádříme a zformulujeme, např. když začnu tím, že tuto 
zkušenost vyjadřuji slovy. To je něco, co už leckdo neumí; to je něco, co je u 
leckoho zasuto. Je to svého druhu vnímání sebe samého, při němž poznávám, že 
nejsem vždycky tím, kdo klade otázky, ale také tím, kdo je tázán, kdo sám musí 
hledat odpověď. 
Kdo si ve své modlitbě troufne přiznat se Bohu, že někoho nenávidí nebo mu 
není ochoten odpustit, že prostě ještě nemá sílu někomu prominout a nastolit 
ztracený pokoj? Kdo pak si dokáže přiznat, že je příliš zranitelný, že v sobě nese 
rány, které se nechtějí hojit? 
Ve své modlitbě můžeme vyjádřit celičký život tak, jak je, jak ho vnímáme; 
méně už, jaký být má. Naše modlitba vyžaduje takovouto upřímnost. 
Svatá Terezie z Avily píše ve vlastním životopise (s prostým názvem „Život"): 
„To, že jsem viděla našeho Pána (Ježíše Krista) jako někoho, s kým jsem v 
ustavičném rozhovoru, velmi zvětšilo mou lásku a mou důvěru vůči němu. 
Viděla jsem, že ačkoliv je Bohem, je i člověkem a jako takový se nejen nehrozí 
lidských slabostí, ale chápe situaci nás ubohých, ve které jsme následkem 
prvotního hříchu, jehož škody přišel Kristus napravit, vystaveni mnoha 
záludným pokušením. 
I když je Bohem, mohu s Ním jednat jako s přítelem. Dobře vím, že není takový 
jako ti, kteří jsou našimi pány na této zemi a kteří odvozují své nadřazené po-
stavení z uměle vytvořené autority. Mají vyhrazeny audienční hodiny a je možné 
s nimi mluvit jen prostřednictvím jiných osob. Přijde-li k nim se svou záležitostí 
nějaký chudák, je posílán z jedněch dveří do druhých, musí mít protekci a stojí 
ho to spoustu námahy, aby s ním vůbec někdo mluvil. A což teprve, chce-li 
mluvit s králem! S tím se lidé chudí a nízkého původu vůbec nedostanou do 



styku. Musí se obrátit na ty své příznivce, kteří jsou nejvlivnější, ale to určitě 
nejsou lidé, kteří mají moc - protože říkají každému pravdu a nebojí se, 
poněvadž se nemají čeho bát. Ti se nehodí pro život u dvora, vždyť tam se 
nemůže něco podobného potřebovat, ale musí se mlčet, i když se něco nezdá 
dobré, ba ani se nesmí pomyslet na něco takového, nechce-li člověk upadnout v 
nemilost. (XXXVII, 5) 
Ach, Králi slávy a Pane všech králů! Tvoje královská moc nestojí na křehkých 
nohách - je nekonečná. 
U Tebe nepotřebujeme žádné prostředníky. Stačí jen na Tebe pohlédnout, a 
vidíme, že jenom Ty ve svém majestátu zasluhuješ jméno Pán. Nepotřebuješ 
žádný doprovod ani osobní stráž, abys prokázal, že jsi králem. Tady na zemi jen 
stěží je možné poznat krále, pokud je sám. I kdyby si sebevíc chtěl zjednat 
vážnost jako král, přesto by mu nikdo neuvěřil, kdyby neměl nic, čím by se lišil 
od ostatních. Aby se mu věřilo, že je králem, je nutné, aby to na něm bylo vidět - 
a tak je vhodné, že má tuto vnější autoritu, neboť kdyby ji neměl, neměl by u lidí 
vůbec žádnou cenu. On sám skutečně nepůsobí dojmem, že má nějakou moc, a 
tak musí tato jeho autorita pramenit z něčeho jiného. 
Můj Pane, můj Králi, kdo by mohl výstižně vyjádřit Tvůj majestát, který máš! 
Prostě je nemožné neuznat, že Ty sám ze sebe jsi velkým vládcem, jehož 
majestátní vzhled budí úžas, ale přitom, můj Pane, udivuje ještě víc, vidíme-li 
Tvoji pokoru a lásku, které projevuješ někomu takovému, jako jsem já. S Tebou 
můžeme mluvit v každé situaci, jak se nám zachce, jak jen je překonán první 
strach a ostych před Tvým majestátem. Při tom dále přetrvává ještě větší strach, 
abychom Tě neurazili, to však není strach z trestu, můj Pane, protože trest není 
vůbec ničím ve srovnání se strachem, že bychom Tě mohli zase ztratit." (Život, 
XXXVII, 6) 
Belgický jezuita Egid z Broeckhovenu, který byl jako mladý dělnický kněz 
smrtelně zraněn při nakládání těžkých železných plátů, píše ve svém deníku: 
„Není zbytečné zpřítomňovat si ve vědomí i v modlitbě, co v nás působí Bůh. Je 
nesmírně důležité si to připomínat a vyjadřovat to slovy, abychom to intenzivněji 
prožili, změřili hloubku toho a jasněji pochopili bohatství toho." Na to si člověk 
musí udělat čas, jinak se život trvale zplošťuje. 
Můžeme docela jednoduše začít tím, že Bohu vypravujeme, co se přihodilo, co 
nás čeká, co pociťujeme, čím se zabýváme - ať je to sebedůležitější, nebo 
banální. Věřící by měl vědět, že se vším, beze zbytku se vším, co ho potká i co 
je v něm, může přijít „před" Boha. Ponenáhlu potom ve svém životě objevíme 
také takové momenty, které nás úplně vyvádějí z míry, např.: 

• když se sami nemůžeme vyznat ve svém vlastním životě, 

• když tušíme smrt, 

• když se našeho vlastního srdce zmocnila zloba, 



• když cítíme nepopiratelnou zodpovědnost ve svém osobním 
rozhodování, 

• nebo tehdy, když cítíme, že jsme byli zneužiti a oklamáni, 

• když má člověk dojem, že v něčem přišel příliš zkrátka, 

• když někomu bylo náhle a neočekávaně odpuštěno, 

• když je člověk radostí celý bez sebe, 

• když se nenadále nalezlo východisko z bezvýchodné situace, ze 
zpackaného života, 

• když žasneme nad tím, že to najednou jde dál ... 
Poroste potřeba vědomého vnímání důležitých dějů v životě a poroste i hledání 
hlubších zkušeností, odhalujících smysl života. 
Taková forma modlitby, která zahrnuje množství stále nových životních situací a 
zkušeností, zůstane vždy aktuální. Člověk ji bude moci stále znovu používat a 
ona mu vydrží v našem často příliš věcném a vysilujícím životním stylu. 
„Od počátku duchovního života až do konce bude člověk potřebovat slova, z 
nichž by Stvořitel slyšel hlas srdce člověka" (Carlo Caretto). Na začátku to snad 
bude mnoho slov, v nichž se modlící člověk vypovídá „před" Bohem. Postupně 
jich bude ubývat, budou se prohlubovat, až jich nakonec zůstane docela málo a v 
nich bude obsaženo všechno: bude mluvit JENOM SRDCE. 
Byl by to vlastně div, kdybychom se my sami v takovémto průběhu modliteb 
neměnili, a tím se neměnily i věci kolem nás. Potom se může také stát, že někdo 
získá tu zkušenost, o níž mluví Sören Kierkegaard: „Když se moje modlitba 
stávala stále zbožnější a niternější, měl jsem toho stále míň a míň co říci. 
Nakonec jsem úplně zmlkl ... Začal jsem naslouchat." 
Modlit se, to znamená také ztichnout a čekat, až budeme slyšet Boha. 
Evangelia představují Ježíše, jak se modlí. Vyprávějí o tom způsobem, z něhož 
je zřejmé, že zde došlo ke splnění všech výroků Bible o způsobech modlitby, že 
zde bylo dosaženo absolutního vrcholu lidského spojení s Bohem. 
Třebaže texty o tom, jak se Ježíš modlil, nezaujímají v evangeliích příliš mnoho 
místa, přesto z nich jasně vyplývá, že se jeho modlitba zcela přirozeně 
přizpůsobuje jeho každodennímu životu, jeho veřejnému působení, že se modlí, 
jako by to bylo něco samozřejmého. 
A evangelia ukazují také to, že Ježíš nechává mluvit svůj život „před" Otcem, že 
„před" ním vylévá své srdce: „Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš" 
(Jan 11,42). „Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich (utrpení)" 
(Mt 26,39). 
„Otče,... ne má vůle ať se stane, ale tvá" (Lk 22,42). 



„Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!" (Lk 23,46) 
Ve slovech žalmu na kříži „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Žl 22/21 
a Mk 15,34; Mt 27,46) je naznačeno, že od nás může být v modlitbě požado-
váno, abychom i my přiznali, že se nám Bůh ztratil, a před tímto faktem zmlkli, 
jakoby sami sobě ztraceni, 
ale abychom měli odvahu do tohoto šířícího se mlčení dodat „Ty" nebo „Bože 
můj". 
Také radost, jásot v Duchu Svatém, přechází do chval a díků: „Velebím tě, Otče, 
Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil 
jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo!" (Lk 10,21). 
Tak Ježíš Nazaretský všem, kdo usilují o křesťanskou modlitbu, dává 
jedinečnou orientaci. Zároveň se v modlitbě smíme obracet na něho samého, 
který nás už dávno — jako kdysi Petra - zahrnul do účinné modlitby k Otci: 
„Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici, ale já 
jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj 
své bratry" (Lk 22,31-32). 



MEDITOVAT NAD PÍSMEM SVATÝM 
 
 
Madeleine Delbrělová píše ve své knize „Modlitba v každodenním životě" toto:  
„Evangelium je knihou o životě našeho Pána a má se stát knihou našeho života.  
Není určeno jen k tomu, aby bylo pochopeno, ale aby nás přibližovalo až na 
práh tajemství ... 
Není určeno jen ke čtení, ale k tomu, abychom ho přijímali do sebe ... 
Slova evangelia musí být naplno prožívána i protrpěna ... Slova evangelia na nás 
naléhají, proměňují nás, až nás takřka do sebe vtáhnou. 
Slova evangelia činí divy. 
Jestliže nás neproměňují, tedy pouze proto, že od nich tuto proměnu 
nevyžadujeme. 
Ale v každém Ježíšově výraze, v každém z jeho příkladů je skryta přemocná 
síla, která tehdy uzdravovala, očišťovala, křísila, když mu tváří v tvář stál 
jako třeba onen ochrnulý nebo setník, ochotný bez meškání jednat v naprosté 
poslušnosti. 
Když naše evangelium slyšíme nebo držíme v rukou, měli bychom myslet na to, 
že je v něm obsaženo slovo, které se v nás chce stát tělem, které by se nás rádo 
zmocnilo, abychom my ... na jiném místě než tehdy, v naší době, v jiném 
společenském prostředí začali svůj život znovu." 
Aby se v nás Boží slovo mohlo stát tělem, doporučujeme modlit se pomocí 
biblických textů, jak je to popsáno na dalších stránkách. 

 
1. Příprava 
Církevní Otec Efrém Syrský přirovnává přípravná cvičení před modlitbou k 
přípravám lovců perel: Opustí své chýše a jdou na pobřeží. Tam odloží všechno, 
co by jim překáželo při potápění. Potom se natřou olejem a vyhledají příhodný 
kámen do ruky, s nímž se budou moci ponořit tak hluboko, aby se dostali k per-
lám ... 
Tak musím i já, chci-li meditovat nad některým biblickým textem, opustit a 
odložit všechno, co by mi překáželo v tom, abych byl na těle i na duchu dobře 
připraven. Potom si vyhledám „příhodný kámen", tj. určité cvičení, které je pro 
mne vhodné a může mě přivést do správné hloubky: Kromě přípravných cvičení 
v soustředění a zklidnění patří přednostně ke každé meditaci výslovný úmysl 
nechat se textem Písma oslovit a proměnit. Cílem každé biblické meditace je 



dorůst do toho smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš (Flp 2,5). Tento záměr formuluji 
v přípravné modlitbě. Pomůckou k tomu může být např. tato modlitba: 

Pane, jenom ty víš, 
jak se může můj život vydařit. 
Uč mě, 
abych v tichu tvé přítomnosti 
chápal tajemství, 
jak v setkání s tebou, 
jak v pohledu na tebe 
a v tvých slovech 
poznali lidé, 
že jsou tvým obrazem a podobenstvím. 
Pomoz mi, ať nechám všeho, co mi brání v tom, abych se s tebou setkal a 
nechal se oslovit tvými slovy. 
Pomoz mi, abych souhlasil s tím, co se ve mně chce stát člověkem podle 
obrazu a podobenství, které sis o mně učinil ty. 

Ve své knize „Duchovní cvičení" (DC) říká sv. Ignác z Loyoly o přípravné 
modlitbě toto: 
„Prosit Boha, našeho Pána, o milost, aby všechny moje úmysly, jednání a skutky 
směřovaly čistě ke 
službě a chvále jeho božské Velebnosti." (DC 46) 
 

2.  Čtení a prosby 
Potom celý text z Písma pomalu několikrát přečtu a prosím Pána, ať mi otevře 
tuto biblickou scénu, abych v ní objevil to, co mi chce ukázat. 

 
3.  Hledání a objevování 
Při meditaci nad nějakým biblickým textem jde především o to, abych objevil 
něco, co mě maximálně oslovuje a co mnou „pohne". Proto musím sám to, co 
čtu, probírat slovo za slovem a větu za větou či scénu po scéně, osobu po osobě, 
a to tak dlouho, až narazím na něco, co se týká mne samého: např. na slovo, 
které mě posílí a osvobodí, nebo mě náhle napadne něco, co se mě bolestně 
dotkne nebo mě zneklidní - k mému dobru. Každé malé přiblížení směrem k 
„pokladu skrytému v poli" textu musí být především jednou vnímáno. Přivádí 
mě z vnitřku k ujasnění a okoušení textu meditace. 



4.  Setrvávání 
Pokaždé u toho, co mě osobně osloví a co se mě dotkne, setrvávám, a to tak 
dlouho, dokud to není vyčerpáno. Jinak se to, co bylo právě objeveno, ztratí v 
návalu neklidných myšlenek a prchavých dojmů. Nedochází k tomu, že bychom 
„věci pociťovali a zakoušeli vnitřně" (DC 2). Teprve pak mohu dále „kopat, 
abych objevil poklad skrytý" v textu Písma. 

