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MIGUEL DE MOLINOS 

Kdo to byl Miguel de Molinos, který svým spisem „Guia espiritual,, vzbudil 
takový rozruch? Toto duchovní dílo, jímž se řídí i tyto naše „Pokyny na cestu", 
bude středem dalších úvah. 

Španělský teolog a mystik Miguel de Molinos napsal své hlavní dílo roku 1675 
v Římě, kde působil až do konce svého života. Velice mu záleželo na tom, aby 
religiozita ustrnulá v praktikování ritu a dogmatickém formalismu opět 
zduchovněla. De Molinos byl přesvědčen, že pouze pasivní modlitba - modlitba 
klidu - vede ke spirituální dokonalosti. Aby se jí dosáhlo, je zapotřebí opustit 
všechna namáhavá asketická cvičení a namísto nich se odevzdat vnitřnímu klidu 
v Bohu. 

Protože de Molinos přesně věděl, že tímto pojetím zpochybňuje modlitební a 
meditační praxi jezuitů, dal svůj spis před uveřejněním přečíst známým 
cenzorům inkvizice v Římě ave Španělsku, Od nejváženějších teologů obdržel 
schválení a podporu předložené modlitební nauky. Knihu posoudili jako 
naprosto pravověrnou a odpovídající církevní tradici a doporučili ji. De Molinos 
nadto pak obdržel aprobaci od četných kvalifikátorů inkvizice a duchovních 
prelátů. Svolení k tisku díla udělil dominikán a pozdější kardinál Capizucchi. l 
kardinál Benedetto Odescalchi, od roku 1676 papež Inocenc XI., našel v „Guia 
espiritual" velkou zálibu a podstatně přispěl k literárnímu úspěchu knihy. 

Již roku 1681, šest let poté, co vyšla, dosáhla kniha dvaceti vydání v různých 
jazycích: tří ve španělském originále, sedmi v italském překladu a dále vyšla v 
latině, francouzštině, holandštině a němčině. K novému vydání v roce 1681 



napsal předmluvu s velkou chválou autora i jeho díla pa-lermský 
arcibiskupjaime Palafox y Cardona. De Molinoso-va kniha, představující 
poslední velký příspěvek španělské mystiky dějinám evropského ducha, měla 
obzvláště ve Francii a Německu nadmíru silnou odezvu a vyvolala tam nikterak 
bezvýznamná hnutí duchovní obnovy (Fénelon, Madame Guyon, August 
Hermann Francké, Gottfried Arnold, Gerhard Tersteegen). 

De Molinosovy výklady mystické cesty se především opírají o díla Jeana 
Gersona, Terezie z Avily a Jana od Kříže. Zároveň však lze vycítit i silný vliv 
rýnskovlámských mystiků. V mnohém ohledu kniha připomíná „Následování 
Krista" Tomáše Kempenského. 

De Molinos usiloval o to, aby se pozornost vnímání a vposledku i pozornost 
duše odvedla od věcí smyslově vnímatelných a aby prostřednictvím vnitřní cesty 
byla duše přivedena k hlubokému klidu. Pokyny, které je možno přenést do 
praxe, přivedly mnoho lidí k velké proměně, k životu v tichu, klidu a niternosti. 
Knihy si cenili obzvláště lidé otevření pro spiritualitu. Duchovní jí používali 
jako návodu k pastorační práci. 

A. H. Francké přeložil roku 1687 „Guia espiritual" nejprve do latiny. V němčině 
toto dílo vydal Gottfried Arnold roku 1699 ve Frankfurtu pod názvem „Der 
geistliche Wegweiser, die Seele voň den sinnlichen Dingen abzu-ziehen und zuř 
inneren Ruhe zu führen" (Ukazatel duchovní cesty, jak duši odvést od věcí 
smyslových a přivést k vnitřnímu klidu). 

Miguel de Molinos ve své době 

Miguel de Molinos se narodil ve městě Muniesa ve Španělsku 29. června 1628. 
Studoval na univerzitě ve Valencii, zcela proniknuté mystickou spiritualitou. 
Studium ukončil doktorátem a roku 1652 byl vysvěcen na kněze. Než pak odešel 
jako teolog na univerzitu do portugalské Coimbry, získal si již ve Valencii 
proslulost jako mladý kazatel a zpovědník. 

De Molinos měl veliký dar ukazovat lidem omyly, jimž propadli, a znovu je 
uvádět na dobrou cestu. Byl velmi sečtělý, znal především mystické spisy, z 
nichž načerpal mnoho poznatků. De Molinos nevstoupil do žádného duchovního 
řádu, neboť považoval veškeré individuální sliby v křesťanství za překážku. 
Zůstal proto světským knězem a vykonával úřad duchovního pastýře. Právě 
proto, že na nikoho nenaléhal, aby vedl duchovní život, obracelo se na něho o 
radu mnoho lidí. 

V říjnu roku 1663 byl Miguel de Molinos vyslán do Říma, aby připravoval 
blahořečení kněze Simona z Valencie. Protože jeho způsob duchovního vedení i 
jeho modlitební nauka nalezly silnou odezvu i v nejvyšších římských kruzích, 
byl požádán, aby v Římě zůstal. Byly mu nakloněny kněžny Ludovisi a 



Borghese, rovněž královna Kristina Švédská, mnoho kardinálů, vlivní papežovi 
rádci Favoriti a Casoni, a zejména papež sám. 

Miguel de Molinos a papež Inocenc XI. 

Papež Inocenc XI. si začal španělského mystika de Molinose vážit ještě jako 
kardinál Benedetto Odescalchi. Nauka o modlitbě v tichu a klidu a rovněž 
usebránív Bohu papeži velmi vyhovovaly, neboť sám dával mnohem víc 
přednost ústraní a prostotě než oficiálnostem a pompéznosti. Proto de Molinose 
požádal, aby bydlel v jeho blízkosti, neboť chtěl mystikovi často naslouchat. 
Modlitební nauka s ideálem dokonalého vnitřního klidu, klidu vlastní vůle, měla 
na něj velký vliv. De Molinos dovozoval, že tento klid se může stát stavem 
trvalým a nemizí ani uprostřed vší činnosti. 

Poněvadž si papež Inocenc XI. počínal jinak, než jak mnozí od něho očekávali, 
strhával na sebe značnou míru nelibosti. Neprávem ho vinili, že se de 
Molinosovým vlivem odcizil světu. Tyto klamné závěry se musely dostavit, 
protože Španělova přítomnost u papeže vyvolávala u kléru závist, obzvláště u 
jezuitů. Vůči papeži nebylo možno se chovat agresivně, proto se cílem 
nevraživosti stal de Molinos. Tak je možné si vysvětlit, proč papežská nařízení 
nepřímo vrhala na španělskou mystiku stín. 

Inocenc se vehementně zasazoval za snížení přepychu duchovenstva, redukoval 
personál ve Vatikánu, bránil různým honosným slavnostním akcím, zakázal 
zřizování triumfálních oblouků a zrušil výroční slavnost papežské korunovace 4. 
října. 

Miguel de Molinos však vzdor útokům důsledně trval na náležitých postupech 
své mystiky. Šlo mu pouze a jedině o to, aby ukázal duchovní cestu, která skrze 
niterné usebrání a s ním spojený vnitřní klid vede přes očistu duše k osvícení, a 
tudíž k stále hlubšímu poznání a nakonec k jednotě s Bohem. 

Roku 1684 protivníci Miguela de Molinos požádali o pomoc francouzského 
krále Ludvíka XIV., když ve své zemi právě vyhlazoval kacířství. Jejich terčem 
byl vlastně papež Inocenc XI., kterého takto obviňovali, že trpí kacířsví, jímž se 
nakazila už celá Itálie a jehož původce de Molinos, Španěl, je velmi nebezpečný 
člověk a ovládl papeže natolik, že ten není schopen učinit tomu přítrž. Pro-
hlašovali, že nezakročí-li Jeho nejkřesťanštější Veličenstvo", utrpí církev 
nesmírnou škodu. 

Král se tímto nevraživým nařčením dal do značné míry získat a napsal svému 
vyslanci v Římě, aby de Molinose co nejpřísněji sledoval. Tento královský 
vyslanec, osobně Miguelovi de Molinos nakloněný, byl nucen králův příkaz 
provést. Jménem krále žádal, aby papež zřídil pro případ de Molinos „inkvizici". 

Papež, značně ohromený královým úsilím i pohrůžkami proti své osobě, odkázal 



francouzského vyslance na Generální inkviziční úřad. Odpůrci Miguela de 
Molinos však zde již předem připravili půdu. Když se vyslanec obrátil se žádostí 
na tribunál, byl jeho požadavek zvláště proto, že za ním stálo vážné obvinění od 
francouzského krále, přijat s velkou svědomitostí a bylo rozhodnuto de 
Molinosovo údajné kacířství zevrubně prozkoumat a v případě nutnosti vymýtit. 

Před podezíráním a pronásledováním si nebyl jist nikdo. Na mušku si inkvizitoři 
brali pak obzvláště ty, kdo žili spiritualitu, která se vědomě zříkala klerikálního 
poručníkování a provozované zpovědní kázně. Individuální zbožnost, pěstování 
vnitřní modlitby a s tím spojená četba Bible stačily, aby vzbudily podezření. 

Co u mnohých teologů stojí v popředí, například činorodost, cvičení vůle a 
kajícnosti, mnohomluvné modlitby, svátosti, dogmata, církevní rituály, dokonce 
i sjednocení s mysticky chápanou církví, to u de Molinose nemá takovou 
důležitost. Na námitku, že učí, aby se při všem konání vylučovala svobodná 
vůle, odpovídal, že svobodnou vůli nepopírá, ale dle jeho učení že v modlitbě a 
jejím úsilí o spojení s Bohem je to Bůh, kdo jedná, a ne facultas. Molinos 
výslovně prohlásil, že nikdy nenapadl jezuitskou nauku o modlitbě, nýbrž že 
pouze chce nabídnout jinou cestu k dokonalosti. 

Přestože papež InocencXl., který touto mystickou cestou důsledně šel, de 
Molinose chránil, byl Miguel k ohromnému překvapení svých přátel a 
přívrženců 18. července 1685 obviněn z bludu a zatčen inkvizicí. Papež byl vůči 
tomuto kroku bezmocný. Zatčenému přímo pomoci už nemohl, alespoň tedy 
varoval Molinosovy stoupence, aby se uchýlili do bezpečí. 

Inkvizitoři došli po poradě k závěru, že proti de Molinosovi zvolí tvrdší postup, i 
zástupně za jeho přátele a stoupence. Po potřebných pádných důkazech pátrali v 
jeho dílech a jeho rozsáhlé korespondenci marně. Jeho mystická nauka a 
modlitební návody neobsahovaly vlastně nic, co by církev už nebyla schválila u 
velkých španělských mystiků či u sv. Františka Saleského. De Molinos učil 
mystickému mlčení, kde mluvení, myšlení i chtění přestává a Bůh tak může 
hovořit k duši a sdělovat jí nejvyšší poznání a moudrost. 

Učení, které nestavělo na první místo obřadné církevní akce a upouštělo od 
vnějších aktivit, na nichž spočívala moc a bohatství církve, nutně vyvolalo 
odpor. 

3. září 1687 byl v chrámu Santa Maria sopra Minerva za mohutné účasti lidu a 
přítomnosti celého kolegia kardinálů Miguel de Molinos odsouzen k 
doživotnímu vězení. Za vinu mu bylo kladeno jednak nemravné chování, jednak 
bludařství - prapodivná obžaloba u člověka, který proslul právě svým 
příkladným životem a kterého ctilo celé jeho okolí. Důvody přísného rozsudku, 
který představoval těžkou ránu pro mystiku vůbec, se dají vysledovat jen 
obtížně, neboť odsouzených 68 tezí z de Molinosových spisů nebylo doloženo. 



Jeho dopisy v procesu projednávané se nezachovaly a akta inkvizičního procesu 
byla v letech 1797/99 spálena. Proces proti Molinosovi je třeba chápat jako 
zástupný proces proti tehdejším proudům v Itálii, které kolem roku 1680 hrozily, 
že se církevní autoritě vymknou z rukou. Odsouzení dokládá nejen intrikánskou 
hru, nýbrž i obtíž s náležitým převáděním mystické zkušenosti do slov. 

Inkvizitoři se obávali, že papež rozsudek sepsaný a vynesený inkvizicí 
nepodepíše nebo že se jen stěží dá přimět k tomu, aby jej podepsal. Proto hledali 
prostředky, jak papeže nejen vyděsit, ale i donutit k podpisu. Poslali k Inocenci 
XI. slavnostní poselstvo, které ho oslovilo ne jako papeže, nýbrž jako kardinála 
Benedetta Odescalchiho, aby bylo možné klást mu otázky týkající se víry. 

Inocenc XI., který zůstal na papežském trůně do své smrti 12. srpna 1689, se 
ocitl v bezvýchodné tísni a byl přinucen k tomu, aby svého přítele Miguela de 
Molinos přenechal vůli inkvizitorů, i když ho považoval za muže spravedlivého 
a nevinného. 

Krutý akt skončil tím, že byl Miguel de Molinos odveden zpět do vězeňské cely 
v dominikánském klášteře Saň Pedro Montorio. V žaláři byl nucen strávit devět 
let, než 28. prosince 1696 ve věku 68 let na tak nedůstojném místě zemřel. 

Tři poslední měsíce před smrtí byl velmi nemocen, nemohl už nic jíst, neustále 
zvracel. Panuje domněnka, že byl usmrcen jedem, který mu byl v malých 
dávkách po delší dobu podáván. 