 
5.  Zakončení 
Je důležité, aby byla meditace nějakým způsobem ukončena. To se může stát. 

• osobně formulovanou modlitbou, v níž se ozývá moje odpovědna to, co mnou 
během meditace „pohnulo" (chvála, dík, prosba ...) 

• krátkou modlitební formulí, např. „Sláva Otci ..." 

• (hlubokým) klaněním. 

 
6.  Uvažování a zápis 
Látka předkládaná k meditaci vymezuje rámec, uvnitř něhož hledám. Jde o 
omezení v rozsahu, nikoli v hloubce. Dále postupujícímu prohlubování slouží 
pak úvaha bezprostředně po době modlitby a opakovaná (opakované) meditace 
později: Po každé meditaci se doporučuje nějakou dobu (asi čtvrt hodiny) 
uvažovat o tom, k čemu se v průběhu meditace došlo, nebo nedošlo. Jaký pocit, 
jaká touha, jaký nápad, jaká myšlenka, jaké slovo, jaká otázka, krátce: jaký 
impuls mě oslovil, mnou „pohnul"? Jaký objev jsem učinil? 
Doporučuje se svůj objev (své objevy), případně to, co mnou „pohnulo", 
zaznamenat písemné. Tyto zápisky by měly být stručné a pokud možno výstižné. 
Takový pohled zpátky je přípravou pro příští meditaci, v níž se vrátím k 
podnětům z meditace předchozí. 

 
7.  Prohlubování 
V „Duchovních cvičeních" sv. Ignáce se častěji vyskytuje pokyn, aby z pěti 
modlitebních hodin během jednoho dne byla třetí a čtvrtá vyhrazena prohlubují-
címu opakování, přičemž je však třeba „si všimnout a prodlévat u těch bodů, u 
kterých jsem pocítil větší útěchu nebo neútěchu nebo jsem to více duchovně pro-
cítil" (či. 62) nebo na jiném místě: „Přitom je třeba si vždycky všímat některých 
důležitých částí, kde dotyčný zakusil jisté poznání, útěchu nebo neútěchu." (čl. 
118) 
Při tomto opakovaném procesu meditace se může počáteční impuls, první objev 



prohloubit. Zůstávám-li takto u téhož textu, může mi umožnit „nálezy nových 
(pokladů". Ty se rovněž zaznamenávají písemně. Postup se tak dlouho opakuje, 
až už mi text z Písma nic nového nepřináší. 
Při opakování meditace vždy začínám stejnou přípravou a postojem jako při 
všech předchozích meditacích nad textem a také je stejným způsobem ukončuji. 
Tak se mohu disponovat k tomu, abych byl ponenáhlu přetvářen a abych 
pronikal do dynamiky textu Písma, do hloubky meditovaného tajemství víry. 

• Setkávání 
Tímto způsobem meditace se připravuji na setkání s TÍM, KDO se mi ve 
slovech Písma dává poznat. Vyciťuji, kde se shoduji s Jeho cestou a kde mu 
kladu odpor. 

• S úctou 
Kdo medituje nad biblickým textem, musí usilovat o postoj plný úcty vůči tomu, 
který zde vlastně jedná: vůči Bohu. 
Osobní nové objevování i „prociťování a vychutnávání" meditované látky 
zvnitřku, to je v podstatě dar milosti. Úplný smysl biblického textu může odhalit 
teprve výklad darovaný Ježíšem a jeho Duchem. 

• S rozhodností 
Kdo se lopotí „při hledání pokladu v poli" textu Písma, může mít úspěch jedině 
tehdy, je-li od začátku odhodlán to, co poznává, také plnit. Kdo by se chtěl 
rozhodovat teprve dodatečně, zda to, o čem pozná, že se to pro něj hodí, bude 
chtít také uskutečňovat, už si předem volí špatnou cestu k tomu, aby hlouběji po-
chopil Boží slovo a byl jím uchvácen. "Blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a 
zachovávají ho" (Lk 11,28); „kdo slyší a plní Boží slovo" (Lk 8,21 b). 



KONTEMPLACE PODLE SVATÉHO IGNÁCE 
 
 
Ignác z Loyoly má ve své knize „Duchovni cvičení" několik nazíráni 
(kontemplací), které máme chápat jako vzory k tomu, jak zacházet při modlitbě 
s tajemstvími Ježíšova života. Patří k nim mimo jiné také kontemplace o 
Poslední večeři na počátku Svatého týdne. Na tomto příkladě je možné objasnit, 
jak kontem-placi chápe sv. Ignác. Taková kontemplace může přispět dále i k 
tomu, abychom se nechali uchvátit tajemstvím některé biblické události. Nejprve 
Ignácův text: 

 
„ Obvyklá přípravná modlitba " 
191  První průpravou je vybavit si v paměti událost. Zde to bude, jak Kristus, 
náš Pán, poslal z Betánie do Jeruzaléma dva učedníky, aby připravili večeři; a 
pak sám na ni s ostatními učedníky přišel; a jak jim po večeři, když snědli 
velikonočního beránka, umyl nohy a dal svým učedníkům své nejsvětější Tělo a 
svou drahocennou Krev, a když Jidáš odešel zradit svého Pána, Ježíš k nim 
pronesl řeč. 
192  Druhá průprava. Představit si místo děje. Zde to bude uvážit cestu / 
Betánie do Jeruzaléma, zda je široká, zda úzká, zda rovná atd. Rovněž 
večeřadlo, zda je velké, zda malé, zda toho, či onoho druhu. 
193  Třetí průprava. Prosit o to, co chci rozjímat. Zde to bude bolest, dojetí a 
zahanbení, poněvadž Pán jde vstříc utrpení kvůli mým hříchům. 
194  První bod. Vidět osoby u večeře a rozjímat o nich ve vztahu k sobě, snažit 
se o to načerpat z toho nějaký užitek. 
Druhý bod. Slyšet tyto osoby, co mluví, a stejně tak z toho načerpat nějaký 
užitek. 
Třetí bod. Pozorovat, co dělají, a čerpat z toho užitek. 
195  Čtvrtý bod. Uvažovat o tom, co Kristus, náš Pán, ve svém lidství trpí nebo 
chce trpět, podle události, na kterou nazírám. A zde teď začít s velkým úsilím a 
namáhat se pociťovat bolest, být smutný a plakat; a stejně tak se snažit v 
ostatních bodech, které následují. 
196  Pátý bod. Uvažovat, jak se Božství skrývá, poněvadž by mohlo zničit 
všechny nepřátele, ale nedělá to; a jak nechá nejsvětější lidství tak ukrutně trpět. 
197  Šestý bod. Uvažovat, jak to všechno trpí kvůli mým hříchům atd. a co mám 
nyní já pro něj dělat a trpět. 
198  Zakončit rozmluvou s Kristem, naším Pánem, a na konci se pomodlit 



Otčenáš. (Podle překladu P. Roberta Kunerta S. J., Řím-Praha 1990). 
Kontemplaci o Poslední večeři na začátku tzv. „třetího týdne" exercicií sv. 
Ignáce chápejme jako vzor pro všechna další nazírání (kontemplace) pašijových 
tajemství. Kdo koná toto cvičení, má si uvědomit, jak ho Bůh bere smrtelně 
vážně. Mám se tak naplno vydat tajemství Ježíšova utrpení, že jím jsem až do 
nejhlubšího nitra otřesen a zasažen („bolest, dojetí a zahanbení" - srv. DC 193), 
„jak to Pán všechno trpí kvůli mým hříchům" (197), „kvůli mě" (203). 
Tři návody (či „průpravy": DC 191-193) chtějí tomu, kdo kontempluje, pomoci, 
aby se nechal tak vtáhnout do události Poslední večeře, že se pro něj stane 
přítomností, vzbuzující úžas, a zkušeností, která ho proměňuje. On sám se má v 
této události z evangelia nalézt a vnitřně se dění spoluúčastnit. Jestliže se ne-
snažím o vcítění a porozumění tomu, co zde probíhá, jestliže nemám rozpaky 
nad tím, že jsem zde míněn zcela osobně také já (ztotožnění a citová účast), 
zůstává mi tajemná stránka, mystérium v epizodě Poslední večeře skryto. Avšak 
prese všechno úsilí pochopit duchovní smysl události dochází k procesu 
objevování jenom působením milosti a velice záleží na tom, „aby všechny moje 
úmysly, jednání a skutky směřovaly čistě ke službě a chvále jeho božské 
Velebnosti" (DC 46). Kontemplace podle sv. Ignáce, tzn. jeho způsob, jak se 
přibližovat tajemství biblického dění a jak se jím nechat oslovit, je založena na 
středověké exegezi, navazující na patristickou tradici. 

• Prvním krokem (srv. „první průpravu") po obvyklé přípravné modlitbě je 
zpřítomnění události, kterou mám nazírat, o které mám rozjímat. „Vybavit si 
událost v paměti" (DC 191), to vyžaduje anamnézu: rozpomenout se na to, co je 
uvedeno v Písmu o tom, co se dalo při Poslední večeři. Přitom je důležité brát 
ohled na rámec (souvislost) události. 

• Při druhém kroku (srv. „druhou průpravu") se ten, kdo kontempluje, snaží 
zachytit místo děje, podrobnosti a atmosféru pozadí události. To je způsob, jak s 
pomocí obrazotvornosti zaujmout k události osobní vztah. Tím si zároveň 
utvářím rámec soustředění, do něhož se v průběhu doby, kdy se modlím, mohu 
stále znovu vracet zpět, jako je tomu u obrazu ze středověkého kodexu. 

• Jakmile zaujmu první osobní vztah k události, pak prosím ve třetím kroku 
(srv. „třetí průprava") o to, aby se mi odhalil duchovní smysl toho, co se v Bibli 
děje - smysl tohoto tajemství: „bolest, dojetí a zahanbení" 
(DC 193), „bolest s Kristem, naplněným bolestmi, zdrcenost se zdrceným 
Kristem, slzy, vnitřní muka, která Kristus podstoupil pro mne" (DC 203), 
„abych ho více miloval a následoval" (DC 104). 

• Jednotlivé body (DC 194-197) chtějí toho, kdo kontempluje, vtáhnout 
hlouběji do tajemství biblického dění - proto, aby se mi odhalila tajuplná stránka 
události ve své aktuálnosti a v tom, jakou mi to v přítomnosti ukazuje možnost 
jednat. Podle zkušenosti se rozechvějí nejhlubší vrstvy mé věřící bytosti tím, že 



něco pro mne nabývá citelného významu prostřednictvím obrazů a výjevů, které 
se mě dotknou, osob, v nichž se sám poznávám, slovy, která mě oslovují, a skrze 
způsoby jednání, které mnou pohnou. Přitom je zapojena obrazotvornost 
(fantazie), pro naši lidskou zkušenost tak důležitá. Mám „vidět osoby ve veče-
řadle", „slyšet, co mluví" a „pozorovat to, co dělají". Přitom napomáhá k 
osobnímu setkání s tajemstvím biblického textu, naslouchám-li v něm nejen 
tomu, co je výslovně řečeno v jednotlivých slovech a v jednání, nýbrž uvažuji-li, 
„co právě vyslovená slova a způsoby jednám znamenají pro samotné účastníky 
vyprávění a co o nich vypovídají". Nebereme-li zřetel na to, jak se osoby, 
jednající ve vyprávění, samy představují a vnímají, a co se v nich děje, když se 
vyjadřují a chovají právě tím způsobem, jak je zobrazuje biblické vyprávění - 
pak „nutně ulpíme po obsahové stránce jenom na povrchu". 
Takovéto vciťování se do textu nemusí být vůbec subjektivistické a svévolné. 
Naopak je to jedním z nejdůležitějších předpokladů k porozumění každému lid-
skému rozhovoru, že totiž o sdělení druhého člověka pokaždé následně 
uvažujeme, co řečené znamená pro něho samého, jaké pocity, přání, naděje, 
starosti atd. implicitně vyjadřuje; a platí jako nepominutelné umění a pravidlo 
opravdového naslouchání, abychom právě to, co ve všem proneseném nebylo 
vysloveno, vyzdvihli, protože jinak není možno lidské řeči vůbec porozumět. 
Pro Bibli jakožto Boží slovo „je tato pozornost vůči lidským slovům, máme-li 
jim rozumět, přinejmenším právě tak na místě a v každém případě naprosto ne-
vyhnutelná, protože již při použití tohoto prostého pravidla pouhého naslouchání 
a společného vnímání zažijeme", že nám práce s biblickým textem „otevírá zcela 
bezprostřední a fascinující přístup k porozumění", tím že se ten, kdo 
kontempluje, „octne v situaci osoby, o níž se píše ... Od začátku jde tímto 
způsobem o člověka a o lidské osudy před Bohem" (Drewer-mann). (Pozn.: 
Eugen Drewermann, Exegese und Tie-fenpsychologie; v časopise Bibel und 
Kirche, sešit 3, 1983; Exegese a hlubinná psychologie.) 
Opakovaným připomínáním (hebrejsky „ ckr ") toho, co se dělo při Poslední 
večeři, se má zpřítomnit a učinit účinným skutečný přínos této večeře ke spáse, 
„abych Pána, který kvůli mně trpěl, více miloval a následoval". Aktivní 
připomenutí není tedy ani autosugescí, ani pouhou dodatečnou vzpomínkou na 
nějakou minulou událost. Biblický děj musí být znovu prožit. 

• Aby na mne rozpomínání na Poslední večeři mohlo zapůsobit s duchovní 
plností a přispět k mé spáse, mám při cvičení v kontemplaci také po každém 
bodu „všechno zase rozjímat ve vztahu k sobě a čerpat nějaký duchovní užitek" 
z toho, co jsem viděl, slyšel a pozoroval. Všechny průpravy a body směřují 
koneckonců k osobnímu setkání s naším Pánem, „který trpí kvůli mně, kvůli 
mým hříchům", který „na konci po tolika útrapách, v hladu a žízni, v horku a 
zimě, v příkořích a potupách zemřel na kříži; a to všechno pro mne" (DC 116). 

• Tak zvanou rozmluvu na konci kontemplace nemáme chápat jako pouhé 



doplnění doby určené k modlitbě, ale jako závěrečný bod naprostého klidu, na 
nějž je celé cvičení v kontemplaci zaměřeno. Rozmluva ukazuje pohyb a směr, 
kterým se kontemplace ubírala. Je to vrchol doby určené k modlitbě, „jako když 
mluví přítel s přítelem" v největší blízkosti a úctě (srv. DC 3 a 53-54). Při 
setkání s „Pánem, který kvůli mým hříchům bere na sebe utrpení," má být můj 
život pozvednut do tajemství Ježíšova utrpení. To je milost, která může být 
pouze vyprošena. 
 