Předmluva 

Kniha Jak nalézt cestu chce být průvodcem všem těm, kdo hledají duchovní 
cestu nebo kdo na své duchovní cestě potřebují povzbuzení, stvrzení nebo 
korekturu. Nemá cenu brát knihu do ruky v časové tísni, neboť by se hodnota i 
hloubka těchto „pokynů na cestu" mohla ztratit. Popisovaná cesta spočívá v 
procesu odpoutávání, v rostoucí odpoutanosti, která umožňuje vnitřní klid - 
mystické mlčení, kde veškeré mluvení, myšlení a veškeré vynakládání úsilí 
přestává a k duši mluví Bůh. Tato cesta náleží k základnímu vybavení 
křesťanské mystické tradice. Učí, že přímé sdílení Boha se uskutečňuje v 
základu duše, mimo reflektující rozum a vědomou vůli. Předpokladem je 
nepodnikat žádná namáhavá cvičení a umožňovat vnitřní klid. 

„Pokyny na cestu" podle Miguela de Molinos, španělského mystika ze 17. 
století, jsou překladem jeho díla Guia espiritual. Nejde o nějaký vědecký 
překlad, nýbrž o návod k prohloubené vnitřní modlitbě v jazyce běžně 
srozumitelném dnešnímu člověku. 

Třem knihám „Pokynů na cestu, jak dosáhnout vnitřního klidu" předesílá de 
Molinos čtvero „poznatků". Ty chtějí poskytnout vhled do různých způsobů 
modlitby a umožňují reflektovat vlastní zkušenosti. Poznatky chtějí vypěstovat 
náležitou citlivost, aby na každé individuální životní cestě bylo možné poznat a 
vyložit znamení vedoucí k hlubšímu poznání a do větší blízkosti Boží. 

Následující tři vlastní knihy pokynů pro duchovní cestu odpoutávání nepopisují 
jen to, jak přijímat Boží milost, nýbrž vyzbrojují člověka schopností, jak 
takovou cestou skutečně a se zdarem jít. 



POKYNY PRO DUCHOVNÍ CESTU 

PODLE MIGUELA DE MOLINOS 
Všichni toužíme po naplněnějším životě. K tomuto cíli vede mnoho cest. 
Pochopitelně se však hrozíme toho, že bychom navíc k denním povinnostem 
měli vyvíjet úsilí ve sféře ducha. Duchovní náboženský vývoj a radost s ním 
spojená jsou nám proto často odepřeny. Tyto pokyny pro duchovní náboženskou 
cestu chtějí být průvodcem těm, kdo hledají křesťanskou zkušenost a hlubší 
poznání prostým způsobem, kdo touží po bohatším vnitřním životě a vnitřním 
klidu - i uprostřed všech požadavků, které klade běžný život. 

Proto se zde nepředkládají žádné teologické či vědecké úvahy, pouze se tu 
popisuje prostá křesťanská cesta. 

„Pokyny na cestu" chtějí poskytovat radost z bytí a být návodem. Chtějí 
zprostředkovávat prosté způsoby života a modlitby a odstraňovat překážky 
stojící v cestě životní energii. 

Kéž těm, kdo se na takovou cestu vydají, jsou vlity nové síly pro jejich 
každodenní život a kéž jim zazáří nové světlo. Kéž zkušenosti z této cesty vedou 
k poznání, které pomůže lépe zvládat život, dát mu hlubší smysl a vnášet do něj 
radost. 



První poznatek 

K hlubšímu poznání a k hlubší víře lze dospět dvěma cestami: První je užívání 
rozumu, což umožňuje činit z myšlenek závěry. Druhá je usebrání - 
důvěryplné odpoutání od všeho. 

Obě cesty vedou k jedinému prazákladu, jímž je láska. 

Člověk se může tomuto cíli přiblížit užíváním rozumu, myšlením a přemítáním a 
získat tak podstatné poznatky, které obohatí jeho víru. Jde-li se touto první 
cestou, jsou předpokladem smyslové vjemy, které jsou pro svět představ a 
myšlení člověka charakteristické. Tato cesta se vzhledem k tomu, že vyžaduje 
aktivitu, stává stupeň po stupni obtížnější a namáhavější. 

Druhá cesta nevyžaduje žádné přispění aktivity. Kdo chce hlouběji pronikat do 
poznání pravdy, zakouší pokrok čistě duchovně. Nezbytné pokyny k druhé cestě 
učí naše duševní síly, aby se prostě občas nořily do svého zdroje. Síly duše - 
aniž cokoli musí konat - zůstávají v klidné bdělosti. Proto se této cestě také 
říkává „zbystření duševních sil". 

Na první cestě je v pohybu lidský duch. Dospívá od jednoho vjemu k druhému a 
od jednoho poznání k druhému. Jestliže lidský duch dokáže rozjímat o 
tajemstvích stvoření, je i touto první cestou schopen přivádět duši stále blíž k 
Bohu. Vy-dala-li se jednou lidská duše tímto směrem, je i na této cestě zahájené 
myšlením vedena jakoby samočinně. 

Duchovní aktivita jakož i takzvané rozumné myšlení zůstávají pozadu - za 
předpokladu, že bylo dáno znamení víry. 

První cesta začíná delším vzestupem: Skrze myšlení vede až k bodu, kde k další 
pouti už není žádného myšlení zapotřebí. Druhá cesta se této okliky myšlení 
vzdává. Ihned začíná odpoutáním a odevzdáním. 

Na tomto prahu se obě cesty setkají: Člověk se s důvěrou naprosto odevzdává 
svému Stvořiteli. Tvůrčí silou lásky je veden cestou, která je mu určena -jedině a 
pouze jemu. Tento rozhodný krok se však může zdařit pouze tehdy, jestliže ten, 
kdo kráčí ke svému cíli, se stále znovu učí vědomé myšlení vylučovat a je 
ochoten odpoutávat se od všech nápadů a námitek rozumu a veškerého 
rozjímání. Tvůrčí silou v sobě přítomnou je duše vedena dál do jasu a světla 
sfér, kam lidský rozum nikdy proniknout nedokáže. 

V těchto chvílích odevzdání svému zdroji je duše přechodně osvobozena od 
svých smyslových a představových omezení a prožívá stav, který se již nedá 
popsat slovy. Pozvedá se k tomu, čím sama ze své vlastní přirozenosti je. Tento 
pohyb duše probíhá bez námahy, bez domlouvání zvnějšku i bez jakéhokoli 
vlivu vlastního rozumu. 



Teprve pozvolna a cvikem, či dokonce v důsledku ran osudu přechází tento 
pohyb, který má zpočátku neustálou tendenci ustrnout, v plynutí a proudění. Do 
duše je vložena touha, která naléhá na splnění, zdravý neklid mající za cíl 
prožívání hlubokého duchovního klidu. 

Láska uvnitř stvoření a především mezi lidmi může proudit a rozvíjet se tím 
silněji, čím více je schopna se čas od času odpoutat od všeho milovaného a tím i 
od všeho stvořeného a zaměřit se na prapříčinu lásky, na Boha. 

Láska člověka může růst jen tehdy, má-li neustálý podíl na absolutní Lásce, 
která se chce darovat vždy a všude. Přechodným odpoutáním od věcí menších a 
otevřením se tomu, co je větší, a vposledku i Nejvyššímu, dochází k růstu. I 
když se pokrok nedá zaznamenat ihned, smíme si být jisti, že do duše jsou 
vskrytu vkládány nové mohutnosti lásky, jež se za vhodných podmínek mohou 
často rozvinout až později. 

Pro mnoho lidí znamená odpoutat se od toho, co jednou poznali a co vnímají 
smysly, cosi mimořádně těžkého a často dokonce bolestného. Zde je potřebí 
cviku, aby se příliš hluboko vtisknuté obrazy, které duši stísňují a zatěžují, 
mohly z ní opět uvolnit. Síla lásky, která chce růst a zbavit se hranic, se neustále 
vzpíná a hodlá se osvobodit od všeho balastu a pozvednout se do světlejších 
sfér. 

Přestože všichni lidé zakoušejí odpoutání ve spánku, mnozí se obávají učinit 
tento nezbytný krok také v bdělém stavu. Nevědí, co se s nimi děje, když jejich 
vlastní myšlení, důvěrně známé přemítání či dokonce i jejich rozum jsou 
vyřazeny a oni se vydávají „Boží temnotě". 

Jestliže ovšem základ vlastní duše není fundovaný nebo vědomý, jestliže někdo 
není přivyklý vlastnímu mlčení a má pouze nedostatečnou zkušenost s 
láskyplným odevzdáním, může se na této cestě cítit oloupen o vlastní bytí. 

Když se adept přesto tohoto kroku zřeknutí a odevzdání odváží, je přiveden na 
přímou cestu vedoucí bez oklik a překážek k jeho individuálnímu cíli. 

První úžasná zkušenost, o níž se zmiňují všichni, kdo touto cestou jdou, spočívá 
v pocitu jistoty ve vztahu k proměnlivému životu, který se mnoha lidem často 
jeví jako neúnosný. Ti, kdo se odevzdají tomu, aby je vedla síla božské lásky, 
zakoušejí takové vedení, jaké nikdy není možné na základě vlastní myšlenkové a 
smyslové zkušenosti. 

Síla poskytnutá nitru osoby posiluje zdravé sebevědomí natolik, že veškeré 
vnější mluvení nemá nejmenší vliv. Vlastní přesvědčení je založeno v pravdě. 
Dá se sice obohatit, avšak ne již ovlivnit a rozkolísat jinými názory. Že lidské 
schopnosti a veškeré myšlení zdaleka překonává jiná síla, jež je jejich základem, 
se stane absolutně bezpečnou složkou zkušenosti a poznání osobního života. 



Poznání toho, co je pravé a podstatné, se uskutečňuje jedině uvnitř člověka 
samého a skrze Boha, který je přítomen. Sice k tomu mohou přivádět i jiní lidé - 
nicméně poznání Boha je a zůstává vnitřním, osobním duševním procesem, 
který je lidem darován podle zákonů, jež nelze pochopit. 

Mimo rozum a veškeré chápání působí milující síla, která to myslí dobře se 
všemi tvory a vším stvořeným. Na tuto lásku se duše zaměřuje; touto láskou je 
přitahována a ráda by na ní měla podíl. Lidskému rozumu zůstávají tyto sféry 
nedosažitelné a plné tajemství - lidské myšlení a veškerá představivost zde 
narážejí na své meze. 

Dítě, které nikdy nevidělo svého otce, nebude od určitého věku pochybovat, že 
nějakého otce má. S důvěrou a vírou naslouchá těm, kdo mu o jeho otci 
vyprávějí dobré věci. I když ho samo nevidělo, bude dítě posléze otce milovat. 

Stvoření nepřipouští, aby do subtilních hnutí duše pronikal a zachycoval je póze 
rozum. Protože tajemství se člověku zjevuje v pravý čas a způsobem člověku 
přiměřeným jako dar nebes, neměl by z božských tajemství dělat nějakou vědu a 
pronikat do ní násilím. Myslícímu lidskému duchu, který chce zkoumat a 
poznávat, připadá pak nesmírně zatěžko přijmout mez, která je pro něj 
nepřekonatelná, a uznat ji. Myšlení má dojem, zeje zbaveno své vlastní podstaty. 

Jestliže duše není ještě schopna přijmout něco z onoho světla a blaživého klidu 
za onou hranicí, je naprosto možné, že přechodně učiní zkušenost temnoty, 
osamění, neklidu a vyprahlosti. Tento nikoli příjemný stav nás nesmí znejistit či 
zneklidnit. Je vhodné zůstat klidný, pevný a vytrvalý, aby se mohly rozvíjet a 
působit podstatné životní síly existující mimo myšlení. 

Lidské myšlení zaměřené na výkon pociťuje tento stav jako pasivní, bezúčelný a 
často dokonce jako zahálku. Pocit je to subjektivně naprosto správný, neboť si 
připadáme dočista bezmocní. Mnoho lidí se na tomto místě domnívá, že musí 
sami něco uvést do pohybu, neboť nemohou tu nečinnost snést. Hrozí se toho, 
co má přijít, a obracejí se na útěk tím, že vědomě přijímají myšlenky a připouš-
tějí smyslové vjemy, a tak se opět zaměstnávají věcmi, od nichž se chtěli vzdálit. 
Hrozí se skutečné pravdy a skutečného působení božské bytosti a zabraňují tak 
tomu, aby se jim dostalo podstatných zkušeností a poznatků, které člověku chce 
zjevit a darovat vstřícná Boží láska. 

Mnozí hledající, kteří se vydali na cestu a neodvratně na tuto často bolestnou 
mez narazí, dostanou strach, otočí se zpět a znovu se přidržují navyklých 
způsobů. Kdyby se na tomto místě svěřili pokynům, které by je dovedly dál, a 
odpoutali se od všeho myslitelného a hmatatelného, zajistili by si příliv 
netušených energií plných milosti. K tomuto kroku je zapotřebí veliké důvěry, 
která by se měla v mezilidských sférách podporovat od dětství. 



I když u takovýchto duchovních pokynů je lidská vůle vyřazena a je pociťována 
jako nečinná či dokonce nehybná, neznamená to, že se člověk může a má síly 
své vůle zříci naprosto. Ani když rozum není vposledku schopen poznat to, co 
miluje duše, přesto mohou lidskou vůlí a rozumem připlouvat impulsy této 
lásky. 

Říká se, že základním pravidlem je: Co člověk nepozná, to také nemůže milovat. 
Třebaže rozum nemůže myšlením, představami, přemítáním a úvahami Boha 
poznat, přesto hraje v růstu lidského vědomí směrem k vědomí Boha roli nikoli 
bezvýznamnou. Dobrem a Boží blízkostí, jak je člověk zakouší mimo své chtění 
a aktivní myšlení, obohacuje se a kultivuje jak vůle, tak i každá myšlenka. 

Získaná zkušenost je sice nadpřirozená, avšak vede k podstatně jasnějšímu a 
dokonalejšímu poznání, kterého by se pouhým rozumem dosáhnout nedalo. 
Nejvyšší duchovní výkony, jaké je člověk schopen podat, nesahají ani v zárodku 
k pravé podstatě Stvořitele. 

Jak praví Dionysius, člověk se přibližuje podstatě Boha spíše promýšlením toho, 
co Bůh není, než promýšlením a představováním si toho, co by Bůh mohl být. 
Člověk se může podstatě Boha a jejímu vyzařování - i myšlenkově - lépe 
přiblížit tím, že pozná až do nejhlubší hloubi, že Bůh je nepochopitelný a 
povznesený nad veškerou činnost našich smyslů i jakoukoli myšlenkovou 
aktivitu. 

Boha nelze vyjádřit slovy, ani si ho představit -ani jako dobro, ani jako krásu, 
ani jako obraz. Poznatek, že Bůh zůstává člověku nepochopitelným, v nás 
vytvoří znatelně více prostoru. Síly jeho lásky se v tomto prostoru budou moci 
lépe rozvíjet než při jakékoli myšlenkové představě či citovém rozjímání. 
Budeme ochotni věnovat mu v sobě čas a volný prostor, aby nás mohl proměnit 
v člověka lepšího, a cestu k němu najdeme rychleji a snáz než pouhým 
promýšlením a váhavým rozvažováním. Aby lidská láska mohla růst a i při 
přechodných zátěžích se dokázala stále znovu rozdávat, ne-smí vyhořet a strávit 
se. Potřebuje klidové přestávky a v nich je jí umožněno, aby našla cestu zpět k 
prvotnímu zdroji lásky. 

Duši je tento pohyb vlastní, toto hledání, pátrání po prvotním zdroji a čerpání z 
něho. Mnoho lidí si stěžuje, že skutečná láska je jim vzdálená, a proto také Bůh. 
Jejich očekávání jsou totiž zaměřena jednostranně, příliš často ulpívají na svých 
vlastních představách a tím zabraňují, aby se setkali s rozměrem lásky, který 
dosud neznají, a dotkli se jej. 



Druhý poznatek 

Rozdíl mezi tím, co se všeobecné nazývá „rozjímání", a „modlitbou klidu" 
neboli „vnitřním usebráním". 

Mnoho směrodatných učitelů církve považuje za modlitbu povznesení duše nad 
všechno stvořené. Stvořitel sám je daleko větší než jeho stvoření a stojí nad ním. 
Uvnitř stvoření může sice lidská duše svého Stvořitele vytušit a vnímat, avšak 
jen stěží se s ním dostat do styku či se s ním dokonce setkat. Avšak skrze 
schopnost povznést se nad všechno stvořené a na krátké okamžiky se ode všeho 
odpoutat je pro lidskou duši setkání s Bohem možné spíše než skrze stvořený 
svět a uvnitř něho. 

Modlitba ukazuje schůdnou cestu k tomuto cíli. Mnozí ji označují za laskavý 
rozhovor duše s Bohem. Všeobecně se rozlišují dva základní způsoby: rozjímání 
a modlitba klidu či vnitřní usebrání. 

Rozvažujeme-li svým myšlením a silou své představivosti o tajemství stvoření, 
které ve všem poukazuje na svého Tvůrce, hovoříme o „rozjímání". Kromě toho 
se za rozjímání rovněž označuje, když rozvažujeme a dopátráváme se tajemství 
víry. Lidský rozum se obírá poznáváním hlubších pravd tím, že se ptá po 
tajemstvích víry, přemítá o nich a rozjímá je. Rozjímající chce porozumět, a 
proto vrhá světlo na všechny myslitelné okolnosti, aby svými silami přišel na 
stopu tajemství skrytého Boha. 

Modlitba klidu neboli vnitřní usebrání může na jedné straně být výsledkem 
rozmanitého rozjímání. Duše určitými myšlenkovými schopnostmi dosáhne 
takové svobody, že dospěje ke klidu a otevře se tomu, co se jí chce darovat. 

Na druhé straně se hovoří o modlitbě klidu tehdy, je-li duše zbavená všech 
překážek zaměřena na svůj původ. V tomto čistém a klidném stavu setrvává 
určitou dobu v tichu sobě vlastním, otevřena vstříc nepojmenovatelnému a 
připravena přijímat. Osvícením sejí dostává božských pravd. 

V tomto odevzdání, jemuž se říká „modlitba klidu", pronikne duši, a tím celého 
člověka, úžasná energie lásky a pravda, které už není žádného rozjímání 
zapotřebí a která nevyžaduje žádné důkazy. Dokonce lidská vůle, jíž je zatěžko 
mlčet a přijímat, neboť chce jít vlastními cestami a sama něco dokázat, je nyní 
zcela a naprosto naplněna láskou, která ji přivádí na nové cesty a podněcuje k 
větším výkonům. Tato modlitba klidu, označovaná rovněž jako „vnitřní 
usebrání" nebo „zbystření duševních sil", spontánně vyvolává hlubokou radost a 
obdarovává naplněním. 

Modlitba klidu neboli vnitřní usebrání probíhá bez jakéhokoli přemítání a 
uvažování. Je to otevřenost pro věčnou pravdu, člověk je prostě přítomen a 
odevzdává se. Jestliže se však snažíme rozpoznávat božské pravdy v tvorech a 



pokoušíme-li se proniknout k poslední dokonalosti skrze stvořený svět anebo se 
pouštíme do meditací o lidstvu a křesťanství - pak toto samo o sobě dobré úsilí 
nemá s tím, čemu se říká „modlitba klidu", nic společného. 

Samozřejmě je možné, aby každý skrze a přes stvoření dospěl až ke Stvořiteli. 
Obzvláště je to možné přes lásku nějakého člověka - a nejdokonaleji přes lidství 
Ježíše Krista. I když se pozemský Ježíš pro mnoho lidí stal nejvyšší cestou a 
prostředníkem všech milostí a darů, přesto mezi touto kontemplativní cestou a 
modlitbou klidu existuje rozdíl. 

Při modlitbě klidu se modlící člověk zaměřuje na nejvyšší Dobro: na Boha, který 
je zároveň Otec, Syn i Duch svatý. Ježíš Kristus jako člověk a Boží Syn dovršil 
svou pozemskou cestu skrze utrpení a kříž. Byl vyvýšen a je u Otce ve věčné 
slávě. 

Aniž na něco myslí, aniž si cokoli představuje - upouští dokonce i od představy 
cesty - dává se člověk při modlitbě klidu, jako by ho vedla neviditelná ruka, 
pojmout do naplněného mlčení. Lidé osvícení hovoří v tomto stavu o zření 
Boha. Protože je to zření očima duše, nikoli očima tělesnýma, naprosto chybí 
slova, jak tuto mystickou zkušenost popsat. 

Už celá staletí je známo, že lidé zkušení v modlitbě klidu mají prostou, avšak 
hlubokou a nosnou víru a tím, že jdou touto klidovou cestou, je jejich život 
velmi obohacen. 

Jakou cestou dospějeme na druhý břeh či k cíli, nehraje už - když jsme tam 
dorazili -žádnou roli. Například když plavba skončí a loď zakotví v bezpečném 
přístavu, dosáhli jsme cíle cesty a loď opustíme. 

Přeneseno na duši to znamená: Ať jsme šli kteroukoli cestou, není to vposledku 
důležité, když jsme již dorazili k cíli. To, co u cíle cítíme, se dá slovy stěží 
vyjádřit: Je to úžas, bytí, přijímání, světlo - především však mlčení, nekonečné 
ticho a naprosté zklidnění. Zda jsme na toto místo klidu a ticha dospěli po 
duchovní i tělesné námaze či bez ní, nemá při zpětném pohledu už význam. 

Jestliže se cvičíme v tom, abychom se do tohoto hlubokého klidu dostávali často 
a přechodně v něm setrvávali, musíme v každém případě opustit veškeré lidské 
konání, myšlení, přemítání a zvažování. Vzdáme se toho všeho. V tomto 
zaměření na Boží lásku - touhu lidské duše - se nestaráme o myšlenky, které nás 
samy napadají. Přicházejí a mizí jako mraky, které na chvíli zakrývají sluneční 
světlo. Dostaví-li se hnutí mysli, připustíme je. Nevstupujeme však do nich a 
neulpíváme na nich -byť by byla sebepříjemnější. Nedáme se z onoho 
hlubokého mlčení a ztišení předčasně vyvést. Jestliže však tendence směřující 
navenek získají převahu a pokoušejí se odvléci nás s sebou, opětovně zaměříme 
oči duše na Boží lásku. Toho se dá prakticky dosáhnout tím, že tiše a niterně 



vzýváme Boží jméno nebo prosíme o smilování. Duše se pak jakoby samočinně 
vloží do Božích rukou a znovu nás naplní hluboký vnitřní klid. Tyto okamžiky 
pociťujeme jako trvalé, dokonce jako bezčasé. Děje se to, co je podstatné a 
nejpodstatnější: Naplní nás tvůrčí přítomnost Boží a nechává do nás proudit sílu, 
kterou pro život a v životě potřebujeme co nejnezbytněji. Zároveň je nám touto 
zkušeností darována živá víra, na niž se v každé době můžeme spolehnout. 

Modlitba klidu spočívá v tom, že nás rychlou a snadnou cestou zavede do větší 
blízkosti Boží, abychom mohli přijmout novou životní energii a energii lásky 
proniknuté Duchem. Modlitba klidu, vnitřní usebrání neboli zbystření duševních 
sil slouží k tomu, aby se náš život obohatil a naplnil, abychom jej dokázali sdílet 
s lidmi nám svěřenými a abychom se vším, co Bůh stvořil, se zvířaty, s 
rostlinami, s veškerým stvořením, zacházeli odpovědně. 

Dionýsius Areopagita podává přesný návod, jak touto cestou jít, aby člověk 
dospěl do stavu naplněného mlčení. 

Jestliže se vážné vydáš na duchovní cestu, nejprve opusť své smysly tím, že se 
naprosto vzdáš komunikace se světem, která se děje skrze tvé smysly. Ze všech 
hnutí mysli a všeho myšlení vyluč to, co je ti obzvlášť vlastní. Už vědomé 
nepokračuj v rozumovém myšlení a neprodlévej v citech. Už se nezabývej tím, co 
je, ani tím, co není, nebo by mohlo být. Umožni svému nitru, své duši, aby se s 
touhou a silou, kterou v sobě má, vzepjala k svému prvotnímu zdroji. Do tohoto 
samovolného pohybu se sám pokud možno nikterak nevměšuj. Tvoje duše se způ-
sobem tobě neznámým a nevýslovným sjednotíš tím, jenž je nad všemi bytostmi a 
nade vším poznáním." (Srov. Mystická teologie) 

Prostý návod k prohloubení života z víry, jakož i k naplnění všedního života tkví 
v hlubokém usebrání, kdy se modlící člověk odpoutá ode všeho: od stvořeného 
světa, od všeho, na co se zaměřují smysly, rozum a přání. Jedním slovem: ode 
všeho, co je, co není, či co by mohlo být. 

Podstata tohoto způsobu modlitby je vtom, že se člověk s důvěrou vloží do 
Božích rukou. Od něho pak obdrží zpátky nekonečně víc, než je to, čeho se 
vzdal; obnoví se jeho životní síly a bude obohacen tam, kde musel trpět 
nedostatkem. Tvůrčí sílu, která se sesbírává v tichu, zcela do sebe načerpáme, 
když připustíme úplné mlčení. Již velmi brzy učiníme důležitou zkušenost, že 
všemu konání předchází absence konání, všemu myšlení absence myšlení a 
všemu cítění absence cítění. Z této sféry klidu si člověk vezme nezbytné životní 
impulsy, které připlují jakoby samy od sebe. 

V našem životě není sice lidskému rozumu dopřáno, aby Boha poznal, je však 
naprosto možné, aby se rozvinula schopnost Boha milovat, a to k velikému 
užitku milujícího. 



Duševní síly, které se při všem konání, mluvení, myšlení a cítění rozvíjejí 
navenek, se pro dosažení vysokého stupně modlitby přechodně utlumí. Duše se 
stáhne do sebe a tím do svého středu. Zde, v tomto středu, je do ní vpečetěno její 
podobenství s Bohem. Duše pulzuje ve ztišení a mlčení a zapomíná přitom na 
věcný svět. Kdo se takto modlí, upustil od své vlastní vůle a zcela se svěřuje vůli 
Boží. 

Modlitba klidu je zbystřením duševních sil, které se při přechodném opuštění 
světa zcela zaměřují na Boha, poslouchají ho a přijímají od něho. 

Všichni, kdo se řídili podle těchto pokynů, hovoří o tom, jak prostě a bez 
námahy se modlitbou klidu dostaví nejen klid a pokoj, ale člověk je obdarován 
energiemi, které jsou velice prospěšné pro běžný život. Navíc tito lidé říkají, že 
se při ztišení dostavuje v těle, duchu i duši pocit naplnění. 