Z toho vyplývá následující struktura, jak si při modlitbě počínat s 
„tajemstvím" biblického děje: 

• Obvyklá přípravná modlitba (srv. str. 24) 
Tři průpravná cvičení napomáhající tomu, aby byl člověk dobře disponován: 

• První krok: Zpřítomnění události 
Přitom je důležité přihlížet k rámci (kontextu) události: např. u Mk 10,46-52 je 
to: Mk 10,32-45 a Mk 11,1-11. 

• Druhý krok: Zaujmout k události osobní vztah, podobně jako si ho vytvářím 
např. k nějakému místu, člověku, skupině, krajině. 
S pomocí představivosti se snažím vnímat, procítit a zachytit místo děje, 
podrobnosti, atmosféru, pozadí události. Tím si zároveň vytvářím rámec 
koncentrace, do něhož se mohu stále znovu vracet. 

• Třetí krok: Prosím, aby se mi ukázal duchovní smysl biblického děje,  tajemná 
stránka, mystérium úryvku: abych Pána více miloval a následoval ho. 
Vidět: 
Obrazy a scény, které mě oslovují, např.: střetnutí názorů mezi Ježíšem a Petrem 
při umývání nohou (Jan 13,1-11) nebo setkání Ježíše a hříšné ženy v domě 
farizea Šimona (Lk 7,36-38). 
Vidět osoby, v nichž poznávám sám sebe, např.: otce posedlého chlapce, Marii 
Magdalskou, Zachea. 
Slyšet: 
Slova, která se pro mě hodí, např.: „Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu" (Jan 
3,21). „Co chceš, abych pro tebe udělal?" (Mk 10,51). „Chceš být zdráv?" (Jan 
5,6). 
Pozorovat: Co postavy dělají: 
Způsoby chování, jimiž jsem pohnut, např.: čtyři muži, kteří přinesli ochrnulého 
přes všechny překážky až k Ježíšovi (Mk 2,1-12) nebo sympatická neústupnost 
pohanské ženy (Mk 7,25-30). 



Přitom je důležité vcítit se do jednajících osob biblické události a prožívat 
všechno s nimi: 
-  Co se v těchto lidech děje? 
-  Jaké jsou jejich vzájemné vztahy? 
-  Jaké pocity, přání, naděje, starosti, pochybnosti, obavy jsou v jejich slovech a 
způsobech chování vyjádřeny? 
-  Co znamenají jejich slova a způsob chování pro ty, s nimiž ve vyprávění 
mluví a jednají? 

• Potom přemýšlet sám o sobě, abych „z toho vyzískal užitek", tzn. položit si 
otázku: Jaký význam má to, co jsem viděl, slyšel a spoluprožíval, nyní pro mě? 
- Tak zvaná rozmluva na konci doby určené k modlitbě nemá být pouhým 
doplněním, spíše závěrečným bodem naprostého klidu, k němuž celé cvičení v 
kontemplaci směřuje. Rozmluva ukazuje směr a pohyb, jímž se modlení ubíralo. 
Je to vlastní vrchol doby určené k modlitbě, výraz blízkosti - „jako když mluví 
přítel s přítelem". 
Rozmluva souvisí s milostí, o kterou člověk na začátku v modlitbě prosil. 
Bez rozmluvy nemá cvičení v kontemplaci pravý cíl. 

 
„ Použití smyslů " 
V procesu prohlubování jde Ignác během exercicií ještě o krok dále: Každý den 
večer nechává exercitanta 
dělat cvičení, které nazývá „cestu pěti smyslů" po předchozích čtyřech cvičeních 
v modlitbě, „tak že se člověk zaměří na hlavní části a zastaví se tam, kde v nich 
pocítil větší hnutí a zakusil duchovní radost (chuť, užitek)" (DC 227). 
Chybí zde slovo bezútěšnost. Zřejmě se má exercitant vracet jen k tomu, co 
prožil jako něco kladného. Toto cvičení je natolik integrující součástí 
ignaciánské modlitební metody, že nemůže být v exerciciích vynecháno. Jak 
máme tomuto tzv. použití smyslů blíže rozumět a oč při něm jde? 
Především se tento způsob duchovního rozvažování může správně uplatnit 
teprve tehdy, když jsem nejprve - po čtyři hodiny - uvedeným způsobem 
„vykopával poklad skrytý v poli". 
Cvičení se má konat v době, kdy mohu být naprosto soustředěný, v klidném 
tichém usebrání. Ignác doporučuje některou večerní hodinu, když už má člověk 
za sebou předchozí namáhavá cvičení. 
Po obvyklé přípravě a naladění si pak ještě jednou připomenu všechno to, co mě 
během dne vnitřně oslovilo a co mi dodalo síly a „pohnulo mnou". Celým svým 
bytím se u toho snažím pozorně prodlévat a kvality toho, co jsem vnímal, 



„pociťovat a vnitřně zakoušet" (DC 2). Tak se disponuji pro způsob poznání, 
který je víc než jenom aktem poznávání nebo jen chtění nebo jen cítění a který 
přivádí k cíli všeho náboženského snažení, totiž „milovat Pána, svého Boha, 
celým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou" (Mk 12,30; 
srv. Deut 6,4-9). 
Jak se tento celostný způsob poznávání uskutečňuje? V procesu opakovaného 
prohlubování starostlivým úsilím, abych svého ducha naplnil existenciálně pro-
žitými „objevy" a impulsy, bude jednou v modlitbě dosaženo okamžiku, kdy 
poznání mého ducha zaplaví celou mou existenci. Od tohoto okamžiku se 
duchovniho poznání účastni smysly a začnou přitom každý vyvíjet svou vlastní 
činnost. Duchovní poznání je nyní viděno, slyšeno, chutnáno atd. Tak dávají 
smysly novému objevu a zkušenosti svou smyslovou plnost. Nyní poznávám 
nejen duchovním zrakem rozumu, ale poznávám celostně tělem i duchem, 
duchem i smysly. Tento celolidský akt nazývá Ignác „pociťováním a za-
koušením věcí vnitřně". Tento akt je cílem vší námahy „na poli" textu Písma a 
zároveň darem milosti. 
V tomto západním smýšlení se může ponenáhlu rozvíjet onen jemný cit, který i 
přes všechny lidské pády cítí Boha. Zde může život dosáhnout takhoroucí 
sjednocující lásky, kterou vyjadřuje apoštol Pavel lapidárně: „Už nežiji já, ale 
žije ve mně Kristus" (Gal 2,20 a). Sv. Augustin píše v 6. kapitole 10. knihy 
svých „Vyznání": „Co však miluji, Pane, miluji-li Tebe? Nemiluji rozmanitost 
sladkých melodií. Ani libou vůni květin, mastí a voňavek. Ani manu a med. Ani 
půvab objímajících se těl. Miluji-li svého Boha, nic z toho všeho nemiluji. A 
přece miluji jakési světlo i hlas i vůni i pokrm a objetí, když miluji svého Boha: 
je to duchovní světlo, hlas, vůně, pokrm a objetí - to všechno patří k mému 
vnitřnímu životu. V nitru září mé duši to, co nepojme žádný prostor. Tam 
zaznívá to, co neodnese žádný čas. Tam voní to, co neodvane žádný vítr. Tam 
chutná to, čemu ani nasycení neubere chuti. Tam k sobě lne to, co se žádným 
přesycením od sebe neodloučí. Tohle právě miluji, miluji-li svého Boha." 
Za prostými slovy Duchovních cvičení „uspořádání vlastního života" (DC 1) se 
skrývá horoucí očistná láska člověka, který se spolehl na Boha. Za hlubokého 
rozjímání se zapojením smyslů do nadsmyslového zahloubám mohou uvolňovat 
léčivé a občerstvující síly, které dávají mému životu orientaci. 
Samo sebou se rozumí, že „použití smyslů" může být praktikováno i mimo 
exercicie. Totéž platí i o následující kontemplaci. 

 
„ Nazírání (kontemplace) k získání lásky 
(DC 230-237) 
Exercicie sv. Ignáce končí „nazíráním k získání lásky". Tato kontemplace na 
konci ještě jednou shrnuje jako v ohnisku celou dynamiku (proces) toho, co se 



při exerciciích děje, a zároveň má vytvořit přechod ke každodennímu životu, do 
něhož exercitant zase vstupuje. Pravé nazírání (kontemplace) přivádí zpět k li-
dem, na zemi, kde se žije, oslavuje, trpí a umírá. Pravá kontemplace vede tam, 
kde v trápení lidí a v touze lidí umírá a vstává z mrtvých Kristus. Pravé nazírání 
uvádí na cestu Boha, který se stal člověkem, na cestu následování „chudého a 
poníženého Krista". 
Aby si Duchovní cvičení udržela tento kontakt s pevnou zemí pod nohama, 
uvádí Ignác „nazírání k získání lásky" lapidární poznámkou: „Láska se musí 
projevovat více skutky než slovy" (DC 230). 

„ Nazírání k získání lásky 
230  Nejprve je žádoucí uvědomit si dvě věci. První je: láska se musí projevovat 
více skutky než slovy. 
231  Druhá: láska je oboustranné sdílení, totiž, že milující dává a sdílí 
milovanému to, co má, nebo z toho, co má nebo může; a stejně naopak - 
milovaný milujícímu. Jestliže má tedy jeden vědomosti nebo čest nebo bohatství, 
dá je tomu, který je nemá; a tak vždy sdílí jeden něco druhému. 
Obvyklá přípravná modlitba. 
232  První průprava: vidět, jak stojím před Bohem, naším Pánem, před anděly a 
svatými, kteří se za mě přimlouvají. 
233  Druhá průprava: prosit o vnitřní poznání tolika přijatého dobra, abych tím, 
že je vděčně uznám, mohl Boží Velebnost ve všem milovat a jí sloužit. 
234  První bod: Připomínat si přijatá dobrodiní celého stvoření, vykoupení a 
zvláštních darů a je s velkou zbožností a vnitřním pohnutím (con mucho afecto) 
odvažovat: kolik toho Bůh, náš Pán, pro mě udělal a kolik mi dal z toho, co má; 
a dále jak si tentýž Pán přeje dát sebe, jak jenom může. 
A potom to rozjímat ve vztahu k sobě a rozvažovat, co já musím ze své strany 
zcela odůvodněně a spravedlivě (con mucha razón y justicia) nabídnout a dát 
jeho božské Velebnosti, totiž všechny svoje věci a sebe samého s nimi jako 
někdo, kdo se s velkou oddaností nabízí: 
„Vezmi si, Pane, a přijmi celou moji svobodu, mou paměť, můj rozum a celou 
moji vůli, všechen můj majetek a vůbec všechno, co mám. Tys mi to dal, Tobě to, 
Pane, vracím. Všechno je Tvoje, nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen 
svou lásku a milost, to mi stačí." 
235  Druhý bod: Pozorovat, jak je Bůh přítomen v celém stvoření 
-  v živlech, tím že jim dává bytí, 
-  v rostlinách, tím že jim poskytuje vzrůst, 
-  ve zvířatech, tím že jim dává smyslové vnímání, 



-  v lidech, tím že jim dává rozum; a také ve mně: 
-  tím že mně dává bytí, 
-  tím že mě oživuje, 
-  tím že mně uděluje smyslové vnímání, 
-  tím že mně dává rozum, 
a tím, že ze mne dělá chrám, poněvadž jsem stvořen podle podoby a obrazu jeho 
božské Velebnosti. 
Pak o tom opět rozjímat ve vztahu k sobě způsobem, který byl uveden v prvním 
bodě, nebo jiným, který pocítím jako lepší. Stejným způsobem se to má dělat při 
každém následujícím bodu. 
236  Třetí bod: Uvážit, jak se Bůh pro mne namáhá 
a těžce pracuje ve všech stvořených věcech na zemském povrchu, tzn. jak aktivně 
působí v nebeských tělesech, živlech, rostlinách, plodech, zvířatech atd., když 
jim dává bytí, zachovává je a uděluje jim smyslové vnímání atd. Pak o tom opět 
rozjímat ve vztahu k sobě. 
237 Čtvrtý bod: Pozorovat, jak všechna dobra a dary sestupují shůry, např. 
moje omezená síla od nejvyšší a nekonečné síly a stejně tak naše spravedlnost, 
dobrota, laskavost (piedad), milosrdenství atd.; tak jako paprsky vycházejí ze 
slunce, vody z pramene atd. 
Končit tím, že to budu rozjímat ve vztahu k sobě, jak bylo již řečeno. 
Zakončit rozmluvou a Otčenášem." 
Jak máme chápat toto závěrečné cvičení a oč při něm jde? Jak říká druhá 
průprava (DC 233), jde o vděčné uznání všeho toho, co se pro exercitanta stalo 
během exercicií uzdravující a posilující jistotou, aby „mohl Boží Velebnost ve 
všem milovat a jí sloužit". Protože Bůh sám vstoupil do tohoto světa jako chudý 
a již ho neopouští, proto můžeme „Boha nacházet ve všech věcech". Avšak 
„poznávat Boha prostřednictvím věcí" může jenom ten, kdo „se s tímto Bohem 
setkával (také) tam, kde člověk sestoupil do toho, co je na tomto světě to 
nejhroznější, co je od Boha jakoby nejvíc vzdáleno, co je nejtemnější a 
nejnepřístupnější: na kříži Ježíše Krista. Teprve tím se pohled hříšníka projasní, 
může zaujmout indiferentní postoj, může nalézt Boha také v těch věcech, které 
ho postihují jako kříž, a nejen tam, kde by on sám rád Boha měl." (Karl Rahner, 
Betrachtungen zum ignatianischen Exerzitienbuch - Rozjímání nad Exerciciemi 
sv. Ignáce) Tato realita, týkající se našeho světa, je službou, která se přizpů-
sobuje ustavičnému Božímu úsilí hledat, co bylo ztraceno, a zachránit to. 
Čtyři body kontemplace tvoří živý celek. Jsou to v různých, navzájem se 
doplňujících a prostupujících způsobech rozjímání variace na „délku a šířku, 
výšku a hloubku" nepochopitelné Boží lásky k člověku. Chtějí na základě 