Oproti tomu se cestou intenzivního úsilí při „rozjímání" dostavují úspěchy jen 
pomalu. Rozjímáním se vytvářejí velice dobré předpoklady. Rozjímání se dá 
přirovnat k rolníkovi, který seje. Avšak dar sklizně nadejde až v modlitbě klidu 
čili mlčenlivém zbystření duševních sil. V rozjímání je obsaženo neustálé 
hledání - naopak v modlitbě klidu prožívá člověk prostě stav existence, v němž 
se Stvořitel sám sklání ke svému tvoru. Ten, kdo se takto modlí, neprožívá ten 
stav již jako hledání, nýbrž jako nalezení. 

Rozdíl mezi rozjímáním a modlitbou klidu se dá vyjádřit obrazem: Duchovní 
aktivitu meditujícího můžeme přirovnat k přípravě a žvýkání potravy -zbystření 
duševních sil se rovná ochutnávání potravy, jíž se duše živí. 

Četbu duchovního textu lze přirovnat k přípravě potravy, meditaci k jejímu 
požívání, avšak modlitba umožňuje potravu vychutnávat a propůjčuje jí vlastní 
chuť. Modlitba klidu vede ještě o krok dále: Propůjčuje libou chuť a je potravou 
pro duši tím, že ji posiluje a především těší. 



Třetí poznatek 

Modlitba klidu se nedostaví pouhým cvičením. To je sice předpokladem - 
avšak klid a naplnění duše jsou modlícímu darovány bez jeho přičinění. V 
následujícím se hovoří o znameních, která se objeví, když se upustí od veškeré 
aktivity, když se duševní síly zbystří a přejdou v hluboký klid. 

Při modlitbě se nejdříve vyvine úsilí o vytoužený vnější i vnitřní klid. Zatímní 
způsob modlitby klidu bude ještě nedokonalý, protože ji uskutečňujeme my. 
Hlubší podobu modlitby klidu, která se dostaví později, vnímá člověk, chovající 
se při ní pasivně, jako vnuknutí či dar. 

Nejdřív je třeba promyslet přípravné kroky, které jsou u většiny lidí nezbytné. 
Musíme nejen mít přání učinit první krok, ale také se na cestu vydat, skutečně jít 
a kráčet vpřed. Všichni, kdo se řídí těmito pokyny, dokládají, že jejich konání je 
již velmi záhy podepřeno a posíleno netušenými tvůrčími silami. Duševní síly se 
již nerozvíjejí navenek jako při každém obyčejném konání, nýbrž se s 
vyloučením smyslového vnímání soustřeďují zpět do nitra. 

Tento proces, který uvádíme do pohybu svou svobodnou vůlí, není nic jiného 
než příprava či přichystanost k tomu, aby se v nás nerušené mohla vyjevit Boží 
vůle. 

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin. (Žl 85,9) Když byli na cestě, přišel Ježíš do 
jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, 
která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. 
Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží 
ti na tom, že měrná sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi 
pomůže!" Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se 
pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí 
nikdo nevezme." (Lk 10,38-42) 

Třebaže se zde Mariin postoj obzvláště chválí, neznamená to, že Martina práce a 
námaha se podceňují. Obojí, tvůrčí činnost i mlčenlivá pozornost a naslouchání, 
je v tomto životě nerozlučně spojeno a žádá si náležitého naplnění. Přesto 
bychom se nejprve měli obrátit k Nejvyššímu, abychom obdrželi sílu, podnět a 
energii, nejlepší předpoklady k ochotnému a radostnému plnění životních úkolů. 

Je dobré, když na prvním místě v modlitbě bude stát odnětí vlastní vůle a když v 
sobě umožníme mlčenlivé zbystření duševních sil. Přednostním úkolem pokynů 
pro duchovní cestu je umožnit, aby se člověk při modlitbě klidu dostával blíže k 
Bohu. Konkrétně úkol spočívá v návodu, jak se modlící člověk bez zbytečných 
okolků snadno a prostě může oddat Stvořitelově přitažlivosti. Jde o to, naučit se 
v modlitbě odpoutat se od veškerých vazeb - i na vlastní myšlenky, vzdát se jich. 

Velcí duchovní učitelé, jako Bernard z Clairvaux, Tomáš Akvinský a Terezie z 



Avily, každý na tuto modlitební cestu v mlčení svým způsobem poukazovali. 
Jak by oni i všichni další učitelé vnitřní modlitby nezávisle na sobě mohli mluvit 
o podobných či stejných zkušenostech, kdyby nebylo skutečně pro každého 
možné mít modlitbou odevzdanosti tak snadno podíl na podstatných darech 
Stvořitelových? 

Třebaže ten, kdo se chce cvičit v modlitbě klidu, k ní také činí první krok, je 
přece jen vždy odkázán na dar Boží milosti, která ho povede dál. Sám od sebe 
může modlící se člověk stěží posoudit, v které fázi modlitby se nalézá a nakolik 
jsou jeho duševní síly již schopné nerušeného zbystření. 

Proto by si měl bezpodmínečně najít duchovního vůdce, který mu bude dávat 
pokyny. Člověk blízký Bohu, jemuž důvěřujeme, bude díky své modlitební 
zkušenosti a objektivnímu postoji k nám naprosto způsobilý, aby nám dával 
podstatné rady. Nenaskytne-li se nikdo takový, může se duchovním rádcem stát i 
kniha. Doprovázející osoba i pokyny v podobě knihy mají citlivou úlohu 
obezřele a bezpečně nás přivést na cestu, doprovázet nás a umožnit nám, 
abychom vlastní zkušenost vědomě prožívali. 

Pokyny nám slouží k odhalování toho, co sice v hloubi srdce cítíme, co jsme 
však dosud nepoznali a čeho si necenili. Protože se však při četbě a duchovní 
transpozici psaného textu snadno mohou vloudit chybné interpretace a často 
přetrvávají pochyby a nejistota, doporučuje se promluvit s člověkem požívajícím 
naší důvěry o zkušenostech, které při putování touto duchovní cestou činíme. 

Tyto pokyny chtějí být pokusem poskytovat modlícímu se člověku doprovod a 
ukazovat mu, podle kterých znaků a na základě kterých zkušeností může poznat, 
zda si při modlitbě klidu počíná správně. 

Za prvé: 

Správný vstup začíná tím, že zanecháme veškerého úsilí vůle, aby se tak v 
hlubokém klidu mohly zbystřit vlastní síly duše. Duše je Božím voláním na 
Boha zaměřena. Tento mírný „impuls vůle" ihned potlačíme a zanecháme všeho 
pozorování. Procházejí-li námi myšlenky, nenásledujeme je; dostaví-li se nějaké 
nálady či hnutí mysli anebo se nás zmocní neklid, bez rozpaků je snášíme, avšak 
nevyvíjíme žádné úsilí potlačit je. Odpíráme si jakékoli volní úsilí. 

Takový postoj se musí neustále znovu nacvičovat. Že se často dostaví překážky 
a budeme v pokušení zasáhnout, tomu se nelze vyhnout. Avšak v žádném 
případě bychom se neměli nechat zbavit odvahy domnělou neobratností, 
pocitem „to nedokážu" či nějakým přirozeným postojem očekávání. Nechtěně 
pak vzniknou myšlenky, očekávání a pocity, které se budou pokynům stavět do 
cesty jako překážka, a dokonce nám budou našeptávat argumenty protikladné 
pokynům. 



Všechny tyto síly pokoušející se nás z cesty do klidu a mlčení v Bohu svést, 
nebudou mít trvání, jestliže na ně v době modlitby nebudeme zaměřovat 
pozornost. K těmto silám, kterých si prostě nebudeme všímat, patří pocit 
duchovní vyprahlosti, euforie i deprese, pocity méněcennosti, domýšlivost, 
přemoudřelost a pochyby. 

Nemělo by nás mást, budou-li uplývat dny či dokonce měsíce a my budeme mít 
pocit, že jsme modlitbou nedosáhli ničeho podstatného. Subjektivní hodnocení 
může velmi často klamat, neboť to, co je rozhodující, se v nás často chystá jen 
velice pomalu - zato však trvale a spolehlivě. Veškeré posuzování, myšlení a 
cítění ustoupí, až bude duši dopřáno, aby ji modlitba uváděla do mlčení a do 
blízkosti Boží. 

 „Rozjímání", při němž je náš duch myšlenkami, představami, imaginacemi i 
řízenými pocity více či méně aktivní, se dá přirovnat ke cvičení v hledání Boha. 
Když však naše duše popsaným způsobem přijde na stopu Božímu bytí a 
zakouší tím hluboký vnitřní klid a naplnění, pak si na to rychle zvykne, a když 
se příště opět na tuto cestu vydá, zakáže rozumu, aby dělal přílišné okliky 
dlouhým rozjímáním. Modlícímu se člověku není již zapotřebí, aby používal své 
vůle a namáhal rozum. 

Za druhé: 

Znakem správného konání modlitby klidu je hluboké přání stáhnout se během 
modlitby někam do ústraní. Člověk chce být sám anebo pouze v mlčícím 
společenství těch, kdo jdou rovněž touto modlitební cestou. 

Za třetí: 

Dalším předpokladem na cestě, která umožňuje duševním silám, aby se zbystřily 
a přijaly do sebe něco z božského bytí, je, aby člověk odložil duchovní knihy a 
zcela následoval své nitro. Stane-li se, že to, co si uvědomí v srdci, najde později 
někde v literatuře, může se mu tato literatura stát významným průvodcem. 
Avšak když činíme první krok v modlitbě klidu, ponecháváme každé psané, 
myšlené či cítěné slovo stranou. 

Za čtvrté: 

Cesta do hlubšího mlčení se uvolní a stane schůdnou, nebudeme-li na ničem 
lpět, nebudeme-li řídit své myšlenky či vykonávat sami nad sebou nějakou moc. 
Po dobu modlitby - a to je třeba zdůraznit - se nesmí vědomě myslet, aby tak 
bylo pro duši snazší dát se do pohybu směrem, který odpovídá jejímu 
momentálnímu stavu a její touze. 

Za páté: 



Mimo modlitbu se ukáže, že budeme schopni jednoznačněji a rychleji činit jasná 
rozhodnutí podporující život a neškodící druhým. Dostaví se hlubší poznání 
pravdy a dík Stvořiteli se přirozeně projeví v celém našem jednání. 

Modlitba klidu se stane dokonalou modlitbou, jestliže kolem nás i v nás bude 
uchystáno mlčení, v němž bude naše mysl bez hnutí a náš rozum bez myšlenek. 
Teprve láskyplným skloněním Stvořitele k jeho tvoru budeme připraveni k 
modlitbě a vposledku k modlitbě dokonalé. Když nám Bůh oznamuje svou vůli, 
když hovoří k lidem - aniž nám přitom dá zaslechnout svůj hlas -jsme jen mlčící 
a přijímající. Jakýkoli impuls z lidské strany znamená v tomto zbystření 
duševních sil zábranu, a je proto spíše škodlivý než prospěšný. 

Duše dýchá a vychutnává milost, kterou ji Bůh vyznamenává. Lidská řeč není s 
to tento stav slovy vyjádřit. Ani po této bezmezné zkušenosti nedokáže náš 
rozum něco vypovědět. Duše je zcela a naprosto naplněna; neví však, jak a čím. 
Vychutnává to, co do ní proudí, nechápe však, jak dýchá a jakým způsobem onu 
milost vychutnává. 

Ze dna duše se pozvedá existenciální síla, proniká člověkem a dává mu zakusit, 
že se mu dostává setkání mimo jeho vůli a chtění. Cítí hlubokou souvislost mezi 
dobrem, které se děje ve světě, a utrpením, které je stejnou skutečností. Cítí, jak 
je sám do toho vpředen a jak si vlastně nezasluhuje toto dobro přijímat: dar od 
Boha, Pána nebe i země, dar, který nejen způsobuje, že do duše vtéká nová ži-
votní síla, a který zjevuje širší souvislosti, ale dotýká se ducha i těla modlícího 
se člověka uzdravujícím způsobem. 

Tento příklon je Stvořitelovým darem. Kdy a co komu udělí, zůstává pro 
člověka nevyzpytatelným tajemstvím. Naše představy, naše úvahy a myšlení zde 
narážejí na meze, které rozum nepřekročí. Do-stane-li se člověku při modlitbě 
klidu tohoto daru vlévaného do duše, vnímá jej jako Boží milost, a ne vlastní 
zásluhu. 



Čtvrtý poznatek 

Tento pokyn ukazuje, jak máme zacházet s vlastní vůlí, s jejími zvláštnostmi a 
neústupnostmi, abychom dosáhli vnitřního pokoje i klidu duše. 

První krok spočívá v tom, abychom poznali Boží vůli a vycítili, zda jdeme v 
jednotě s Bohem. Dovolíme-li, aby se jeho vůle stala naší vůlí, bude nás stále víc 
naplňovat vnitřní pokoj. Velkým cvikem se mohou stát i ty nejnepatrnější 
každodenní události a rozhodnutí a skrze ně se na nás naplní třetí prosba 
Otčenáše. Vnitřní klid a tím i klid duše se v nás však trvale usídlí jen tehdy, 
bude-li naše vůle zcela a naprosto zakotvena v Božím plánu a bude své impulsy 
a úkoly dostávat odtamtud. 

Ti však, kdo vždy a všude kladou na první místo svou vlastní vůli a usilují o to, 
aby se všechno řídilo jejich přáními a tužbami, ti cestu pokoje ještě neznají. Tací 
lidé často žijí nespokojeni se sebou samými i s druhými, jsou plni neklidu a na 
své bližní působí dojmem zatrpklosti a nevrlosti. 

Cesta skutečně hlubokého, vnitřního a trvalého pokoje začíná tím, že svou vůli 
uvedeme do souladu s vůlí Boží. Do království pokoje, vnitřního klidu a jasu 
jsme hlouběji uváděni jen tehdy, když se lidská vůle stále víc připodobňuje vůli 
Boží. Prvními zkušenostmi poznáváme, jak naše vůle dokáže být neústupná a že 
tato neústupnost je prvotní příčinou všeho neklidu. Nebudeme-li se stále znovu 
snažit sjednocovat svou vůli s vůlí Boží, budeme nuceni snášet nejistotu a 
obavy. 

Podaří-li se nám občas svého chtění a svých přání se vzdát, abychom v sobě 
poskytli volný prostor Bohu a jeho milosti, spontánně pocítíme velký klid, 
vnitřní pokoj, a na naši duši se snese jas a ticho. K prvním zkušenostem, o nichž 
hovoří ti, kdo jdou touto cestou, patří pocit blaženosti, jejž nelze slovy vyjádřit. 

Následující pokyny cestu nejenom popíší, nýbrž nás uschopní a vyzbrojí k tomu, 
abychom jí skutečně šli. 

Kéž nás Pán osvítí svým božským světlem, abychom poznali tajné stupně této 
vnitrní cesty a vykročili na ni. 



Cesta 

k dosažení vnitřního pokoje 

KNIHA PRVNÍ 

Přechodná temnota, vyprahlost a protivenství znamenají - umíme-li s nimi 
náležitě zacházet - očišťování duše. Touhou duše je ponořit se až do vlastního 
základu. Při tomto navracení je nezbytné, aby se cesta k základu duše očistila a 
osvobodila ode všech překážek. 

První kapitola 

Aby se Bůh mohl vydat na cestu k nám, musí základ naší duše být nejprve 
osvobozen ode všeho neklidu a protivenství a vší tísně. 

Je třeba, abys věděl toto: Tvá duše je středem, je obydlím a královstvím Božím. 
Věz: Ve středu tvé duše se nachází Boží království. Střed či nejhlubší a 
nejvnitrnější základ duše nazývá Jan Tauler (1300-1361) podstatou duše či 
nejvyšší mohutností duše, jež je schopná přijímat Boží náklonnost přímo. 

Mystici dávají této síle duše rozmanitá jména: vědomí Boha, Boží přítomnost v 
člověku, Boží obraz v člověku, Boží znamení či sídlo. František Saleský (1567-
1622) se skromně a zdrženlivě rozhodl pro tento opis: část lidské duše, které se 
láskyplně dotýká Bůh. Avšak ani jazyk, ani jakékoli lidské vyjádření vposledku 
toto mystérium nevystihují. 

Chceš-li tedy, aby se Nejvyšší dotýkal tvé duše a byl v ní přítomen, můžeš pro to 
vytvořit náležité podmínky. Abys mu ve své duši připravil místo, musí se 
odstranit či zrušit všechny překážky. 

Významně k tomu přispěje, budeš-li se cvičit v klidu uprostřed všedního dne. 

• Zachovej ticho, jestliže kolem tebe i v tobě je příliš hlučno. 

• Hledej vyrovnanost, smír a pokoj. 

• Bezpodmínečně se vyhýbej tomu, abys hledal prospěch na úkor druhých či 
usiloval o to, co ti ne-přináleží. 

• Dostane se ti veliké podpory a pomoci, když se všemu vystavíš a před nikým 
neutečeš. 

• Vydej se na cestu, abys poznal své úzkosti a svůj strach a opanoval je. 

• Nedopusť, aby tě poháněly nečisté žádosti. 

• Neustávej ve snaze zůstávat uprostřed protivenství a útrap klidný a pokojný. 



• Modlitbou klidu by ses měl naučit oprošťovat se od myšlenek. 

Měl bys poznat, že Boží království v tobě bude moci růst a rozvíjet se jen tehdy, 
když mu poskytneš ve své duši prostor - prostor ticha a mlčení, očištěný a 
osvobozený od všeho, co tomuto úžasnému rozvoji stojí v cestě. Významně k 
tomu můžeš přispět svým přímým a upřímným chováním a stejně tak i tím, že 
budeš své názory projevovat jednoznačně a jasně. 

Střež si své stanovisko, zvláště když se tě budou snažit ovlivnit nedobré síly 
druhých. Neodmítej od sebe to, co je nevyhnutelné, nýbrž uč se to přijímat, aby 
ses pak od toho co nejrychleji osvobodil či abys dostal sílu snášet rány osudu 
nebo utrpení. 

S rozhodnutími dlouho neotálej; buď připraven čelit důsledkům. Věz, že 
nemůžeš proniknout každé tajemství. Cvič se v trpělivosti a čekej, až se ti 
tajemství vyjeví. 

Smíš si být jist, že to, co Pán působí v tvé duši, je ti k nejvyššímu užitku a že mu 
záleží na tvém duchovním růstu. Avšak věz také: Jakmile v tobě začne 
království pokoje a vnitřního klidu růst, vyprovokuje to nepřítele. Bude se 
pokoušet tísnit tě útrapami, podsouvat ti temné myšlenky a pronásledovat tě. 
Pocítíš to tak, že tě přepadne neklid a mnohé, co pro tebe znamenalo radost a 
prospěch, se ti náhle zprotiví a zoškliví. 

V takových situacích buď především neoblomný, ničím se nedej zmást. Budeš-li 
pevně důvěřovat a v srdci budeš mít klid, pak všechen neklid a všechny útrapy 
kolem tebe pouze projdou a neublíží ti. Docela prostě a s naprostým klidem se 
obrať k základu své duše a odeber se tam, kde do tebe vproudí božská síla. Ta ti 
ve všech životních situacích bude stát po boku, bránit tě a ochraňovat. 

Toto místo klidu ti umožní prožít pocit, že jsi v bezpečné pevnosti. I když tě 
budou pronásledovat nepřátelé, nemusíš se bát, neboť nic ti nebude moci ublížit. 
Stačí, aby ses zcela vědomě odebral na toto místo a veškeré nepřátelské 
mocnosti a veškeré pronásledování budou zneškodněny. Pokud k ní najdeš 
cestu, bude takovouto pevností tvá duše. Zde jsi v bezpečí před všemi svými 
viditelnými i neviditelnými nepřáteli, před jejich zákeřností a pronásledováním. 
Zde si můžeš být jist mocným přispěním nebes, Boží pomocí a milostí. 

Budeš-li se tam stále znovu utíkat, pak všechno, co budeš konat, mluvit a 
myslet, bude se dít v klidu a bezpečí. 

Tvůj první cíl nechť spočívá v tom, cvikem natrvalo upevnit klid srdce, aby v 
tobě nacházel prostor Nejvyšší. Co můžeš učinit a nacvičit ze své strany, je 
velmi jednoduché. Silám své duše dočasně nedovol, aby se rozprostraňovaly, 
nýbrž otevři jim cestu umožňující, aby se stáhly dovnitř, ke svému základu. 
Pocítíš, jak se tyto síly v tobě soustředí a samy půjdou za svou vlastní touhou. 



Modlitba klidu ti při tomto usebrání či ponoru poskytne pomoc. Tak se ti stále 
víc bude otevírat Boží mlčení a Boží přítomnost. Abys obstál ve vnějším světě 
se všemi jeho požadavky a dokázal vydržet protivenství a zápasy, pravidelně se 
odebírej do svého nejhlubšího nitra a nabírej odtamtud tolik klidu a pokoje, 
kolik je ti možné. Toto místo klidu a bezpečí budeš prožívat jako pevnost, která 
ti i po usebrání poskytne ochranu ve všem tvém konání. 

Stále znovu se však bude přiházet, že tuto ochrannou a nosnou sílu ztratíš a 
budeš se cítit nejistý, slabý a bez ochrany. Proto by ses měl nořit do modlitby 
klidu, aby ses občerstvoval, přijímal novou energii, abys skrze Boha, s ním a v 
něm překonával všechny překážky. 

Dokonce když bude zjevně hrozit, že tě zavalí vlny a ty nebudeš vědět, kudy 
kam, obrať se v modlitbě ke klidu ve své duši, dokud jako Noe v arše nenalezneš 
bezpečí a jas. Na této vnitřní cestě budeš muset přestát mnohou nepohodu a 
bouři, což se ve tvé vlastní vůli projeví jako odpor, nechuť či neklid. Zůstaň v 
bezpečné arše své modlitby, dokud i tvá vůle a tvé pocity nenaleznou 
uvolněnost, pokoj, jas a klid. 

Za všech okolností neustále kráčej po cestě dál, i když budeš sklíčený, smutný, 
zoufalý, plný pochybností či dokonce v depresi. Věz, že ti uprostřed všech 
nesnází je brána k vnitřnímu klidu stále otevřena. Prostě se posaď, mlč a dopřej 
si nečinnosti, aby tvá duše mohla najít svůj základ a dotknout se ho. Láskyplná 
Boží vstřícnost vzbudí v tvé duši novou životní sílu a daruje ti pokoj. K tomu 
však Bohu musíš poskytnout prostor a čas. 

• On chce tvou duši nalézt mlčící a osvobozenou ode všech překážek. Vnitřním 
usebráním se ti dostane přispění v podobě jeho milosti, což tě uschopní k tomu, 
abys uprostřed často matoucí mnohosti zakoušel jediné. 

• Ve společnosti si zachováš svou individualitu. 

• Při problémech ti svitne řešení - jako když ve tmě vzejde světlo. 

• Tvá slabost se promění v sílu. 

• V tísni ti bude v pravou chvíli vnuknuto pravé slovo i náležitý způsob jednání. 

• Budeš se umět vyrovnávat s nezměnitelnými ranami osudu, nemocemi a 
utrpením a budeš je lépe snášet. 

• Poroste tvá rozhodnost i odvaha, kdekoli je budeš potřebovat. 

• Zmizí nejistota a tvé konání se spontánně stane správným. 

• Ve sporech si zachováš klid a budeš vyzařovat pokoj. 



Druhá kapitola 

Pro tebe i tvou duši bude zpočátku cizí nacházet se ve stavu, kde z lidské 
stránky není žádný pohyb. Umožni však sobě i své duši v této modlitbě klidu 
setrvat. O nic se nestarej a ničím se neznepokojuj. Stěží dokážeš posoudit, jak 
veliký užitek má tento ponor do mlčení. Tělo, duch i duše přijímají nové 
životní impulsy - tvoje osobnost se bude moci rozvíjet jasněji a rychleji. 

Jako všichni, kdo jdou touto cestou, budeš zpočátku klást mnoho oprávněných 
otázek. Vyskytnou se pochybnosti a nedůvěra, neboť v modlitbě klidu je ti 
odňata svoboda myšlení a uvažování. Budou období, kdy převládne pocit, že ti 
Bůh už nebude pomáhat. Budeš činit ukvapené závěry a domnívat se, že tato 
modlitba není pro tebe vhodná. Že doba, kterou vynakládáš, je chybnou 
investicí, protože se po tobě nepožaduje ani úsilí rozumu, ani žádné běžné 
myšlení. 

Budeš možná přechodně trochu zmatený, neboť budeš postrádat navyklé věci, 
jako třeba duchovní rozjímání. Narazíš-li na člověka, který nemá s touto 
duchovní cestou zkušenost, prohlásí možná, že to s tebou není nějak v pořádku. 
Nejspíš ti bude z neznalosti radit, abys bezpodmínečně něco aktivně konal a 
pocit výkonnosti aby tak ulehčil tvému svědomí. 

Dokonce i duchovní lidem mylně radívají, aby vyhledávali utrpení a brali je na 
sebe. Měl by ses rovněž vyhýbat cvičením, která jsou ti zatěžko a o nichž se 
domníváš, že osvobodí tvé svědomí. Vyvolají v tobě jen zmatek a neklid. Na 
vnitřní cestu klidu je na základě životních okolností či poznání voláno mnoho 
lidí, avšak ze strachu, že nebudou dostatečně výkonní nebo že se jim nedostane 
podpory a vedení, neodvažují se touto cestou jít. Zde je zapotřebí pokynů, které 
nás jakoby vezmou za ruku a povedou dál. 

Nezkušenost, pochyby, intelektuálně přehnané rozmýšlení a nedostatek důvěry 
se bohužel často staví pokynům na překážku a brzdí veškerý pokrok. 

Abys na zahájené cestě nezůstával pozadu a neupadal do starého způsobu chůze, 
potřebuješ jistotu a stvrzení, že to, co se děje při tvé modlitbě klidu, je správné. 
Když už nedokážeš sledovat vlastní myšlenky či úvahy, ale zcela a naprosto se 
uchyluješ do vnitřního klidu a tím vposledku do Božích rukou, smíš si být jist, 
že jsi na správné cestě. Potvrdí ti to pocit vnitřního štěstí a bude pro tebe 
znamením, že jsi mlčením v modlitbě klidu veden nejkratší a nejsnazší cestou do 
veliké blízkosti Boží. Tvá duše bude díky své prostotě stále víc Boha vnímat. 
Představ si dítě, které přichází domů a matka a otec je s láskou čekají a přijímají. 
S důvěrou spočine v náručí rodičů. 

Jan Gerson (1363-1429), vlivný teolog pozdního středověku, zdůrazňující 
přednost mystické teologie před scholastickou, říká: 



Čtyřicet let jsem se zabývá! četbou a modlil jsem se. Ale nenašel jsem kratší ani 
jistější cestu k božským tajemstvím než odevzdat svou duši Stvořiteli jako dítě. 

Tento způsob modlitby není pouze nejprostší a nejsnazší, nýbrž je i nejjistější. 
Nepotřebuje ani představivost, ani obraznost, ani není zapotřebí názorné 
myšlení, a modlící se osobu nemá zadržovat ani žádné citové hnutí, melancholie 
či euforie. 