celkového „pohledu všech věcí" na Boha přivést k tomu smýšlení, jaké odpovídá 
životu v Kristu Ježíši (srv. Flp 2,5). 
1. V prvním bodě (DC 234) si mám „s velkou zbožností a vnitřním pohnutím 
(con mucho afecto)" (ještě jednou) zpřítomnit, „kolik toho Bůh, náš Pán, pro mě 
udělal a kolik mi dal z toho, co má; a dále, jak si tentýž Pán podle svého 
božského úradku přeje dát mi sebe, jak jenom může". Boží láska k člověku je 
stále osobní, individuální, konkrétní. Když se mi Bůh sděluje ve „stvoření a 
vykoupení a zvláštních darech", myslí na mne. 
Právě tak ani moje odpověď nemůže být jen všeobecná. Exercicie přece slouží 
právě tomu, abych se dobral toho, jaká je moje osobní cesta následování Ježíše - 
kromě všeho toho, co je zákonité a co lze z toho odvodit. Já sám musím odhalit, 
jaké dary a úkoly patří k mému individuálnímu povolání. „Při hledání vůle Boží 
je přece vhodnější a mnohem lepší, aby se Stvořitel a Pán sděloval duši, která je 
mu oddána, sám, tím že ji přivine ke své lásce a chvále a disponuje ji pro tu 
cestu, na které mu od této chvíle bude moci lépe sloužit" (DC 15). Také moje 
odpověď je tedy osobní, individuální a konkrétní. Rozvažuji, co v ní musím ze 
své strany zcela odůvodněně a spravedlivé nabídnout a dát jeho božské 
Velebnosti" (DC 234). Touhu (dis-creta caritas), která vyrostla z vděčného 
uvědomění si toho, „kolik dobrodiní člověk přijal", shrnuje sv. Ignác do 
modlitby „Suscipe" („Vezmi si, Pane"). Je to adorace jako odpověď člověka, 
jímž pohnula horoucí Boží láska k tomuto světu. 
„Vezmi si, Pane, a přijmi celou moji svobodu, moji 
paměť, můj rozum a celou moji vůli, všechen můj majetek a vůbec všechno, co 
mám. Tys mi to dal, Tobě to, Pane, vracím. Všechno je Tvoje, nalož s tím zcela 
podle své vůle. Dej mi jen svou lásku a milost, to mi stačí." (DC 234) 
Touto modlitbou jsou všechny čtyři body posledního cvičení uzavřeny. „Vezmi 
si, Pane" je jako refrén písně, která stoupá vzhůru z hloubi člověka, „který 
dosáhl lásky". 
2.  V druhém bodě (DC 235) mám „pozorovat (mi-rar), jak je Bůh přítomen v 
celém stvoření", jak je mi ve všech věcech blízko. Mám si s vděčností uvědomit, 
jak Boží láska objímá veškerou stvořenou skutečnost, jak jí proniká a jak já sám 
jsem se všemi složkami svého života vtažen do tohoto bezmezného 
sebesdělování. Rozhodující však je to, že on „ze mne dělá chrám, poněvadž jsem 
stvořen podle podoby a obrazu jeho božské Velebnosti". Bůh mi dal 
nezaměnitelné jméno a pozvedl mě k důstojnosti partnera. 
Povolal mě, abych rostl k jedinečné celosti, jakou má ve své představě o mně. 
Sv. Pavel říká v dopise Římanům, že Bůh si nás napřed vyhlédl a také předurčil 
k tomu, abychom byli ve shodě s obrazem jeho Syna (8,29). Ve společenství s 
druhými máme růst, „dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání 
Božího Syna, k mužné zralosti, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost". Máme 



růst „po všech stránkách v něho, v Krista", až ho dosáhneme (Ef 4,13.15). 
Tak odpověď, která je znovu dána v modlitbě „Vezmi si, Pane", zahrne celou 
moji stvořenou realitu, a tím zároveň způsobí, že „do všech věcí vstoupí Bůh, 
zbožští je a přinese spásu". 
3. Třetí bod (DC 236) pokračuje v procesu božského sdílení a dává zřetelně 
vnímat „cenu" božské angažovanosti. Mám „uvážit, jak se Bůh pro mne namáhá 
a těžce pracuje ve všech stvořených věcech na celé zemi, tzn. jak aktivně 
působí". Zde zaznívá ještě jednou to, co podle Ignáce má exercitant pozorovat 
při rozjímání o Kristově narození a o čem má uvažovat: že „se Pán narodil v 
největší chudobě a na konci po tolika útrapách, v hladu a žízni, v horku a zimě, v 
příkořích a potupách zemřel na kříži - a to všechno pro mě" (DC 116). Mám 
jasně pocítit, co to všechno Boha stojí, abych já zůstal na cestě k jeho obrazu a 
podobenství, které si on o mně učinil. Zkušenost, že jsem v Božích očích tak 
drahý a že on kvůli mně nelituje žádné námahy, vyúsťuje zase do odpovědi 
Kristu v modlitbě „Vezmi si, Pane": počítat s tím, že „všechny věci" vedou 
člověka domů k Otci. 
4. Čtvrtý bod (DC 237) zdůrazňuje v obraze sestupování shůry, že za všechno 
vděčím Bohu, tak jako paprsky slunci nebo voda prameni. Zde se modlitba 
„Vezmi si, Pane" stává přímou odpovědí tvorstva. Je výrazem vděčnosti za 
existenci. Člověk, s Bohem tak niterně spojený, může pak velkoryse disponovat 
všemi prostředky tohoto světa, pokud jich užívá výhradně k tomu, aby sloužil 
Bohu, a ne aby na ně spoléhal, nýbrž „k dobrým skutkům", které „Bůh předem 
připravil" (Ef 2,10). 
Exercicie jsou uvedením do svobody, která člověka vyvádí z jeho omezenosti. 
Nejhlubším smyslem této svobody je, aby nás uschopnila k odevzdání se tajem-
ství Boha: K adoraci - klanění. Z exercicií si „získáme pochopem a velice jemný 
smysl pro svoje vlastní, zcela zvláštní povolání, a tím i zcela zvláštní pokoj a 
spojení s Bohem v duchovní poslušnosti a v nepřetržitém pokračování po cestě, 
po níž má člověk putovat k Bohu" (Jeronimo Nadal). 



O CESTĚ MLČENÍ PŘI MODLITBĚ PODLE SPISU „MRAK 
NEVĚDĚNÍ" 
 
 

1. Úvod 
Kdo si udělá pravidelně čas na modlitbu a snaží se o to, aby jeho modlitba také 
odpovídala jeho životu a naopak, pravděpodobně učiní zkušenost, že se jeho 
modlitba podobá spíše plynulému vývoji než stupňům rakety, která - když je 
jednou odpálena - stoupá do výšky a ponenáhlu se odlučuje od spálených 
nosných stupňů, až se kosmický modul dostane do pole přitažlivosti nebeské 
planety a potom sám nerušené kolem ní krouží. 
Ve své modlitbě stojíme dost často zase na samém začátku a musíme prostými 
tápavými krůčky začínat znovu. Právě tehdy je důležité znovu objevovat, jak 
může člověk v souladu se svým rozpoložením a se svou okamžitou náladou 
následovat podněty ducha. Nejlepším způsobem, jak se modlit, je vždy takový, 
který člověku v přítomném stavu lépe pomáhá dorůst k tomu smýšlení, které 
odpovídá životu v Kristu Ježíši (srv. Flp 2,5). „Nejlepší formou modlitby, jakou 
můžeme v určitém okamžiku nalézt, je ta, k níž nás právě vede Duch Svatý" 
(Emmanuel Jungclaussen, Das Je-susgebet, Ježíšova modlitba, Řezno 1976). 
Vzhledem k této svobodě ducha je nutné chápat všechny metodické kroky a 
všechny tzv. stupně modlitby nebo její pokroky a poklesy jako něco relativního. 
To je třeba mít na zřeteli, když se nyní pokusíme říci něco o cestě mlčení při 
modlitbě. 
Co se tím míní, je názorně vyjádřeno v této modlitbě: 

„Pane, to hlavní je být před Tebou, 
nechat své tělesné oči zavřeny, 
všechny smysly v klidu 
a ztišit se - nehýbat; 
vydat se Ti, 
jako ses Ty vydal mně. 
Být v Tvé přítomnosti, 
v přítomnosti Všudypřítomného. 
Pane, chtěl bych prostě být před Tebou, 
oproštěn od jakékoli myšlenky, 
od jakékoli představy, 
oproštěn ode všeho, co jsem udělal a chtěl. 



Pane, chtěl bych prostě být před Tebou 
a setkat se s Tebou bez překážek 
v mlčení víry." 

(Podle textu Michela Quoista v knize „Pane, zde jsem", 19563) 
Za klasicky prostou „cestu mlčení" vděčíme anglickému mystikovi ze 14. století, 
anonymnímu autorovi spisu „Mrak nevědění" (The Cloud of unknowing). V 
jeho době vzniklo z toho, že mnozí hledali kontemplativní spiritualitu, široké 
laické hnutí. Černá smrt moru, na nějž mezi léty 1348-1369 pomřela asi třetina 
všeho obyvatelstva, nekonečná válka s Francií, „babylonské zajetí" Církve a 
veliké schisma, to všechno vedlo mezi obyvatelstvem k masově rozšířenému 
pocitu nejistoty a ohrožení i ke ztrátě náboženské jistoty. Tak docházelo k tomu, 
že tehdy mnoho lidí, především mezi „stále kritičtěji myslícími věřícími laiky" 
(W. Riehle), hledalo cestu, která by umožňovala osobní, bezprostřední setkání s 
Bohem. Mezi nimi byli četní mužové i ženy, kteří chtěli spojovat činný život s 
kontemplací, aniž by se vzdali svých rodinných svazků a společenských 
povinností. 
Pro pastoraci těchto hledajících měli velký význam duchovní vůdcové. K nim 
patřil také autor „Mraku". Dosud se přes všechno úsilí nepodařilo odhalit, kdo se 
za jeho anonymitou skrývá. Z jeho díla, k němuž kromě „Mraku" patří ještě jiné 
texty, se stěží dají vyvodit nějaké závěry o jeho životě. Víme pouze to, že 
působil v posledních desítiletích 14. století a že psal nářečím, jímž se v té době 
mluvilo v severní části území „centrální East Midland". Asi to byl kněz a patřil k 
některému kontemplativnímu řádu. Jeho dílo svědčí o jeho širokém a 
fundovaném teologickém vzdělání a při vší originalitě odhaluje jeho důkladnou 
zběhlost v tom, jak zacházet s tradičními stupni na cestě ke kontemplativnímu 
životu. 
Jeho dílo je až do našich dní podivuhodně přitažlivé pro mnoho takových lidí, 
kteří vážně hledají. To plyne v neposlední míře z toho, že se zde setkáváme se 
vzácně kompetentní duchovní osobností, která diskrétně sděluje zároveň i své 
vlastní zkušenosti. Jasnost jeho vedení je prosta duchovní omezenosti a 
asketické přísnosti. Má velké porozumění pro počáteční potíže svých žáků a 
ukazuje prese všechnu časovou podmíněnost svého teologického východiska 
cestu, která je klasicky prostá. S humorem a jemným vtipem se distancuje od 
pseudomystických jevů své doby. Jeho pokyny vycházejí z kladného postoje k 
životu a nemají nic společného s tím, když se lidé rezignovaně uchylují do nitra 
vlastního soukromí. 

  
2. Cíl úsilí o kontemplaci 
Autor „Mraku nevědění" (M) podává ve svém „Dopise" (D) tento pokyn o 



mystickém vedení duší: „Chceš-li se modlit, zapomeň na všechno, co jsi udělal 
nebo co chceš dělat. Pusť z hlavy všechny myšlenky, ať dobré, nebo špatné. Při 
modlení neužívej žádných slov, leda že bys cítil, že jsi k tomu vnitřně nutkán ... 
Jen jedno měj na mysli: že je v tvém srdci trvalá prostá hluboká touha po Bohu 
... Nech tedy své myšlení a cítění, ať se sjednotí s Ním, tím že se snažíš vzdát 
veškerého přemýšlení o Něm i o sobě. Na nic nemysli, své cítění udržuj 
nezávislé a sebe samého v pouhém soustředění na přítomnost, aby se tě mohla 
dotknout milost zkušeností skutečné Boží přítomnosti a mohla ti vlít sílu." 
V tom, že se s láskou soustředíme na Boha, je jádro toho, jak nás autor uvádí na 
cestu mlčení. Ve stále znovu obměňovaných formulacích se autor snaží zdů-
raznit to, co je jediné rozhodující: Chceš-li dělat pokroky, nech v sobě růst co 
nejhlubší touhu po Bohu! 
Tato touha je sice konec konců Božím darem tobě, ale přesto záleží na tobě, zda 
ji v sobě vzbuzuješ a necháváš rozvíjet (srv. M, 2. kapitola). 
Nedělej nic jiného, než že budeš š pokorou a láskou podávat své srdce Bohu. 
Měj touhu po Něm, a ne po jeho darech. Tvou jedinou starostí ať je, abys byl s 
nerozdělenou pozorností zaměřen na Něho. Ze všech svých sil se snaž na 
všechno ostatní zapomenout. (Srv. 3. kap.). 
Jen ještě nech svoji touhu, plnou lásky, odvážně a radostně stoupat vzhůru, aby 
pronikla temnotu nad tebou. Proraz tento hustý „mrak nevědění kopím své 
láskyplné touhy". Neochabuj, ať se stane cokoli (srv. 6. kap.). 
Bez ustání zkoušej „ostrým kopím" své láskyplné touhy „probodnout" mrak 
nevědění mezi sebou a Bohem. Chraň se myslet na něco, co je menší než Bůh, a 
ničím se nenech rozptýlit (srv. 12. kap.). 
Stačí pouhý úmysl (a naked intention), touha, která je zaměřena jedině na Boha 
(kap. 7). 
Obrazně řečeno: „Vezmi dobrého milostivého Boha ... a polož si ho jakoby 
zdravotní obvaz kolem svého nemocného já ... Ať Bůh prostě podrží tvé 
nemocné já, a ty nech, ať se tvá touha vzmáhá a dotkne se Ho, protože dotknout 
se Ho znamená uzdravit se" (D). 
Autor „Mraku" je velmi zdrženlivý vůči silným projevům citu při 
kontemplativní modlitbě: Pokud jsou k naší touze ještě přimíseny city, ještě není 
tak blízko Bohu, jako když živě toužíme v naprostém klidu v čisté hloubi ducha. 
Skryj svou touhu do hloubi svého ducha, až na dno své duše, oproštěn od 
jakéhokoli směšování s nějakým smyslovým vnímáním, které oslabuje 
duchovost tvé touhy a odvádí dále, pryč od Boha (srv. M, kap. 47). 
Stejnou zdrženlivost projevuje autor vůči rozvoji sil naší představivosti při 
kontemplaci. Podle jeho mínění to spíš od Boha odvádí. Možnost 
kontemplativního spojení s Bohem závisí na Něm samém, ne na našich 