Opětovně zdůrazněme, že modlitba klidu rovněž nevyužívá úvah a vědomého 
vedení myšlenek. Duševní síly nejsou jako v každodenním životě rozptylovány 
do všech možných směrů, naopak: obratem do nitra se koncentrují a sledují 
vštípený vnitřní pohyb. Při tomto procesu nesmí docházet k žádnému rozjímání, 
ulpívání či dokonce k nějakému postoji očekávání. Jen bychom se tak zbytečně 
zamotávali do všelijakého spekulování. Je zde nebezpečí, že by se nám to 
zalíbilo a ulpívali bychom tak sami na sobě. 

Uprostřed oblaku naprostého nevědomí se Mojžíšovi zjevil Bůh. Hora, na kterou 
mu nakázal přijít, byla zahalena temnotou. Obklopovaly ji husté mraky, takže 
Mojžíš nemohl použít ani svých smyslů, ani řeči, ani rozumového myšlení. A 
právě v této - z lidského pohledu - temnotě se duši dostává daru světla a slávy 
Boží, prožívané jako nejvyšší naplnění. 

Zkušenost Boží blízkosti neprobíhá bez náležitých příprav či nezbytného úvodu. 
Naše duše musí nejprve chodit do školy vedené Boží pedagogikou a musí se učit 
chodit cestou, na níž jí pak bude poskytnuto hlubší poznání a větší vhled do 
božských tajemství a zákonů. 

Schopnost kráčet dál získáme, když všecko ze sebe shodíme a odevzdáme. 
Přechod prožívají někteří dočasně jako chůzi temnotou či dokonce jako tíživé 
úseky žízně. Snést oslnivost světla a přijmout je do sebe, to bychom bez 
přípravy nedokázali. Nejprve je nezbytná základní zkušenost a vědomí, že v 
modlitbě klidu se lidským chtěním a schopnostmi, naším rozumem či moudrostí 
nedá dosáhnout naprosto ničeho. 

Pokyny na cestu proto zdůrazňují, aby člověk ode všeho upustil, všeho se vzdal 
a obětoval všechno, co nás a naši takzvanou osobnost v ostatní době vytváří. 
Putování po vnitřní cestě se vždy děje v mlčení. 

Výstižným příkladem je patriarcha Noe. Jednal odvážně a šel za vnitřním 
pokynem, třebaže se mu všichni vysmívali a považovali ho za pomatence. Bez 
plachet a vesel, uzavřený v kocábce a obklopený divokými zvířaty se Noe octl 
na nespoutaném moři. Nevěděl, jaké s ním má Bůh záměry, žil z hluboké a 
důvěřivé víry. 

Je možné, že se při modlitbě klidu ocitneš v podobné situaci. V takovém stavu tě 
nesmí přepadnout úzkost. Nadále se cvič v trpělivosti a stále se otevírej Boží 



vůli a tím také novým vnuknutím. Odstup sám od sebe a zanech všech úvah, 
všeho myšlení a rozjímání. Klidně a mlčky kráčej cestou odevzdání. Ponese tě a 
dál tě povede tvá zkušenost víry a stále znovu se k tobě sklánějící Stvořitel. 

Bez váhání se můžeš odevzdat Bohu, který je neustále přítomen a nemění se a 
myslí to s tebou nekonečně dobře. Z jeho ruky smíš přijmout všechno a bude ti 
to k největšímu prospěchu. Dobu modlitby, v níž tvá duše klidně a mlčky vstu-
puje do sféry klidu, jenž je vlastní Bohu, budeš pociťovat jako blaživé naplnění. 
Beze všech překážek zde budeš příjemcem božského působení. 

U Pouhými smysly nedokážeš vnímat a vychutnávat dobra, jimiž na tebe 
pamatovalo nebe. Proto je důležité, abys mlčením v modlitbě klidu v sobě 
rozvinul jinou dimenzi, která se v oblasti tvé duše nachází mimo smyslovou 
zkušenost. 

Měj výdrž a v modlitbě se uč mlčení a trpělivosti. Posílí se tvá víra jako 
zkušenost určité skutečnosti a to, co ti bylo určeno, ať je to cokoli, budeš scho-
pen nést a snášet či se z toho srdečně těšit. 

Mít na tomto světě moc a vliv neznamená vůbec nic ve srovnání s mlčením, v 
němž se dáváš vést Boží rukou. Dokonce když tě přechodně budou přepadat 
pochyby v tom smyslu, že modlitba je čirá zahálka a že nedosáhneš žádného 
výkonu ani zásluh, o taková pokušení se nestarej. Pokračuj mlčky a klidně v 
cestě a dostane se ti nevýslovných a přebohatých darů. 

Cožpak, abychom uvedli příklad, se dá pomyslet, že zrno shnije či se zkazí, když 
leží dlouho v zemi? Potřebuje určitou dobu zrání, kdy se děje velmi mnoho 
podstatného, co však našim očím nejprve zůstává skryto. A pak, když zrno jako 
takové odumře, probudí nový život. V zemi narostou kořeny a současně vyrazí 
výhonek, který se zazelená, rozkvete a přinese plody. 

Podobně je tomu s duší, je-li oproštěna od veškerého smyslového vnímání a 
všeho konání. Bude muset vyloučit přechodně nepříjemný pocit, že sama ze sebe 
nic nečiní a je nehybná a jakoby ztracená. Časem si však uvědomí, jak se to, co 
je podstatné, uskutečňuje jedině bez jakéhokoli našeho zasahování, jak sama 
postupuje a rozvíjí se, aby pak uprostřed světa stála od světa osvobozena. 
Přijímá skutečný a trvalý život a předává jej duchu a tělu. 

Kdo se takto modlí a příslušně jedná, uvědomuje si, že je na cestě k dokonalosti, 
a neúnavně kráčí vpřed. Zážitky a zkušenosti při modlitbě odevzdání i poté se 
nedají postihnout ani nejsmělejšími představami a nejkrajnějším myšlením. 

Ať tě neděsí, jestliže nebudeš moci při modlitbě nic ovlivnit a dosáhnout 
rozumem. Své myšlenky ani nepozdržuj, ani je nenásleduj; tím snáze a rychleji 
budeš obdarován stavem klidu, v němž jsi svobodný. Nestarej se naprosto o nic, 
jen se mlčky postav do Boží přítomnosti. Aby se ti tento krok usnadnil, a 



především jsi-li něčím odpoutáván, vzývej několikrát Stvořitele, aby se smi-
loval. Buď na cestě vytrvalý a spoléhej na jeho božskou dobrotu, která ti chce 
poskytnout silnou víru, pravá vnuknutí a osvícení spolu s nebeskou milostí. Jdi 
touto cestou v důvěře, se zavřenýma očima. 

Jak v tom nejryzejším smyslu slova, tak i přeneseně je tomu třeba rozumět 
skutečně takto: bez vlastních myšlenek, bez uvažování a bez jakékoli činnosti. 
Odevzdej se do Božích otcovských a milujících rukou. Dopusť, aby se na tobě 
dala jeho vůle. 



Třetí kapitola 

„V prvotním stavu byl člověk stvořen se schopností těšit se klidem nazírání. 
Avšak odvrátil se od pravého světla a obrátil se k statkům nestálým." 
(Bonaventura) 

Téměř všichni duchovní vůdci a učitelé modlitby, jakož i lidé hovořící o svých 
hlubokých modlitebních zkušenostech, jsou zajedno vtom, že pouze v odevzdání 
je duše schopna přiblížit se božskému bytí, aby se s ním sjednotila. 

Modlitba klidu, která svou jednoduchostí předčí všechny ostatní modlitby, ti 
pomůže, abys získal v odevzdání cvik. Touto modlitbou započneš důslednou 
duchovní cestu. Již po velmi krátké době cvičení- po několika měsících - 
zakusíš, jak poroste tvá schopnost se rozhodovat a jakými hlubokými poznatky 
budeš obdarován. Aniž se na to budeš muset dotazovat či o to prosit, naučíš se 
jakoby samo sebou konat, co je pro tebe správné, a rozlišovat to od toho, co ti 
nepřináší zdar. 

Mnoho lidí si myslí, že jdou duchovní cestou, avšak často se po celý život 
zdržují pouze v mezích svého vlastního myšlení a rozjímání. Nakonec si stěžují, 
že se nedokáží modlit. A jako důsledek této domnělé neschopnosti dokonce své 
myšlenky znásilňují. Jsou pevně přesvědčeni, že neustále, i v modlitbě, musí 
podávat výkon a koncentrovat se na to, aby dosáhli lepšího stavu a dokonalejší 
modlitby. Právě takoví lidé i po letech zakoušejí, že pořád ještě stojí na začátku 
a že na duchovní cestě nepostoupili ani o krok. 

Bezpodmínečně se tedy takové chyby varuj. Na své myšlenky při modlitbě klidu 
nevykonávej nátlak, přece už jen rozjímavé myšlenky ti tarasí cestu. Nenaučíš-li 
se od svého chtění a svých myšlenek pokaždé odpoutat, pak právě ony zlomí 
tvému duchu vaz. Jestliže budeš pokoušet vlastními myšlenkami a pocity, tedy 
zvnějšku, obcházet to, co je podstatné, bytí a tedy Boha, zůstaneš spoutaný 
vlastními myšlenkami a pocity a ničeho nedosáhneš. Vynaložený čas bude 
ztracen. K modlitbě se odeber na místo, kde se dobře cítíš, odpoutej se od obrazů 
a především: žádný nátlak na myšlenky. 

V odpoutávání prostě následuj přirozený proud obracející se do nitra. V tomto 
„vstupování" budeš jakoby samočinně uveden na cestu, která je pro tebe správná 
a na níž nalezneš to i toho, po nichž touží tvé srdce. 

Když byl Augustin (354-430) veden touto vnitřní cestou, želel při zpětném 
pohledu svého předchozího směřování: „Byl jsem, Pane, jako zbloudilá ovce, 
hledal jsem tě přemítavým, moudrým rozumem venku, a tys byl uvnitř. Velmi 
jsem se snažil najít té mimo sebe, a tys byl ve mně. Dychtil a prahnul jsem po 
tobě; po všech koutech světa jsem běhal, po ulicích velkých měst, abych tě 
spatřil, ale nenašel jsem tě; marně jsem hledal venku toho, který přece byl uvnitř 



ve mně samém." (Soliloquia, 31) 

Tomáš Akvinský (l 225-1274) brojí proti těm, kdo hledají Boha zvnějšku, 
rozumovými závěry. Prohlašuje za velikou zaslepenost a bláznovství, modlí-li se 
člověk k Bohu, jako kdyby ten byl velmi vzdálený. 

Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? (1 Koř 3,16) 

Mnoho lidí neustále hledá Boha ve vnějším světě. Modlí se k němu z dálky a 
jsou udivení a smutní, že se nedostavuje pokrok. Jak někdo může něco hledat 
mimo svůj vlastní dům, dá-H se to najít pouze v tomto domě, protože to k němu 
náleží jako jeho pevná vnitřní součást? Jak může někdo očekávat sílu od 
pokrmu, po němž sice touží, ale nikdy ho nepožije? 

Tak tomu je i v životě mnoha takzvaných lidí modlitby, kteří pořád jen hledají, 
ale klid nenacházejí. Neprožívají ani radost, která plyne z dosažení cíle, ani ten 
stav nedokáží vychutnat. Proto všechno jejich konání zůstává vposledku 
nedokonalé. 

Kristus chce, aby všichni byli dokonalí, ob-zvláště chudí v duchu, prostí a 
neučení. 

Velebím té, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a 
chytrými, odhalil jsi je maličkým. (Mt 1125) 

I ti nejučenější učenci jakož všichni, kdo se vydávají na cestu pomocí rozjímání 
a subtilních úvah, dokonalosti nedosáhnou, protože se přidržují pouze hnutí své 
vlastní vůle. Bonaventura (1221-1274) učí: 

„V prvotním stavu byl člověk stvořen se schopností těšit se klidem nazírání. 
Avšak obrátil se od pravého světla k statkům nestálým.  

Je však hodné podivu, že jen tak málokteří jsou s to nazírat prazáklad v sobě 
samých, ačkoli je Bůh naší duši tak blízko. Důvod je zřejmý. Odváděna 
starostmi, duše člověka nevstupuje do sebe samé upamatováním; zastřená mlhou 
obrazů fantazie, nevrací se duše k sobě samé rozumem, a sváděna žádostmi, 
nedospívá už k sobě samé domů ani touhou po vnitřním klidu a duchovní 
radosti. Je zcela zapletena do smyslovosti a nemůže proto zavítat k Božímu 
obrazu v sobě.  

Přesto však tu stále zbývá nabídka: čas klidu. V tomto klidu se duše může 
odpoutat od všech zapleteností a důvtip lidského ducha si může odpočinout od 
veškerého díla, jež vykonal. 

Má-li takový přechod byl dokonalý, musí ustát všechna činnost ducha a 
nejhlubší cítění mysli se musí zcela rozplynout v Bohu a v něho se proměnit. 
Chceš-li však vědět, jak k tomu dochází, pak šeptej milosti, a ne vědy; touhy, a 



ne rozumu; modlitby klidu, a ne zkoumavé četby; Boha, a ne člověka." (Putování 
duše k Bohu) 

Kvůli rozmanitým zkušenostem, jaké učinili velcí teologové a lidé modlitby se 
způsobem modlení představovaným těmito „pokyny", se nemusíš znepokojovat. 
S důvěrou se na modlitbu klidu spolehni. Stále znovu si uvědomuj: Při tomto 
způsobu modlitby už nebudeš s to - jak sis možná zvykl - myslet vlastními 
myšlenkami či na nich ulpívat. 