schopnostech. 
Láskyplná touha čistého srdce nemůže být vynucena žádným prostředkem a 
žádnou metodou. Působí Bůh sám (srv. M, kap. 48). 
Také Jan Tauler a jiní mluví o tom, že je nezbytně nutné odloučit se ode všeho, 
co stojí v cestě naprostému a pročištěnému obrácení se toho, kdo se modlí, k 
Bohu: „Uvědomíš-li si, že tě Bůh chce přitáhnout do nitra, nech všeho ostatního, 
prostě následuj Boha, nech všech svých obrazných představ. Jestli tě mezitím 
napadnou nějaké myšlenky, nech je být, i kdyby to byla přímo božská osvícení. 
Nepodnikej nic. Nepopouštěj uzdu svým smyslům; jestliže se vším tím nedojdeš 
k cíli, nech to na Bohu: On to zařídí." Přirozenost a rozum se tím pročistí, hlava 
posílí, člověk bude přes den mírnější, laskavější a klidnější - díky vnitřnímu 
úsilí, jímž se spojil s Bohem. Tím jsou všechna jeho díla dobře uspořádána. 
(Emmanuel Jungclaussen, Der Meister in Dir - Mistr v Tobě, Freiberg 1975). 
A sv. Jan od Kříže říká ve „Výstupu na horu Karmel": „Člověk se musí naprosto 
odloučit ode všeho, co se může dostat do jeho zorného pole. Musí zůstat ve tmě 
jako slepec a opírat se o temnou víru a ji si zvolit za své světlo a svého vůdce, 
místo aby spoléhal na svůj rozum, smysly, svůj pocit nebo svou představivost, 
protože to všechno je temnota, která ho vede do klamu a udržuje ho v něm. 
Kdežto víra je nade vším takovým chápáním, vnímáním, pociťováním a 
představováním si. Jestliže však člověk k tomu slepým není a nezůstane proto v 
úplné temnotě, pak ani nedosáhne toho, co je vyšší než on, toho, čemu ho učí 
víra" (II, 3). 
 
3. Jádro cvičení v kontemplativní modlitbě  
Abychom vytrvali v usebrané pozornosti a v tomto láskyplném usilování o Boha 
a nesklouzli k vybavování představ, k užívání fantazie nebo snění či zaplétání se 
do myšlenkových pochodů, doporučuje autor „Mraku" člověku, který se modlí, 
aby si na cestu mlčení pro dobu konání modlitby zvolil nějaké kratičké slovo, 
nejlépe jednoslabičné.2 Do tohoto slova má soustřeďovat celou sílu své touhy po 
Bohu a odvrátit veškeré rozptylování a rušivé myšlenky. „Chceš-li svou touhu 
vyjádřit nějakým slovem, aby ses ho mohl lépe držet, nejlépe vezmi krátké slovo 
o jedné jediné slabice a nech ho proniknout hluboko do sebe, že ať se děje 
cokoli, nepřestane v tobě znít ... Použij ho, abys jím prorážel temný mrak nad 
sebou. Veškeré rozptylování jím zaháněj a ,přikryj ho mrakem zapomnění'" (srv. 
M, kap. 7). 
Stačí tedy zaměřit svou pozornost na toto jediné slovo a nechat, aby na nás 
působila ta skutečnost, která je tímto slovem vyjádřena. Přitom je nutné potlačit 
zvědavost rozumu a zříci se toho, abychom ono slovo rozebírali nebo sledovali 
                                                           
2 (Pozn. překladatele: To platí pro angličtinu; v češtině snad např.: Bůh, Pán - ale také - Bože, Pane, toužim, 
miluji, Ježíši, nebe, Jen Ty!, Kříž, Kříži, Celý Tvůj! ...) 



rozličné významy. Něco takového je kontemplativní modlitbě na škodu. Toto 
slovo se nesmí rozpitvá vat (srv. M, kap 36). 
Má v něm být ztělesněna touha jedině po Bohu. Kromě Boha nesmí naplňovat 
naše myšlenky a naše srdce nic jiného (srv. kap. 40). 
„Každou myšlenku, i kdyby byla sebejasnější a příjemnější, nech zaniknout. 
Zakryj ji hustým mrakem zapomnění, protože v našem pozemském životě ne-
může k Bohu proniknout naše vědění a myšlení, nýbrž jenom láska" (kap. 8). 
Pokyn, abychom všechny myšlenky a představy nechali zamknout, nechali za 
sebou, opakuje autor „Mraku" i v další kapitole a přidává k tomu, že jedině slepé 
hnutí lásky k Bohu se Bohu líbí víc než všechno ostatní, co bychom mohli 
konat. Kdykoli to tedy člověka při modlitbě táhne k této (temné) kontemplaci, 
má se podvolit tomuto „tajuplnému vábení" a dbát starostlivě i rozhodně o to, 
aby se ode všeho odpoutal a nechal všechno v klidu: své tělesné smysly, své du-
chovní schopnosti, činnost svého intelektu, všechno, co vnímá svými smysly 
mimo sebe, i všechno, co může poznávat svou duchovní vnímavostí ve svém 
nitru. 
V této souvislosti je důležité, že „mrakem zapomnění jsou přikrývány" ne samy 
stvořené věci, ale jenom myšlenky na ně, jejich připomínka, jejich představa. A 
to se také děje pouze během cvičení v kontemplativní modlitbě. Ne že by 
stvořené věci byly nějakým způsobem zlé, pouze nemají, pokud se 
kontemplativní modlitbě učíme, být předmětem naší pozornosti. 
Zapomínat na všechno, co je menší než Bůh, odpoutávat se ode všeho, co nám 
předkládá naše smyslové vnímání a naše intelektuální schopnost, naše paměť a 
představivost, je nesmyslné, ba nebezpečné, pokud se modlící člověk s láskou 
neobrací k Bohu. 
„Mrak nevědění" je pouhým prostředkem, jak pěstovat láskyplnou touhu po 
Bohu - „slepé hnutí lásky" („the blind stirring of love"). Nechce uhasit vědění, 
nýbrž nezřízenou žádost, s níž je naše vědění spjato (chtivost po vědění). 
Jestliže mrak zapomnění duši očistil, je svobodná a může milovat ve svobodě 
ducha. Kdo se ode všeho odpoutal, dostává všechno zase zpět: je člověkem, 
jehož Bůh proměnil, je jeho obrazem a podobenstvím. Když mrak zapomnění 
dokonal své dílo, může člověk zase vzpomínat. Nejde tedy o zničení, nýbrž o 
proměnění. (Srv. W. Johnston, The Mysticism of the Cloud of beknowing) 

 
4. Potíže při nácviku kontemplativní modlitby 
Natrénování vnitřního usebrání, odpoutání od nesčetných myšlenek, obrazů a 
představ - to je namáhavá cesta: kdo cítí, že ho to táhne ke kontemplaci, musí na 
sebe velkodušně a se vší rozhodností vzít námahu, která je spojena s trénováním 
vnitřního usebrání. Vlastní námaha záleží v tom, aby se připomínka stvořených 



věcí pokryla mrakem zapomnění. 
„Dáš-li si hned zpočátku tu maximální námahu, brzo ti bude velikost a tíže této 
činnost ulehčena, protože i když je tato práce na počátku, pokud jsi ještě 
nedospěl k pravé kontemplaci, tvrdá a těžká, bude ti, jakmile ses naučil pravé 
kontemplaci to, co pro tebe bylo zprvu velmi těžké, připadat snadné, bez 
námahy a potřebuješ potom už jen trošku námahy nebo vůbec žádnou. Potom 
totiž v tobě chce někdy působit Bůh sám; ale stále nebo po dlouhou dobu to 
dělat nebude, spíše jen tehdy, kdy a jak se jemu zalíbí. A pak budeš mít radost z 
toho, že ho necháš nerušeně vládnout. 
Potom snad příležitostně sešle paprsek duchovního světla, který pronikne tímto 
mrakem, jenž je mezi tebou a jím; aby ti ukázal něco ze svých tajemství, o nichž 
člověk nesmí a ani nemůže mluvit" (M, kap. 26). 
Jde o to, aby se v tomto nácviku kontemplativní modlitby nepřetržitě 
pokračovalo, až konečně pronikne celým životem (srv. M, kap. 34). 
Není možné dosáhnout kontemplativní lásky, „činnosti", pomocí nějakých 
technik a metod. Všechny pomůcky jsou závislé na této kontemplativní lásce. 
Ona sama je však na nich nezávislá (srv. kap. 34). 
Autor „Mraku" varuje toho, kdo se modlí, před křečovitostí. Spíš se má modlit s 
moudrou dovedností než s falešným vypětím síly. Pro kontemplaci je prospěš-
nější jistá netečnost než přehnaná vážnost (srv. kap. 46). 
Cítí-li někdo, že ho to táhne ke kontemplativní modlitbě, má na ni zpočátku 
vynakládat úsilí jen krátkou dobu a pak si odpočinout. Autor přikládá velkou 
váhu tomu, aby se v kontemplaci ponechával určitý prostor božské i lidské 
spontánnosti. Musíme se snažit s radostnou horlivostí, nenásilně. Pravá 
kontemplace vystupuje z hloubky, jíž nemůžeme manipulovat. Všechno, co 
můžeme dělat, je toto: disponovat se, ale ne se vměšovat do toho, když se v nás 
rozvíjí toto kontemplativní hnutí. V této souvislosti také tento učitel duchovního 
života ozřejmuje, že kontemplativní život potřebuje zdravé a uvolněné tělo, 
které něco vydrží, a právě takovou duši (srv. též M, kap. 41). 
Kdo jde cestou takovéto kontemplace, měl by se v neposlední míře na ni 
připravovat četbou, posloucháním a rozjímáním Písma svatého: Začátečníci, ale 
ani pokročilí ať se nediví, když se nemohou modlit, nedají-li si námahu, aby 
meditovali o Božím slově. Ale i ten, kdo již má zkušenost s kontemplativním 
životem, musí Boží slovo číst nebo slyšet, než o něm medituje (rozjímá). Bez 
vážné meditace neexistuje žádná vážná modlitba ani žádná kontemplace (srv. 
kap. 35). (Je to jenom její nejasný otisk). 

 
5. Teologické souvislosti kontemplativní modlitby 
1.  Milovat Boha pro něho samého (M, kap. 5), nechat Boha, aby byl Bohem. 



2.  Obnovit podobnost člověka s Bohem. 
Každý z nás je stvořen podle obrazu a podobenství Božího, je Bohu podobný a 
je povolán k tomu, aby rostl do jedinečné celistvosti, pro kterou je určen. Svatý 
Pavel píše v Listu Římanům, že si nás Bůh „napřed vyhlédl" a „také předurčil", 
abychom „byli ve shodě s obrazem jeho Syna" (8,29). Ve společenství s dru-
hými máme dojít „k jednotě ... v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k 
onomu věku, (kdy se na nás uskuteční) Kristova plnost ... A tak porosteme po 
všech stránkách v něho, v Krista" (Ef 4,13.15). Skrze tuto „činnost", tj. skrze 
cvičení v kontemplaci (exercitium) se obnoví podobnost člověka s Bohem (srv. 
M, kap. 4). 
3.  Překonat hřích 
Žádná jiná činnost tě neočistí tolik a neučiní tě tak ryzím jako tato ... (kap. 3). 
Jde nejen na „kořen a příčinu hříchu, pokud to je zde na zemi možné", nýbrž 
také dává člověku růst v dobrém (srv. kap. 12). 
4. Milovat bližního 
Pro toho, kdo se s plnou vážností cvičí v kontemplativní modlitbě, může 
ponenáhlu být „jeden člověk jako druhý - ať příbuzný, či cizí, přítel, či nepřítel 
... Všichni lidé se mu zdají být přáteli a nikdo nepřítelem ..." (kap. 24). V další 
kapitole autor doplňuje: „Kdo chce být pravým učedníkem našeho Pána, ten se 
při této činnosti musí velmi v duchu namáhat a tak přispívat ke spáse svých 
bratří a sester, jako když náš Pán nechal své tělo přibít na kříž" (kap. 25). 
 
6. Předpoklady pro cestu kontemplace  
Cestu ke kontemplaci nenajde nikdo, kdo po dlouhou dobu nemedituje nad 
Písmem svatým a kdo se neočistil. Autor varuje ty, kdo se chtějí vydat na cestu 
kontemplace předčasně, protože na cestě ke kontemplaci se nesmějí přeskakovat 
důležité „stupně". 
1. Meditace nad Písmem svatým 
Kdo chce konat kontemplaci, měl by se na to připravovat čtením, posloucháním 
a rozjímáním Písma; rozjímání vede k modlitbě a nakonec ke kontemplaci 
(lectio —> meditatio —> oratio —> contemplatio). Proto by se neměli 
začátečníci ani pokročilí divit, když se nemohou modlit, nesnaží-li se o Božím 
slově přemýšlet. Také ten, kdo již má s kontemplativním životem zkušenost, 
musí Boží slovo číst nebo poslouchat, dříve než o něm medituje (rozjímá). Bez 
vážné meditace neexistuje vážná modlitba ani žádná kontemplace (srv. kap. 35). 
Meditace Písma poučuje ducha, dává pohnutky vůli a zahřívá srdce pro 
modlitbu. Všichni velcí učitelé modlitby považují meditaci za jeden ze 
základních kroků v životě modlitby. Při meditaci se dozvídáme něco o Bohu a 
učíme se slyšet jeho hlas. Kdo si myslí, 



že může „dospět ke kontemplaci bez mnoha předchozích prospěšných meditací 
o vlastní ubohosti, o Kristově utrpení a o velké Boží dobrotě a vznešenosti, ten 
se jistě mýlí". Takovýmito meditacemi se musí člověk zabývat dlouho (srv. kap. 
7). Autor pro to uvádí dva důvody: 
a)  Dokud se naše představivost během delší doby neukázní, nemůžeme se stát 
pánem množství rozličných myšlenek, představ a výtvorů fantazie, jež působení 
naší představivosti nabízí a vtiskuje našemu vědomí (srv. kap. 65). 
b)  Boží slovo je možné přirovnat k zrcadlu: bez čtení nebo poslouchání a bez 
meditování Božího slova nemůže, jak se zdá, nikdo poznat, že je hříšník (kap. 
35). 
2.  Očišťování srdce (obrácení) 
Kdo cítí, že ho to táhne na cestu kontemplace, musí nejprve „očistit své 
svědomí! A teprve pak, když řádně a podle svých sil učiní vše, co patří ke 
zpovědi, má se pustit do této „činnosti"" (kap. 28). Proces obrácení má probíhat 
v rámci církevní praxe pokání a se souhlasem duchovního vůdce (srv. kap. 75). 
3.  Rozhodnutí pro kontemplativní život 
Pro kontemplativní život je nutné se rozhodnout: „s očištěnou vůlí a úplnou 
odevzdaností ... být dokonalým učedníkem Kristovým" (M, úvod). K rozhodnutí 
má dojít se souhlasem duchovního vůdce (kap. 16). Kdo se tedy s upřímným 
srdcem rozhodl pro kontemplativní život, má jednat s využitím této milosti a v 
této činnosti. 
 