Tento pokyn musí být obzvláště zdůrazněn, protože mnozí lidé cvičení v 
modlitbě klidu ji náhle ukončují ze strachu, že nemohou myslet vlastními 
myšlenkami. Ty se cvič nejen v tom, aby ses vzdal svých myšlenek, ale i aby ses 
odpoutal od napětí své vůle a neměl žádné určité očekávání či záměr. 

Stává se, že staří havrani se odpoutají od svých mláďat, protože na nich nevidí 
žádné černé peří. Na krátkou přechodnou dobu se havraní rodiče domnívají, že 
mláďata k nim nepatří. Příkladem dočasného odpoutání jsou mladí orli, kteří se 
učí létat. Nahoře na skalním útesu, nad hlubokou propastí, si orli vystaví hnízdo 
a v něm mláďata vyrůstají. Když se přiblíží čas, kdy se mladí musí „osa-
mostatnit", pokoušejí se staří orli mladé z hnízda vyhnat. Mladí bázlivě naříkají 
a vzpírají se, protože ještě neumějí létat. Nakonec jeden rodič popadne mládě do 
drápů, zaletí nad propast a mládě pustí. 

Mladý orel se bezmocně pokouší pohnout křídly, ale nezdaří se mu to a on padá 
do propasti. Zdá se, že se každým okamžikem roztříští o její dno. Starý orel, 
který zatím klidně kroužil, se náhle bleskurychle snese kolmo dolů, mládě 
zachytí a vynese je opět nahoru. To se děje tak často, dokud se mladý orel 
nenaučí létat sám. 

Je důležité se v modlitbě odevzdání zbavit hranic svého vlastního hnízda, opustit 
všechno myšlení a uvažování a s důvěrou se odevzdat milující a zachraňující 
přitažlivosti Boží. Odevzdanost plodí záchranu. 

Učinit tento krok, vzdát se přechodně všeho navyklého, to u mnohých 
pochopitelně vyvolá strach. Cítíš-li se oloupen o to, co ti bylo vlastní, může to 
znamenat velké utrpení. Avšak v témže okamžiku se ti dostane podivuhodné 
milosti, která veškerý strach odejme a vnese do tvé temnoty světlo. 

Ukázaná cesta může být zpočátku velice těžká, je však pro tvou duši nejjistější a 
nejrychlejší cestou k dokonalosti. Jsi-li už na této cestě a učinils první 
zkušenosti, ničím se nedej od ní opět odradit: ani svými myšlenkami, ani 
předsudky či výmluvami. Jinak bys příliš rychle a snadno upadl do starých a vy-
ježděných kolejí. 

Protože tvá duše usiluje o hluboký vnitřní klid a o štěstí, poskytni jí čas, kdy se 
budeš chovat tiše a mlčet. Zklidni i své myšlenky a pocity tím, že místo nich 



budeš tichounce vzývat Boží jméno nebo přivolávat Boží milosrdenství. 
Setrvávej v tomto cvičení a měj trpělivost, posléze v sobě konečně a natrvalo 
upevníš svrchovaný klid a štěstí. Zakusíš pokoj a dotkne se tě Boží láska, o níž 
slova už nedokáží nic vypovědět. 



Čtvrtá kapitola 

Neměj strach a vůbec o nic se nestarej, jen neupouštěj od modlitby klidu, i 
když máš přechodné subjektivní pocit, že jsi neúspěšný. 

Pamatuj: Jsou dva druhy modlitební zkušenosti. Když s modlitbou začneš, učiníš 
zejména zkušenost prvního druhu: Cesta modlitby se ti bude zdát jednoduchá, 
chůze snadná a pocity příjemné. 

Avšak s rostoucím pokrokem se nevyhnutelně setkáš i s druhou stránkou: 
Chvilky ti budou připadat jako nekonečné úseky žízné, duši zavalí bezútěšnost a 
naplní ji útrapami a temnotou. 

První zkušeností je zkušenost nekonečně líbezné přitažlivosti Boží. On s námi 
jedná jako s dítětem, ať je dítě kdekoli a ať provedlo cokoli. Dítě si konec konců 
může být jisto tím, že rodiče po něm touží a že je milují. 

Avšak Stvořitel s tebou zároveň zachází jako s dospělým člověkem, když tě 
vede temnými zkušenostmi, jež nejsou nic jiného než očišťování tvé duše od 
všeho nedobrého. 

Vstoupíš-li do modlitby klidu, zaznamenáš nejprve zvýšenou citlivost svých 
smyslů. Doprovázející pocity jsou příjemné a umožní, abys vnímal svou lásku. 
Cítíš, že jsi zapojen do větších souvislostí a máš radost, že jdeš duchovní cestou. 

Po určité době cvičení však kromě toho učiníš nové zkušenosti, které proto, že 
jsou spojeny s očišťováním tvé duše, ti zdaleka nebudou připadat příjemné. 
Dochází k vnitřnímu pohybu, který bez účasti tvé vůle na tebe bude působit jako 
určitá rozepře. Tvůj zdravý rozum by ti měl napovědět, jak jsou právě tyto 
procesy nezbytné, aby bylo možné cestou k dokonalosti kráčet dál. 

Buď ujištěn, že právě zakoušení vyprahlosti a leckdy bolestného procesu 
odpoutávání ti nejlépe poslouží. Neztrácej odvahu a nevzdávej se, pocítíš-li na 
přechodnou dobu nedostatek citlivosti a kreativity. Nevědoucí, kteří jdou touto 
duchovní cestou, ji často předčasně vzdávají, protože se domnívají, že stojí před 
neřešitelnými překážkami. Tím nejen zadržují vývoj svého ducha a své duše, 
nýbrž činí dokonce kroky zpět a zanedbávají přitom modlitbu samu. Mnozí si 
sice nechají cestu ukázat, ale rychle ji opět opustí, protože po nějakou dobu 
nezakusili blaživý příliv nových sil. 

Pamatuj: Čím dále pokročíš, tím víc se ti bude zdát, že Stvořitel své dílo v tobě a 
před tebou ukrývá. Budeš pociťovat vyprahlost a bez-útěšnost, které se budou 
spis stále víc utužovat, než aby roztávaly. Právě to je záměrem Boží pedagogiky: 
chce nás učinit ještě odevzdanějšími, skromnějšími a pokornějšími. 

Jak snadno a rychle má člověk už po prvních nepatrných pokrocích a úspěších 



snahu se vypínat, nacházet zalíbení v sobě i líbit se druhým. Nebezpečí 
domýšlivosti je na dosah a příliš snadno si namlouváme, že jsme vykonali něco 
velice dobrého. Už tento klamný závěr a iluze, že jsme Bohu blízko, nás od něho 
velmi vzdalují. 

Pro tebe nechť je zřejmé: Jestliže se vydáš na vnitřní cestu, musíš opustit 
všechny myšlenky a pocity. Myšlenek a pocitů, které se bez tvého přičinění v 
tobě vynořují, cvikem posléze také ubude. Za žádných okolností se případné 
vyprahlosti neděs. Občas budeš mít dojem, že navzdory tvému cvičení ducha i 
vynikající modlitební zkušenosti je ti tento dar opět odebírán. I když už nebudeš 
mít z modlitby klidu žádnou radost či si budeš myslet, že tvá niternost nečiní 
pokroky a chybí cosi, čeho se ti předtím milostí dostávalo, vydrž ten stav a 
vytrvej. 

Tato fáze je na cestě modlitby nezbytná, aby i jemné a nejjemnější síly naší 
duše, které dokážeme vědomím řídit, si odpočinuly, už nebyly pozorné a 
nehleděly na to, co se děje. Jakékoli napětí je zde překážkou a neumožňuje 
pokrok. Stvořitelova příchylnost pak nemůže nerušené pronikat do jeho tvora a 
působit v něm. 

Proto buď bez starosti, netrap se dočasnými překážkami a v žádném případě se 
nedomnívej, že je tvá modlitba neužitečná, vstáváš-li rozladěný. Rolník v 
určitou dobu zasévá a v jinou dobu sklízí. Tak i Bůh ti v pravou dobu zprostřed-
kuje, co je pro tebe to pravé, a v té míře, jak se mu zlíbí, ti pomůže, abys dokázal 
v životě obstát a čelit protivenstvím. A právě když na to budeš myslet nejméně, 
vlije do tebe životní energii, kreativitu a zdar. Budeš schopen mu pak ještě svou 
službu a modlitbu odpírat? 

Pamatuj: Právě v modlitbě klidu, v níž se učíš nedělat nic, abys všechno 
přenechal Bohu, často vyvstanou pochyby a jakýsi vnitřní hlas ti bude říkat: 
Nedělat nic, to se pro tebe nehodí. Musíš podat nějaký výkon, i v modlitbě. 
Když budeš takhle pokračovat, budeš jen ztrácet čas.! Nedej se tímto nabádáním 
od modlitby klidu odvést, neboť právě v dobách, které ti připadají tíživé a jako 
etapy vyprahlosti, přijme tvá duše množství plodů, které si jako takové 
uvědomíš až mnohem později. 

Smíš si být naprosto jist těmito výsledky své modlitby: 

Za prvé: 

Tím, že se i v těžkých dobách neustále budeš vracet k modlitbě klidu, dostane se 
ti i v jiných oblastech života daru vytrvalosti a houževnatosti. Z této 
houževnatosti vyrostou i další dobré vlastnosti. 

Za druhé: 



Tvůj život se promění. Naučíš se rozhodnosti tím, že se budeš stranit všeho, co ti 
škodí, a jasně a jednoznačně se rozhodovat pro to, co ti pomáhá a vede tě dál na 
tvé duchovní cestě. Rozvine se v tobě touha po hlubší službě Bohu. 

Za třetí: 

Rozšíří se tvá vnímavost a budeš přiváděn k hlubším poznatkům. Mnohé věci 
prohlédneš a poznáš jejich pravý důvod; přitom se ti odhalí slabosti a vady, které 
jsi předtím nepoznával. 

Za čtvrté: 

Skrytá, včasná vnitřní výstraha tě zadrží, abys činil nedobré věci, dokonce abys 
takové věci i jen myslel a pociťoval. Zjemnělá intuice způsobí, že tam, kde je to 
třeba, budeš mlčet, zabráni ti v ospravedlňování, které ti nepřísluší, a bude 
správným a nápomocným způsobem řídit tvou kritiku. Naučíš se lépe zacházet 
se svým drahocenným časem, naučíš se stanovovat priority v každodenním živo-
tě a obklopovat se lidmi, kteří pro tebe mají význam - a ty pro ně. 

Za páté: 

Jestliže jsi udělal chybu, patrně z nerozvážnosti či slabosti, ihned ji jako takovou 
poznáš, omluvíš se a učiníš opatření, aby se neopakovala. 

Za šesté: 

Poroste v tobě touha i schopnost plnit Boží vůli. Budeš schopen stále víc snášet, 
i utrpení, bude-li to nevyhnutelné. 

Za sedmé: 

Budeš bez ohledu na vlastní prospěch toužit po tom, abys jednal z lásky a 
druhým prokazoval dobro. Bude-li třeba, snadno přemažeš sebe sama a potlačíš 
sobecké chování. Budeš schopen přiměřeně se vyrovnávat s nezřízenými pudy a 
hnutími mysli i se svými duchovními nepřáteli, kteří tě na tvé cestě zdržují. 

Za osmé: 

Vyschlost a duchovní vyprahlost, kterou patrně při modlitbě klidu občas pocítíš, 
poslouží dále k tomu, aby se duše naučila důkladně poznávat samu sebe. Naučí 
se vnímat své meze a současně uctívat Boha jako toho, kdo je bezmezný. Tvá 
duše ti bude signalizovat, jak je nezbytné se modlit a od modlitby neupouštět, 
třebaže ví, že cvičením v modlitbě klidu bude muset leccos prodělat, aby se 
kultivovala. 

Za deváté: 

Cvičením v modlitbě klidu získáš časem pro duši, pro ducha i tělo veliký pokoj. 



Budeš pociťovat stále větší radost z modlitby a z toho, že děláš věci, které 
odpovídají tobě a příslušnému stavu tvého ducha. Zesílí tvá schopnost spoléhat 
se na prazáklad stvoření, na Boha, a poroste tvá důvěra. Dostaví se přirozený 
klid a samozřejmost. Poznáš proměnlivost všeho stvořeného; naučíš se na ničem 
nelpět a k ničemu nepřipoutávat srdce. 

Kdykoli se v modlitbě klidu poddáš Bohu, dáš mu tím tu nejlepší a největší 
možnost, aby byl v tvé duši přítomen a působil v ní. Jak ti pak stavy vyprahlosti 
a námahy budou moci ještě zbraňovat, aby ses mu v modlitbě neodevzdával 
stále víc? Plody, které rostou rovněž a zvláště v kalné a temné době, budeš v 
dané době smět poznat a sklidit a těšit se z nich. 

Tyto plody i mnohé jiné, které pro tebe vy-rostou z modlitby klidu, jsou 
Stvořitelovým darem pro tebe. Nikterak se nedej oklamat přechodnými pocity 
vyprahlosti a neplodnosti při modlitbě. Dokonce nebudeš-li schopen vnímat v 
sobě spontánně a bezprostředně růst zmíněných dobrých vlastností, buď 
navzdory tomu v modlitbě vytrvalý a cvič se v trpělivosti. Pamatuj proto, jak je 
důležité, aby ses uchyloval k modlitbě klidu a tím aby v tobě to, co je podstatné, 
mohlo růst nejprve vskrytu a posléze se projevit. 