7. Známky, kritéria pro cestu kontemplace  
K správnému poznání, že jsme povoláni ke kontemplaci, jsou důležitá tato 
kritéria: 
1.  Rostoucí touha po kontemplaci, která je během denních modliteb trvale 
patrná - touha, která se dostavuje naprosto sama od sebe! 
2.  Neschopnost meditovat o daném předmětu. 
3. Skrytá touha po Bohu, tzn. když cítíš, že jsi něčím radostně pohnut, přičemž 
nemyslíš na nic menšího než na Boha a tvé toužebné přání je zaměřeno pouze a 
bezprostředně na Něj (srv. kap. 34). 
4. Žádná opravdová radost ze stvořených věcí, pocit „blaženosti z vlastní 
chudoby". 
5.  Pocit naprosté vlastní nedostatečnosti, pokud už prostá láskyplná touha není 
vnitřní pohnutkou pro celou svoji činnost (kap. 75). 
6. Touha po samotě, která dává vnitřní pokoj a mír, není však žádným útěkem ze 
světa. 



7. Hluboká radost, která se dostaví vždy, když slyšíš nebo čteš o kontemplaci - 
radost, která tě provází, jdeš-li večer spát i když ráno vstáváš. 
8. Zakoušení štěstí, když se po delší době vyprahlosti náhle znovu ohlásí tato 
„láskyplná touha" po Bohu - hluboká radost, která je větší než předtím 
pociťovaná bolest nad její ztrátou (kap. 75). 



CVIČENÍ V JEŽÍŠOVĚ MODLITBĚ 
 
 

„Ježíš je planoucí světlo, 
které může toto jméno koncentrovat 
nebo lomit jako čočka, 
až je v nás zapálen oheň." 
(Mnich východní církve) 
 

Stejným směrem jako „Mrak" vede široký proud tradice křesťanské modlitby ve 
východní církvi - praktikování modlitby srdce. Sahá až k počátkům křes-
ťanského mnišství v egyptské poušti ve 3. století po Kr. a svého vrcholu v praxi 
a v teologickém zdůvodnění dosahuje na hoře Athos, zvláště u sv. Řehoře Pa-
lamáše (1296-1359). Díky Nilu Sorskému (1433-1508) se již záhy tato modlitba 
dostala z Athosů do Ruska a zažila od konce 18. století nový rozkvět, především 
díky zcestovalému Pajssijovi Velikovskému; tento rozkvět trval až do počátku 
20. století. 
Ústředním momentem této duchovní cesty je úsilí o „hesychii", onen bdělý a 
tvůrčí pokoj srdce, o onu kvalitu mlčení a ticha, v němž se může dít to, co Jan 
Křtitel řekl o Kristu: „On musí růst, já však se menšit" (Jan 3, 30). 
Tato cesta vnitřního mlčení není spjata s žádným zeměpisným místem, ale je 
právě tak dobře možná „ve městech" jako „na horách a ve stanech", zdůrazňuje 
sv. Simeon, nový Teolog (t 1022). Manželé s rodinou, začlenění do aktivního 
života v zaměstnání s jeho všedními starostmi, mohou jít po této cestě stejně tak 
jako mniši a poustevníci. (Kallistos Ware, Schweigen im Gebet. Mlčení v 
modlitbě) Laik Nikolaus Cabasilas (14. století), státní úředník u císařského 
dvora, důrazně připomíná, že každý má zůstat u svého řemesla nebo povolání. 
Kdo je generálem, má dále velet, sedlák má dále obdělávat svou půdu a umělec 
vytvářet své umělecké dílo, protože není nezbytně nutné odcházet na poušť, jíst 
nechutnou stravu, změnit svoje oblečení, hazardovat se svým zdravím nebo dělat 
někde jinde něco nerozumného. Je právě tak dobře možné zůstat ve svém 
vlastním domově, nevzdávat se všeho svého majetku a uprostřed vší své činnosti 
se před Bohem cvičit v mlčení srdce (tamtéž). Záleží tedy na klauzuře srdce 
(uzavření srdce), v níž může zůstat živým láskyplné zaměření na Boha. 
Jak tedy napomáhá praktikování Ježíšovy modlitby tomu, abychom se 
disponovali pro takovéto mlčení a ticho? Kdo se soustřeďuje k modlitbě a rád by 
se ponořil do mlčení, stále znovu cítí svou neschopnost, aby byl v daný okamžik 
pohotově celou svou bytostí. Honí se mu hlavou neklidný proud myšlenek, 



obrazů a představ. Tuto záplavu není možné zadržet násilím, ale neklidnou 
aktivitu našeho ducha je možné ustavičným opakováním modlitební formule 
ponenáhlu zjednodušovat a krůček po krůčku se oprošťovat od oněch myšlenek, 
obrazů a představ, které nám představují naše vědomé i podvědomé já. Toto 
oproštění, zdá se, odpovídá tomu, co měl na mysli Evagrius Pontikus (+ 399), 
když modlení nazýval „odkládáním myšlenek". 
Klidné a ustavičné vzývání jména Ježíš napomáhá tomu, aby se náš roztěkaný 
duch usebral z rozptýlenosti a soustředil se na nějaký cíl. „Připomínáním 
Ježíše", píše sv. Philotheus Sinajský (9.-10. století), „soustřeď svého 
rozptýleného ducha." 
Praktikování Ježíšovy modlitby je především velmi prosté: Ústy nebo v duchu 
nepřetržitě opakujeme modlitbu: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou!" Ve 
východní církvi je nejpoužívanější formou tato: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, 
smiluj se nade mnou hříšným!" Ať užíváme jakékoli modlitební formule, stře-
dem a tím nejpodstatnějším ve vzývání musí být samo svaté jméno - slovo 
„Ježíš". V něm tkví celá síla vzývání. 
Klidné, nepřetržité opakování těchto slov modlitby můžeme uvést do souladu 
také s rytmem svého dýchání: při nadechnutí „Pane Ježíši Kriste", při vydech-
nutí „smiluj se nade mnou". 
V rytmu tohoto modlení napomáhajícího k soustředění, se pozornost našeho 
vědomí ponenáhlu oprošťuje ode všeho, co ruší ticho a mlčení srdce, a 
soustřeďuje se na klanění ... 
Opakuješ-li svaté jméno, koncentruj své myšlenky, pocity a přání ponenáhlu na 
toto jméno. Soustřeďuj v něm celé svoje bytí. 
Jako se kapka oleje rozšíří na látce a vsákne se do ní, podobně nech, aby toto 
jméno proniklo tvou duší. Ani ta nejmenší částečka tvého já ať nezůstane mimo. 
Podřiď tomuto jménu celé své bytí a uzavři ho do něho. 
Nech toto jméno ponenáhlu pronikat svým srdcem, až se v tomto jménu všechny 
myšlenky a pocity sjednotí a rozplynou. Nech toto jméno působit silou jeho 
přitažlivosti. 
Přitom se může toto vzývání nakonec zjednodušit až na jediné slovo: Ježíši nebo 
Ježíš. Jako autor „Mraku nevědění" můžeme i zde říci: „Nech toto slovo pro-
niknout tak hluboko do sebe, že nepřestane znít, ať se děje cokoliv." 
Právě k poslední možnosti píše pravoslavný mnich našich dní: „Tato poslední 
forma je nejstarším způsobem vzývání jména Ježíš ... Jméno Ježíš se vyslovuje 
buď ústy, nebo jen tiše v duchu. V obou případech jde o opravdové vzývám 
jména - v prvním případě slovem, v druhém myšlenkou. Tato modlitba nabízí 
snadný přechod od ústní modlitby k vnitřní. Již pomalé a uvážené opakování 
jména ústy vede k vnitřní modlitbě a připravuje duši na kontemplaci ... Vzývání 
jména Ježíš se může dít kdekoli a kdykoli. Můžeme vyslovovat Ježíšovo jméno 



na ulici, na svém pracovišti, ve svém pokoji, v kostele atd. ... Vedle tohoto 
modlení, neomezeného a neurčeného žádným pravidlem, je dobré volit si určité 
doby a místa pro pravidelné vzývání jména Ježíš. Pro začátečníky je to naprosto 
nezbytné. Když máme tedy každý den stanovenu určitou dobu pro vzývání 
Ježíšova jména, mělo by se to dít - pokud to jen okolnosti dovolují - na nějakém 
osamělém a klidném místě ... Nejlepším postojem při tom je takový, který co 
nejvíc navozuje tělesný klid a vnitřní usebrání. Užitečné může být také pokorné 
držení těla, dávající najevo, že se modlím. Než začneš s vyslovováním jména 
Ježíš, zklidni se, soustřeď se a vyprošuj si inspiraci a vedení Ducha Svatého. 
Jméno Ježíš vstupuje do srdce teprve tehdy, když bylo před tím naplněno 
očistným vanutím a plamenem Ducha (srv. 1  Kor 12,3) ... 
Než se začneš modlit, s úctou se přenes do Boží přítomnosti, až si uvědomíš a 
pocítíš jeho blízkost, a vzbuď v srdci živou víru, že tě Bůh vidí a je ochoten tě 
vyslyšet. Také si uvědom, kdo je Bůh, a kdo jsi ty sám." (Alla Selawry, Das 
immerwährende Herzensge-bet - Ustavičná modlitba srdce.) 
„Začni tím, že budeš s uctivou bázní a láskou vyslovovat jméno Ježíš. Pevně u 
toho setrvávej. Opakuj jeho jméno. Nemysli na to, že teď vzýváš jméno, ale 
mysli jedině na Ježíše. Vyslovuj jeho jméno pomalu, tiše a klidně ... Křečovité 
úsilí a vyhledávání stupňujících se zážitků bude bez užitku ..." 
Všechno záleží na svobodném, vědomém obrácení se k Bohu ... Hledej účinnost 
Ježíšovy modlitby v obrácení srdce i rozumu k Bohu. (Alla Selawry, tamtéž). 
Rozum ať v době modlitby prodlévá v srdci, pohybuje se v něm a z hlubin srdce 
ať se modlí k Bohu. V tom záleží všechno. (Theophan Poustevník). 
Ať tě netrápí, že zpočátku modlitbu říkáš jen ústy, že ti myšlenky těkají a že tě 
přemáhá mechaničnost (Alla Selawry, tamtéž). 
Časté volání ke Kristu vytváří předpoklad pro modlitbu (Alla Selawry, tamtéž). 
„Při ... vzývání jména Ježíš by nemělo být slovní opakování příliš rychlé. Jednou 
vyslovené jméno by mělo dále znít v následujících sekundách nebo minutách 
tichého klidu a pozornosti. Opakování jména můžeme srovnat s tím, jak mává 
křídly pták, který vzlétá do vzduchu. Nesmí to nikdy být namáhavé a nucené, 
překotné nebo hlučné. Musí to být jemné, snadné a - v nejhlubším slova smyslu 
- musí to naplňovat oblažující milostí. Když pták dosáhl té výše, kam se chtěl 
dostat, letí klouzavým letem dál a jen čas od času zamává svými křídly, aby se 
udržel ve vzduchu. Tak i duše, která začala myslet na Ježíše a která je plná toho, 
že na něj myslí, může přestat opakovat jeho jméno a setrvávat u svého Pána. 
Opakování by mělo zase začít teprve v tom případě, kdyby jiné myšlenky 
hrozily, že zatlačí myšlenku na Ježíše. Potom ať začne vzývání znovu, aby se 
dosáhlo nového vzmachu ... Nemysleme si, že když jsme určený čas zaplnili 
vzýváním jména, aniž jsme při tom něco pocítili, že náš čas byl promarněn a 
naše úsilí že bylo neplodné. Naopak, tato zdánlivě němá modlitba byla možná 



Bohu milejší než okamžiky našeho nadšení, protože byla bez jakékoli duchovní 
radosti obrácené jenom na sebe ... Proto bychom při ní měli vytrvat a každý den 
pravidelně věnovat nějakou určitou dobu pro vzývání jména Ježíš, i kdyby se 
nám zdálo, že nás taková modlitba nechává chladnými a vyprahlými ... Vzývání 
jména nás nadto zřídka ponechává ve stavu vyprahlosti. Ti, kdo mají nějaké 
zkušenosti, jsou zajedno v tom, že toto vzývání je často provázeno pocitem 
vnitřní radosti, vřelosti a světla ... 
Ke vzývání jména se nemusíme dostávat prostřednictvím nějaké nálady nebo 
subjektivního rozhodnutí. K tomu musíme být povoláni; musí nás k tomu přivést 
Bůh ... Duchovní cvičení, je-li založeno pouze na náladovosti, žalostně 
ztroskotává. Tak bychom se měli k Ježíšovu jménu dostávat pod vedením Ducha 
Svatého. Potom se vzývání jména stane plodem samého Ducha" (Mnich 
východní církve). 
Praktikování Ježíšovy modlitby má konečně vést k tomu, že člověk žije víc a víc 
v Boží přítomnosti: Od probuzení až do ulehnutí na lůžko žije v Boží pří-
tomnosti, vědom si toho, že Bůh člověka vidí! (Alla Selawry). Na cestě k mlčení 
se dá věrné vytrvat ovšem snad jen z přesvědčení, že jde-li ten, kdo se modlí, 
slepě Bohu vstříc, děje se s ním něco, co není jeho dílem. Jan Tauler spolu s 
jinými duchovními autory mluví o pochybách a bojích, kterých si musíme na 
takové cestě všimnout: Pak přichází rozum, hledající předmět pro svou činnost, 
dále tvoje vlastní rozumnost a řekne: ,Čím se to zabýváš? Měl by ses pustit do 
něčeho jiného: Marníš čas: Měl bys rozjímat a modlit se.' Pak také nepřítel: 
,Pročpak tady sedíš? Měl bys konat nějaké duchovní cvičení: vstaň, jen ztrácíš 
čas; dělej něco dobrého!' Nakonec přijdou neotesaní lidé a řeknou: ,Co tady 
sedíš a neposloucháš Boží slovo?' To všechno jsou honící psi; a ty sám se stáváš 
jedním z nich a štěkáš sám na sebe ...'" (Emmanuel Jungclaus-sen, Der Meister 
in dir - Mistr v tobě). 
Největší překážkou na cestě mlčení je instinktivní předtucha, že jako důsledek 
ticha na mne dolehnou „budoucí břemena" tohoto ticha: Ponenáhlu se dostaví 
zkušenosti modlitby a já jim budu muset zůstat věrný. „Je snadné modlitbu 
praktikovat, ale je těžké v tomto praktikování vydržet" (Kahlfried Dúrckheim). 
 
1. Teologický kontext Ježíšovy modlitby  
Ježíšova modlitba zaujímá ústřední postavení ve spisech sv. Řehoře Sinajského. 
„Co je modlitba?" ptá se a nakonec říká: „Modlit se, to je Bůh, který všechno ve 
všech (lidech) působí." Modlitba je Bůh. V nejhlubším a nejplnějším slova 
smyslu není modlitba naší vlastní činností, ale jednáním někoho jiného v nás. 
Nejsme to my, kdo při modlitbě soustřeďujeme svými vlastními bezmocnými 
snahami rozum ve svém srdci, nýbrž Utěšitel, který v nás přebývá. Bez něho 
nemůžeme dosáhnout ničeho. Nikdo sám od sebe nedokáže přivést svůj rozum 
pod kontrolu, nepůsobí-li Duch Svatý. 



Pravá modlitba je tedy ta, kterou Pán Ježíš a Duch Svatý v nás předkládají Otci. 
Modlitba je projevem, zjevením křtu. Protože je modlitba Božím jednáním v nás 
a protože Bůh žije v našem srdci prostřednictvím svátosti křtu, je modlitba svou 
podstatou objevováním a rozvíjením křestní milosti. Cílem našeho života mod-
litby je, aby v nás tato božská přítomnost byla světlem a aby překonala následky 
hříchu, takže by se v našich srdcích mohla milost křtu plně rozvinout a působit. 
Modlit se tedy znamená stát se tím, čím už jsme, dosáhnout toho, co už nám je 
dáno: tváří v tvář se setkávat s tím, kdo sám v našem nejhlubším nitru přebývá. 
Celý asketický a kontemplativní (mystický) život je obsažen již ve svátosti křtu. 
Taková je u sv. Řehoře základní teologická orientace pro Ježíšovu modlitbu. 
Modlitba, to je Bůh v nás; Bůh, který žije v našich srdcích prostřednictvím křtu. 
Modlit se znamená: od stavu křestní milosti, která je v nás přítomna skrytě a 
nevědomky, přecházet k jejímu plnému, vědomému vnímání, přičemž v sobě 
zakoušíme působení této milosti přímo a bezprostředně. Řehoř říká, že křestní 
milost a přítomnost Boha, který v nás žije, je znovuobjevena jednak 
prostřednictvím asketického úsilí a jednak Ježíšovou modlitbou. První cesta, to 
je tzv. činný život; po ní šel sám Řehoř, než potkal mnicha Arse-nia z Kréty. 
Druhou cestou je cesta modlitby, která je charakterizována především jako 
připomínání si Boha. Tím je míněno nepřetržité vzývání jména Ježíš. Přesně 
vzato, nejsou obě cesty alternativní. Činný život není stavem, jímž člověk 
prochází tak, že by ho potom mohl jednou provždy opustit. Řehořovi jde o to, 
abychom se namáhali nejenom v řádu činnosti, protože existuje ještě další 
dimenze duchovního života, do níž tak můžeme vstoupit. 

 
2. Cesta k srdci 
 
a) Vnější pomůcky pro Ježíšovu modlitbu 
-  K usebrání a soustředění přímo při praktikování Ježíšovy modlitby, tzn. když 
je celá naše pozornost zaměřena jenom na vzývání svatého jména, se doporučuje 
místo, kde je šero a minimální hluk. 
-  Často se používá modlitební šňůrka (komvošoinon). Napomáhá dodržovat 
stejnoměrný rytmus modlitby.3 
-  Podle možnosti máme zaujmout takovou polohu těla, která jednak podporuje 
důstojný klid těla i přítomnost ducha, jednak je výrazem úcty před tajemstvím 
Boha. 
-  Ruští učitelé Ježíšovy modlitby doporučují při vzývání svatého jména občas 
klást pravou ruku na srdce. 

                                                           
3 (Pozn. překl.: Její úlohu může plnit i normální růženec,) 



-  Pomůckou může být i to, že se vzývání svatého jména spojuje s rytmem dechu 
nebo srdečního tepu. Při tom však je třeba velké obezřetnosti. Má to totiž vliv na 
podvědomé tělesné procesy, a proto to vyžaduje osobní vedení a dohled někoho 
zkušeného. 
Sv. Řehoř je dobře obeznámen s tzv. „fyzickou metodou". Poprvé je jasně 
popsána v textu „o třech způsobech pozornosti a modlitby". Tento text se 
připisuje sv. Šimonovi novému Teologovi (11. století), pochází však 
pravděpodobně od sv. Nikephora Poustevníka (14. století). Byl duchovním 
otcem sv. Řehoře Palamáše, největšího teologa Ježíšovy modlitby. Jeho popisy 
jsou založeny, jak se zdá, na praxi, existující již dávno před ním. Ruští učitelé 
Ježíšovy modlitby, především sv. Theophan Poustevník a Ignác Brjancha-ninov, 
jsou vůči „fyzické metodě" velice zdrženliví. Spíše před ní varují. Přesto je 
možné říci o ní toto: 
1. Dechová cvičení jsou něčím vedlejším, pomůckou k usebrání - někomu 
mohou být prospěšná, ale nejsou závazná pro všechny. V žádném případě nejsou 
podstatnou součástí Ježíšovy modlitby. I bez těchto dechových cvičení se lze 
Ježíšovu modlitbu modlit v její celé plnosti. Podle sv. Řehoře mají dechová 
cvičení pouze napomáhat k usebrání rozumu. Jsou pomůckou hlavně pro 
začátečníky. 
2.  Sama o sobě je fyzická metoda založena na naprosto zdravém teologickém 
principu, totiž že člověk je celkem, jednotou tělesně duševní, a že proto i tělo má 
při modlitbě hrát pozitivní úlohu. Přesto je třeba mít v patrnosti, že jsou-li 
dechová cvičení praktikována nesprávným způsobem, mohou být škodlivá. 
- Aby byl neklidný proud myšlenek, obrazů a představ spoután, většinou 
pomáhá spíše to, že se s nimi přímo nebojuje ani že se vypětím vůle násilně 
nezahánějí nebo nepotlačují. Jinak mají sklon vracet se s ještě větší silou. 
Mnohem spíše se máme snažit odvést od nich pozornost a zaměřit ji na Pána. „O 
pomoc proti nim se obrať na Pána, tím že před ním rozprostřeš svoji 
bezmocnost, protože on je s to zahnat je a zničit" (Barsanuphios a Jan z Gázy). 
 
b) Vnitřní „ technika " Ježíšovy modlitby: 
modlení nepřetržité a bez představ 
Sv. Řehoř stále znovu zdůrazňuje dvě věci: 
1.  Jak jen to je možné, má být vzývání nepřetržité, a to pravidelné a rytmické, 
klidné a vytrvalé. 
2. Má být bez jakýchkoliv obrazných představ. Nepřetržité a pravidelné vzývání 
svatého jména se může dít formou ústní modlitby nebo jenom v duchu. Za-
čátečníci mají vyslovovat Ježíšovu modlitbu pomalu, tiše a klidně. Každé slovo 
má být proneseno s use-bráním a beze spěchu, ale přesto bez nepřiměřeného 



zdůrazňování. Modlitba má plynout klidným, přirozeným způsobem. Musíme se 
stále modlit s vnitřní pozorností a soustředěním, ale nesmí s tím být zároveň 
spojeno žádné napětí, žádná křečovitě zvyšovaná intenzita nebo nepřirozené 
emoce. Po každém jednotlivém vzývání se má udělat malá pauza, než se začne 
znovu. To přispívá k tomu, že duch zůstává pozorný. 
Velký důraz klade Řehoř na druhý bod. „Snaž se, aby rozum byl stále nezávislý 
na obrazech, barvách a tvarech jakéhokoli druhu!" Varuje před lidskou před-
stavivostí nebo fantazií. „Jinak jsi spíš fantasta než asketa." 
Ježíšova modlitba tedy není způsobem, jak meditovat o jednotlivých událostech 
z Ježíšova života. Je to spíš metoda, jak kontrolovat myšlenky, jak soustřeďovat 
pozornost a udržovat ducha bdělým, abychom ho nakonec „uvedli do srdce". 
Za normálních podmínek je naše pozornost rozptýlena na množství vnějších 
předmětů a témat. Aby se tedy náš duch dostal k pra ve modlitbě srdce, musí být 
sjednocen. Musí být přiveden od toho, co je částečné, k celku, od mnohosti k 
jednotě a jednoduchosti. Jenom tak se postupně stává schopným, aby mohl pronikat 
do srdce a tam setrvávat. To je cílem Ježíšovy modlitby. „Připomínáním Ježíše," 
říká sv. Philotheos Sinajský, „soustřeďuj svého rozptýleného ducha!" A Theophan 
Poustevník: „Abys ukončil neustálý nápor svých myšlenek, musíš svého ducha 
spojit s jednou jedinou myšlenkou nebo s myšlenkou na Jednoho" - s myšlenkou na 
Pána Ježíše. Proto je Ježíšova modlitba jednak nepřetržitá, jednak bez představ. 
Jenom tak může účinně plnit úlohu spojovat a zjednodušovat. Podle sv. Řehoře je 
naše paměť připomínáním Boha, vzýváním jeho jména uschopňována, aby se 
vrátila ke své původní celistvosti. 
 
c) Tři roviny modlitby 
Na Ježíšově modlitbě můžeme rozlišit tři roviny, které se navzájem prostupují: 
- Je to ústní modlitba neboli modlitba jazykem a rty, když je totiž vzývání jména 
Ježíš formulováno ústy. 
-  Modlitba ducha neboli duchovní modlitba, když se vzývání jména Ježíš děje 
pouze v duchu. V této podobě již nalezla Ježíšova modlitba svůj rytmus. 
-  Modlitba ducha v srdci neboli modlitba srdce, když vzývání jména Ježíš nalezlo 
přístup do srdce, když duch sestoupil do srdce. Spojení ducha se srdcem přivádí 
člověka k obnově jeho původní celistvosti. Srdce je místem, kde se setkává pravzor 
se svým obrazem. Při modlitbě srdce se ještě jednou rozlišuje modlitba s vlastním 
úsilím od modlitby spontánní: 
„Obvykle se dostavuje spontánní modlitba srdce, pokud vůbec, teprve po 
asketickém úsilí, které trvalo po celý dosavadní život. Je to svobodný dar Boží, 
který Bůh uděluje, jak a kdy sám chce, a nikoliv nevyhnutelný výsledek nějaké 
určité techniky" (Kallistos Ware). 
 



3. Účinky Ježíšovy modlitby:  
„ radostiplný smutek, " vřelost a světlo - Pravým počátkem modlitby, tak píše 
sv. Řehoř Sinajský, je pocit tepla, že to člověka hřeje u srdce. Tím má na mysli 
spíše duchovní než fyzický vjem. Ale tato duchovní zkušenost, jak se zdá, 
působí navenek i fyzicky. Sv. Řehoř rozlišuje tři druhy tepla: přirozené tělesné 
teplo, nepřirozené hříšné teplo a duchovní teplo jakožto plod milosti. Jak je od 
sebe rozlišit? Hlavním kritériem je podle Řehoře „pocit celistvosti". Je-li teplo 
od Boha, nemáme ani stopy po pochybách, 
 

 
 

ale úplnou vnitřní důvěru a klidnou jistotu. Prozradí nám to vlastní zkušenost a 
vnímání. Pocit tepla by měl být bez vizuálních obrazů a tvarů. 
- Dalším účinkem Ježíšovy modlitby je pocit radosti a smutku zároveň 
(charmolýpé) - radosti z Božího milosrdenství a pocit smutku ze zkušenosti s 
hříchem a vinou. 
-  V náznaku mluví Řehoř ještě o zkušenosti božského světla (théosis), jímž se 
člověk stává opravdu zase obrazem a podobenstvím Božím. Božské světlo se 
projevuje samo sebou: Toto světlo působí, že se každá věc a každá osoba objeví 
jasně ve své jedinečné a neopakovatelné podstatě. Zároveň činí každou věc i 
osobu tak průhlednou, že se v ní za její omezeností ukazuje Boží přítomnost. 
- To má za následek změněný vztah k světu a k bližnímu, velkou jasnost 
pohledu, pochopení hlubokých charakterových rysů člověka a mimořádnou 
schopnost k soucitu. 
- Konečně se ukazuje bezprostřední, osobní přátelství a spojení s Pánem a 
bolestná touha mít stále dokonalejším způsobem účast na božském životě. 
Sv. Řehoř Sinajský hluboce tkvěl svými kořeny v duchovní, v mystické tradici 
východní církve. 
Jeho prostřednictvím docházelo k novému oživení toho, co se učilo již dávno 



předtím, ale v jeho době to bylo do značné míry zapomenuto. Uvedl do pohybu 
největší mystickou obrodu v celých byzantských dějinách. 
 
Tři důležité charakteristické rysy  
Zejména zasluhují zmínky tři zvláštnosti Ježíšovy modlitby, protože 
vysvětlují její velké rozšíření: 
1. Ježíšova modlitba spojuje v jedné krátké větičce dva podstatné aspekty 
křesťanské zbožnosti: klanění a lítost. V Ježíšově modlitbě je naprosto živě 
přítomno 
obojí: vědění o Boží slávě i vědomí o vlastní nehodnosti a hříšnosti. Oba 
momenty jsou spojeny ve třetím prvku: v prosbě o smilování, které je výrazem 
vlastní potřeby vykoupení a živé naděje. 
2. Ježíšova modlitba je modlitbou silně kristologickou: Obrací se na Ježíše, který 
se stal člověkem, a zároveň zdůrazňuje jeho božství. 
3.  Ježíšova modlitba je nanejvýš prostá. Může se ji modlit prakticky každý. 
Není k ní třeba žádných speciálních znalostí ani žádné zvláštní přípravy. Jenom 
je potřeba se usebrat a ztišit, prosit o inspiraci a vedení Ducha. Je možné se ji 
modlit také v situacích roztržitosti, kdy se složité formy modlitby stávají 
nemožnými. 



SHRNUTÍ 
 
 
1.  Modlení mě chce konec konců dovést k tomu, abych se s tělem, duší i 
duchem, s celou šíří své tělesné zkušenosti odevzdal slovu a tajemství Boha 
bezpodmínečně a bez výhrad. 
2. Proto ke každé modlitební praxi patří, že se snažím oprostit ode všeho, co mi 
brání zaměřit se naprosto a úplně na Boha. 
3.  Pro správnou modlitbu je nezbytné: 
-  číst Písmo svaté, 
-  snažit se rozumem i srdcem pochopit jeho duchovní smysl, 
-  také vnímat, jaké nálady a pocity ve mně slova Písma vzbuzují, 
-  objevit vztahy mezi mými zkušenostmi a zkušenostmi víry v Písmu sv., 
-  dát svému životu řád. 
4.  Cítím-li, že by se moje modlitba chtěla odloučit od myšlení, že ve mně hnutí 
nálad a pocitů zaniká, ba že bych se rád modlil beze slov, prostě jen byl „před" 
Bohem s pohledem upřeným na NĚHO a s touhou po NĚM - s pohledem lásky, 
který nechává myšlenky, slova a city za sebou, potom to může být známkou 
toho, abych se otevřel a rozhodl pro cestu modlitby 
- a to cestu mlčení, jak je naznačeno v tradici církevní modlitby. 
5.  Na této cestě pak je zapotřebí duchovní vedení. 



MODLITBA A KAŽDODENNÍ ŽIVOT 
 
 
Závěrem uveďme trojí doporučení, jak je možné uvést do vzájemného souladu 
modlitbu a každodenní život. 

 
1. Touha po Bohu 
Jako velcí lidé modlitby v tradici víry svého národa tak i Ježíš se čas od času 
stahuje z každodenního života do samoty. „Brzy ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel 
ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil" (Mk 1,35). Anebo: (Po nasycení 
pěti tisíc lidí) „hned přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý 
břeh směrem k Betsaidě, než on rozpustí zástup. Rozloučil se s nimi a odešel na 
horu, aby se modlil" (Mk 6,45-46). 

Ježíš vyhledává mlčení, to ticho, 
z něhož se rodívá modlitba. 
Hledá mlčení, aby mezi tolika hlasy 
rozpoznal slovo svého OTCE. 
Hledá mlčení a samotu, 
aby zůstal k dispozici 
pro OTCOVO slovo. 

Kdo se obejde bez těchto chvil fyzického klidu, ticha a mlčení v neklidu a hluku 
každodenního života, ve spleti očekávání a nároků, kterou na něho ostatní 
nastražují? 

Kdo jinak se dokáže orientovat 
ve starostech a v přemíře činnosti, 
v zápase povinností s vlastními přáními, 
v rozporech mezi konvencí a osobním rozvojem? 
Kdo jinak dokáže rozeznat, 
na co doopravdy on sám klade důraz? 
Kdo jinak dokáže nezbloudit 
z cesty vedoucí za zaslíbením, 
jehož světlo ho zasáhlo? 

Ježíš se řídil tímto životně nezbytným zákonem aktivního odstupu a stále znovu 
vyhledával čas, kdy se ode všeho a ode všech odloučil, aby vyhledal blízkost a 



společenství se svým Otcem. Jeho životu a působení můžeme porozumět jedině 
na základě tohoto hlubokého spojení s Otcem. 
René Voillaume, dlouholetý převor Malých bratří Ježíšových, píše v kapitole o 
„Modlitbě chudých": „Všechny životní pochody na světě ... probíhají v určitém 
rytmu klidu a práce. Je-li v tomto rytmu jedno příliš na úkor druhého, musíme to 
na základě životní zkušenosti označit za nebezpečné. Ani není možné, aby se 
tomuto zákonu rytmu a jeho důsledkem vymykal život s Bohem a modlitba. 
Způsob života našich společenství i způsob života chudých, kteří jsou za-
neprázdněni každodenními starostmi, obsahuje každý svá vlastní nebezpečí ... 
Ochromení inteligence způsobuje jistou těžkopádnost vůle. Přemíra tělesného 
vypětí dokáže možná ovlivnit sebeovládání vyrovnaného nervového systému. 
Neustálý neklid a hluk časem narušily také vnitřní mlčení srdce. Nechceme-li se 
klamat o svém vnitřním stavu, musíme si tedy bezpodmínečně najít pravidelně 
čas, kdy můžeme uvažovat o své víře, o evangeliu i sami o sobě. V našich 
společenstvích musí být čas prokládán pravidelně se opakujícími úseky 
fyzického klidu, ticha a vnějšího mlčení. Takový rytmus odpovídá přirozeným 
zákonům našeho lidství. Také Ježíš věděl, že to je nezbytné i pro něho samého, a 
dbal na to ... Léta jeho veřejného působení obsahují ... noční nebo ranní doby, 
kdy se uchyloval do samoty, kde se v klidu modlil, nebo se do ní uchýlil i s 
apoštoly, aby si několik dnů odpočinuli." 
Dále píše Voillaume svým Malým bratřím: „Na tomto místě bych Vám rád 
připomněl velké přikázání dodržovat klid pravidelně jednou týdně - přikázání, 
které Bůh uložil lidem od vzniku světa: odpočinek sedmého dne je tak 
podstatným rytmem, že Boží tvorové jím byli formováni od okamžiku svého 
probuzení ... Nepociťujeme, že zde jde o zvlášť důležité a závažné přikázání? 
Kdo ho překročil, byl potrestán smrtí, jako by spáchal zločin přímo proti životu. 
Tento rytmus dodržování klidu je posvátný ... do té míry, že nedbat tohoto 
zákona má za následek porušení obrazu Božího v člověku ... Smysl pro tento 
Boží zákon jsme ztratili ... Být neposlušný tak životně nezbytného přikázání má 
těžké důsledky. Musíte se snažit, Malí bratří, abyste lip dbali ducha tohoto 
přikázání ... Nebudete mít vždy možnost, abyste tento zákon pozorovali v celém 
jeho rozsahu. Ale musíte dělat to, co jenom Vám bude možné. Nevím, zda jste 
to vždy dělali. Mám o Vás opravdu starost; dělá mi starost tato Vaše přemíra 
činnosti, která člověku téměř znemožňuje, aby zařadil pauzu klidu, a která ho 
nutí, aby stále dělal jednu práci za druhou ... 
Mnoho pracovních podmínek je neslučitelných s rozvojem křesťanského života 
... Můžeme ... zůstat pracovat jenom tam, kde dosáhneme toho, že se bere ohled 
na to, aby zde byly nezbytné podmínky pro náš modlitební život ..." 
Potom René Voillaume uvádí, jak má vypadat křesťanský životní rytmus u 
Malých bratří: 
-  každý týden jeden půlden mlčení, čtení a modlitby, 



-  každý měsíc jeden den duchovní obnovy, 
-  každý rok exercicie. 
To se rozumí kromě denních dob k modlitbě, především kromě tiché hodinky 
adorace před Nejsvětějším. 
Říká Malým bratřím: „S tím se jistě leckdy zkříží požadavky práce nebo lásky. 
Tu je třeba pružnosti, to víte z vlastní zkušenosti, ale zásadu dodržujte pevně! 
Často se Vám povede jako Pánu, že budete až na místo své rekolekce někým 
znepokojováni a sotva započatý den usebrání budete muset obětovat. Ježíš se 
nechal odvádět ze své samoty a trpělivě zase přišel, aby se znovu stal zajatcem 
zástupů. To mu však nebránilo v tom, aby se při další příležitosti nevrátil /as do 
samoty. ,Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a 
tam se modlil' (Mk 1,35)." (René Voillaume, Mitten in der Welt - Uprostřed 
světa, Freiburg 1960). 
Život se stává planým bez takovýchto dob ticha a mlčení, přestávek v práci a 
odpočinku, kdy se ode všeho odpoutáme, kdy každé zaměstnání jakoby zmizelo 
a kde se v usebrané pozornosti věnujeme výhradně slovu a tajemství Božímu. V 
těchto tichých dobách se naše životní zdroje mohou znovu projasnit a doplnit 
zásoby za hodiny, v nichž se naše víra, naše naděje a naše láska spotřebovaly a 
ztratily sílu. 
 
2. „ Vnes do svého života kousek pouště!"  
Jak je možné rezervovat si v každodenním životě prostor aktivního odstupu - 
tyto doby soustředění pozornosti „před" Bohem, aby nevyschly zdroje naší 
energie? Mnoho lidí sotva má na to čas a nevidí k tomu příliš mnoho možností. 
Madeleine Delbrělová, která žila přes tři desítiletí jako křesťanka v ateistickém 
prostředí, kdysi napsala: „Bůh nám v každé době dává darem naši možnost k 
modlitbě, ale tato možnost neodpovídá vždycky našim představám o modlitbě. 
Jistě máme čas, abychom se modlili tak, jak Bůh chce, abychom se modlili; snad 
nám chybí čas jedině k tomu, abychom se modlili podle vlastní představy." 
Potom tyto možnosti, jak se lze modlit, žijeme-li v rušném městě, kde vládne 
shon, srovnává s naftovými vrty. Píše: „Aby byl dostatek paliva, kácely se dříve 
tisíce čtverečních kilometrů lesa a v rozsáhlých soustavách podzemních štol se 
těžilo uhlí. K tomu však, aby se dosáhlo ložiska ropy, stačí maličká plocha půdy. 
Vrtají se úzké svislé šachty do hloubky, až je odkryt pramen energie." 
Tak je v dnešní době i modlitba mnoha lidí žijících ve městě možná jenom 
pomocí „vrtů", přičemž intenzita nahrazuje trvání. Jdeme-li takto pravidelně, ale 
intenzivně do hloubky, směřujeme v koncentrovaných úkonech víry, naděje a 
lásky k Bohu. Tyto vytrvalé úkony se podobají přerušované čáře, ale tím že se 
opakují, jejich nápor dosahuje hloubky - v té chvíli, kterou určuje Bůh a na 
místě, kde se on člověku otevírá. 



Nesmí se však zapomínat, že vrty se neimprovizují. Dají se improvizovat ještě 
méně než vytěžení lesa nebo uhelné sloje. Je-li jednou zjištěno ropné ložisko, 
hledá se nejsnáze proniknutelná půda, plánuje se technické zařízení a opatří se 
stroje, jejichž síla odpovídá očekávanému odporu. Abychom tedy mohli v našem 
životě „vrtat" a „razit" v něm do hloubky „šachty modlitby", vyplatí se předem 
odhalit použitelné prostory a rozpoznat ty nejpříznivější okamžiky, abychom 
mohli co nejlépe „doplnit zásoby" v těch chvílích, v nichž, jak se zdá, jsme se 
svou vírou, nadějí a láskou už úplně na dně. 
Tak Madeleine Delbrělová přišla na to a dobře poznala, že je nezbytné mít na 
modlitbu čas a že je možné si tento čas najít a že to náš život nejen nenaruší, ale 
naopak že to životu prospívá, protože mu to dodává, co je nenahraditelné a bez 
čeho není možné žít pravým životem. 
Je zapotřebí fantazie a rozhodnosti, abychom rozpoznali svoje možnosti a 
vhodný čas k modlitbě, kdy se naše životní zdroje znovu projasňují, jinak se 
nám povede jako Šimonovi a jeho druhům: Náhle vidí, že Ježíš od nich odešel. 
Znovu ho nacházejí teprve v samotě při modlitbě. 
Carlo Caretto ve své knize „Kde hoří trnitý keř" píše: 

„Vnes do svého života kousek pouště, 
čas od času odejdi od lidí pryč, 
hledej samotu, 
abys svoji duši obnovil 
v mlčení a vytrvalé modlitbě. 
Je to nepostradatelné ... 
Nehledáš-li to, nemiluješ-li to, nedělej si žádné iluze ... 
Nechce-li být člověk sám 
- ačkoliv by mohl - 
aby zakoušel niternou blízkost Boha, 
je to znamením, že mu ve vztahu 
k všemohoucímu Bohu 
chybí to základní: 
chybí mu láska. 
Bez lásky však není možné žádné zjevení." 

 
3. Předem stanovená cvičení 
K rozhodnutí rozpoznat svoje možnosti a svůj čas pro modlitbu patří také 



výslovný úmysl nechat se v každé modlitbě, kterou konáme, proměňovat. Bude 
však marný tento úmysl nechat se proměňovat, abych měl „v sobě to smýšlení, 
jaké měl Kristus Ježíš" (Flp 2,5) - pokud se někdo soustavně nepodrobí předem 
stanoveným cvičením, tj. cvičením, která nejsou ponechána na libovůli toho, 
kdo se modlí, a která jsou nezávislá na jeho okamžité náladě. 
Pablo Casals píše ve svých Pamětech: „Posledních osmdesát let jsem začínal 
každé ráno stejně - ne snad mechanicky, z pouhé rutiny, ale proto, že to je pod-
statné pro každý den. Přistoupím ke klavíru a zahraji dvě preludia a dvě fugy od 
Bacha. Jinak si to vůbec neumím představit. Je to něco jako požehnání domu, 
ale znamená to pro mne ještě víc: stále nové objevování světa - raduji se z toho, 
že k němu patřím. Proniknut vědomím, že se zde setkávám se zázrakem samého 
života, prožívám v úžase to, co je málem neuvěřitelné: být člověkem! Tato 
hudba není pro mne nikdy stejná, nikdy! Každý den je opět nová, fantastická, 
neslýchaná ..." 
To je takové předem stanovené cvičení pro každý den, které udržuje i člověka, 
který se modlí, v proudu života. Naším stálým předem stanoveným cvičením 
může být růženec nebo Denní modlitba Církve (oficium), Ježíšova modlitba 
nebo tichá meditace, či cokoli jiného, ale vždy je rozhodující, že se do toho 
pouštíme pravidelně, ať to odpovídá naší momentální náladě, nebo ne - je to 
cvičení, které nemá žádný zvláštní cíl. Nechá-li však někdo tento prostor pro 
vnitřní ticho a proměnu zpustnout a nedbá-li pro život nezbytného zákona 
aktivního odstupu, nezůstane to bez následků. 
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