Pátá kapitola 

Úvod a příprava k modlitbě klidu. Jak zacházet s pocity a citovými hnutími. 
To, že duše občas, a zejména v modlitbě klidu, mlčí a rozum nechová žádné 
myšlenky, patří k podstatě duše a neznamená zahálku. 

Pro správnou a smysluplnou modlitbu existují základní předpoklady, které se 
dají v běžném životě snadno nacvičit. Vydej se na cestu a buď připraven ve 
všem, co konáš, mluvíš, myslíš a - pokud je ti dáno - cítíš, dávat do středu a na 
první místo to, co se ti jeví hodnotné a dobré. K tomu patří, abys citem 
rozpoznával přírodní zákony, které se skrze tebe budou chtít projevit, a 
realizoval je. Bude pro tebe snadné konat dobro nejen pro sebe, ale i pro druhé a 
navíc vnímat, co ti doporučuje Stvořitel, abys plnil jeho pokyny a uskutečňoval 
jeho přikázání. Čím na této cestě pokročíš dál, tím víc budeš pociťovat, jak je 
pro tebe služba Bohu nezbytná. 

Zvraty, které jistě prožívá každý, se nedej zbavit odvahy a věz, že z člověka 
samotného nemůže vzejít nic dokonalého. Úvodní kroky a příprava jsou často 
doprovázeny pokušeními, stíny a dokonce i temnotou. Odoláš-li jim však, budeš 
neodvratně přiveden na cestu pravé modlitby. 

Dbej ještě na něco velmi důležitého: Skrze duchovní cvičení a pokroky s tím 
spojené získáš pro svůj život nejen větší pevnost, ale i citlivost a jemnocit, což 
by se dalo označit jako zlepšená kvalita srdce. Avšak ať se u tebe začne rozvíjet 
jakákoli životní kvalita, v modlitbě klidu ji vědomě nehledej, neočekávej ji a 
neulpívej na ní. 

Na cestě, jejíž plnost se ti chce a musí vyjevovat všemi způsoby, je prospěšné, 
abys opakovaně přijímal pokyn neočekávat při modlitbě klidu nic určitého a 
nezaměřovat svou vůli na nějaký cíl, jehož chceš dosáhnout, jak jsi zvyklý v 
běžném životě. Jakékoli vměšování do přirozeného procesu klidu pro tělo a duši 
zabraňuje pokroku na vnitřní cestě. 

Mimo modlitbu budeš mít protikladné úkoly: K tomu, abys žil správně a 
bytostně, nasazuj všechny síly, jimiž disponuješ a které - z toho smíš vycházet -
jsou podpírány Boží milostí. Této milosti se ti dostává skrze Krista, skrze 
posvátná tajemství, skrze Matku Boží a svaté. 

Mnoho lidí zaměňuje příjemná hnutí mysli při modlitbě za obzvláštní dary Boží 
milosti či dokonce za zakoušení Boha. Činí všechno proto, aby těchto 
takzvaných stavů blaženosti opět dosáhli. V podstatě však sami sebe klamou. 

Svou cestu, kterou jí připravujeme modlitbou klidu, začíná duše tím, že vychází 
ze světa námi vnímatelného a zaměřuje se na své nejvlastnější prvotní bytí. 
Klidná bdělost duše se dá přirovnat ke zbystřené vnímavosti. Proto se modlitbě 
klidu také říkává „zbystření duše". Tento proces mohou na čas doprovázet citová 



hnutí, avšak chraňme se toho, abychom o ně usilovali, prosili o ně či si v nich 
dokonce libovali. 

Lidé, kteří při zbystření duše vědomě prodlévají ve vlastních citových hnutích, 
zabraňují svému nitru, aby přijalo pravé světlo. Proto nečiní na cestě k 
dokonalosti pokroky. I když svou duší přijímáme vjemy citové povahy, přece 
jen je v procesu ponoru opět odkládáme, abychom duši umožnili zduchovnět. Při 
tomto usebrání nesmíme stanovovat žádná měřítka či usuzovat, zda je naše duše 
schopna milovat nebo ne. Zkušenost života a naše žitá víra vyjeví jaksi 
samočinně po době modlitby klidu hlubší pocity a poznatky a větší lásku. 

Přirozený růst tvé osobnosti, spojený s užíváním svobodné vůle a s pohyby 
tvého ducha a tvé duše zaměřenými navenek, má nepostradatelnou důležitost. 
Jdeš-li však vnitřní cestou, všechno tvé chtění i všechny tvé city v modlitbě zů-
stávají v pozadí. Cvičíš se v naprosté odevzdanosti Božímu vedení. On bude v 
možné temnotě tvým světlem a v dobách vyprahlosti tvým pramenem. 

Ve fázích temnoty a duchovní vyprahlosti nepopřávej sluchu myšlenkám, 
pochybám a výčitkám svědomí, které se ti snaží namluvit, že čas modlitby a 
ticha je čas ztracený a marný, že tvůj prospěch spočívá pouze v konání, a ne v 
zahálce. Budeš-li stav modlitby klidu prožívat jako pro sebe neefektivní, 
uvědom si, že tento přechod je nezbytný, a vydrž. Tvůj rozum nebude chápat, že 
nemusí ve zbystření duše zaměřeném na Boha vyvíjet úsilí a že není žádán. Ke 
zbystření tvé duše dojde v největším tichu a dovrší se v nejvyšším klidu. Cestu k 
němu můžeš připravovat; spočinutí duše je však darem a tím největším skutkem 
Božím. 

Nikoli na základě četby těchto slov, ta ti mohou být jen podporou a stvrzením, 
nýbrž ze své vlastní modlitební zkušenosti budeš moci prohlásit, že v tvé duši, 
ačkoli je nečinná, nabývá moci účinná síla, kterou bezpochyby smíš připisovat 
Duchu svatému. 

Činnost tvé duše bude nyní spočívat zejména v odevzdané přípravě na to, aby 
přijímala. Přitom se sama od sebe bude řídit svou nejvlastnější podstatou, která 
je přitahována Bohem a chce se mu přiblížit. Podle své kapacity a podle toho, co 
jí Bůh přisoudil, bude tvá duše přijímat vnuknutí, za nimiž jít bude později tvým 
úkolem. Tak se z daru stane úkol. 

V nejvnitrnějším základu tvého srdce začne růst vědomí Boha, takže v tobě 
vznikne přání se mu klanět a současně se podle něho a jeho vůle řídit. 

Nevyděs se, jestliže tě na cestě k němu bude při modlitbě zneklidňovat mnoho 
myšlenek a nápadů. Vědomě se k nim neobracej, ani jim nevěnuj pozornost. 
Přepadne-li tě přesto neklid, strp jej proste s vědomím, že nebude mít trvání a 
ustoupí hlubokému klidu tvé duše. Dovolíš-li duši při modlitbě klidu, aby byla 



nečinná a prostinká a tím se produchovněla, můžeš si být jist dobrými a 
obzvláštními účinky pro svůj každodenní život. 



Šestá kapitola 

Nepřipusť nejistotu a nebuď znepokojený, jestliže se snad ihned nedostaví 
úspěch, jaký očekáváš. I když se tvé nitro a tvá duše budou cítit obklopeny 
temnotou, pamatuj: I temnota se může stát prostředkem velkého pokroku. 

Je třeba rozlišovat dva druhy takzvané temnoty. První je ta, kterou na sebe 
přitahujeme nedobrými rozhodnutími svobodné vůle. Můžeme se cvičit v tom, 
abychom se temnému vyhýbali a ono tak nezatěžovalo ani naši nervovou 
soustavu, ani naše srdce a naši duši. 

A přesto na své duchovní cestě, zejména v hlubokém klidu modlitby, často 
pocítíme temnotu, která jen stěží ustoupí svému opaku. Lze ji přirovnat k temné 
noci a v té se naše duše nachází. Tuto noc, o níž se často domníváme, že nikdy 
neustane, bychom především měli přijmout. Obklopí-li nás, nepomůže v této 
hlubině duše žádná myšlenková analýza, jak ji zahnat. 

Víš, že temnota zmizí, pouze vzejde-li světlo. Proto se nedej zmást, zneklidnit či 
oklamat, ocitneš-li se jakoby v temné noci. Bůh a světlo, které ti předtím vyslalo 
paprsek, tě neopustili. Vlivem hlubokého klidu v modlitbě se temnota, jež ti 
pronikla do duše, bude stále víc vytrácet a vzejde světlo. 

Avšak ještě z jednoho a důležitějšího důvodu zůstávej modlitbě věrný: Pocítíš-li, 
že tě obklopuje noc, může být temnota stejně tak dobře znamením, že tě Boží 
milosrdenství chce vést vnitřní cestou. Proto o tom nepřemýšlej a zůstaň klidný 
a tichý s vědomím, že temnota může být i prostředkem, jak dospět k 
dokonalému klidu, k pravému světlu a k hlubším duchovním hodnotám. 

Nebuď tedy zneklidněný a pamatuj, že existuje cesta temnotou, která může být 
správnou, jistou cestou vedoucí k dokonalosti. Budeš na ní činit pokroky. 

V děkovné modlitbě David o Bohu praví: Temno učinil stanem kolem sebe, 
vířící vodstvo, mračna prachu. (2 Sam 22,12) 

K Bohu přebývajícímu v temnotě se přiblížíš i ty, aby ti mohl duši zalít 
nadpřirozeným světlem, které pro tebe přichystal a pamatuje s ním na tebe. 
Moudrost a pravá láska se rodí uprostřed temnoty. 

Kéž rozpoznáš, že tvá duše bude touto láskou přitahována tím víc, čím víc se v 
modlitbě klidu odpoutáš od vědomě řízených myšlenek a zanecháš všech obrazů 
a představ. Takto nejen nalezneš vnitřní cestu, v níž skutečně je cosi 
prostinkého, ale Bůh modlitbou klidu přivede tvou duši k většímu osvícení a 
dokonalosti. 

On ti ve všem bude ukazovat cestu a umožní, aby cesta k němu byla zbavena 
všech překážek a tvé srdce aby se očistilo ode všech nezřízených hnutí 



odporujících duchovnímu pokroku. 

Není temnota ve zmíněné perspektivě i cosi velmi drahocenného a velikého? 
Nepotřebuješ v ní dělat nic jiného než mít důvěru a chovat se klidně. Například 
opakovaným vzýváním Božího jména můžeš svou duši zbystřit, aby si 
uvědomila Boží přítomnost a setrvala v ní. 

Upusť od vlastní vůle a vzdej se všeho chtění vědět a poznávat. Neusiluj ani o 
„nábožné pocity", ani o „zbožný postoj". Nesnaž se něčeho dosáhnout, měj 
pouze jediné niterné přání, aby se s tebou stala Boží vůle. Toto přání třetí prosby 
Otčenáše přejde tím, jak roste modlitební zkušenost, do prosté otevřenosti vůči 
Bohu. 

Jestliže se naopak zaměstnáváš jen sám sebou a v modlitbě kroužíš kolem svého 
já, tvůj život nebude nic jiného než kruh či kolo, z něhož neunikneš a nebudeš 
moci k svému duchovnímu rozvoji učinit ani krůček. Vzdor všemu snažení se 
nakonec skutečnému a bytostnému středu nepřiblížíš. 

Vlastní základ tvé duše, kde se ti chce zjevit Boží přítomnost a láska, ti zůstane 
cizí a nepřístupný. Neodhalíš ho jako skutečný střed, protože stále budeš jen 
těkat po periferii a budeš kolem středu pobíhat ve stále vzdálenějších kruzích. 
Místo v sobě budeš Boha hledat mimo sebe. Kdybys byl naopak kolem středu 
opisoval osmičku, duše by i při pohybech směřujících ven setrvávala ve styku s 
vlastním středem a přijímala z něj stále novou potravu. Ať bys stoupl nohou na 
kterýkoli úsek ležaté osmičky, znaku nekonečna, tvá duše by se dříve či později 
opět přiblížila středu a byl bys našel Boha v sobě. 



Sedmá kapitola 

Cestu k Bohu, jenž spočívá v základu tvé duše, můžeš urychlit odlehčujícími 
cvičeními, která duši uvolní. Pravý vnitřní pokoj je ovšem výlučně darem 
Stvořitele. On ti jej ve své láskyplné náklonnosti odhalí, když tvou duši 
osvobodí od posledního odporu a posledních překážek. 

Budeš-li mít sebenepatrnější přání jít duchovní cestou, pocítíš, jak ti Bůh jde 
vstříc. Jako přípravu můžeš ve svém každodenním životě mnoho věcí změnit a 
zaměřit je k jediném cíli: na setkání s Bohem, který po tobě touží. On pak nad 
tebou rozprostře svou milující ruku a osvobodí tě od nedobrých a chorobných 
způsobů myšlení a chování. On to bude, kdo v tobě uspořádá nezřízené žádosti a 
zkultivuje nepříjemné svérázné vlastnosti. On vymaže mnoho skrytých chyb, 
které si možná ani neuvědomuješ, a temné stíny, panující v základu tvé duše a 
zabraňující setkání s ním, promění v zářivé světlo. 

Pouze vnějším cvičením, úsilím vůle a náležitými činy do stavu trvalé Boží 
blízkosti nedospěješ. On ti ve své láskyplné vstřícnosti daruje vnitřní svobodu a 
tvou touhu ti splní, ale svým způsobem a v podobě tobě přiměřené. Jedině on ví, 
co tvá duše právě teď nezbytně potřebuje a jak se může uzdravit ze svých 
zjevných i skrytých vad. 

Proto se pokoušej častěji se zastavit, aby ses věnoval modlitbě klidu. Tím 
rychleji se pak osvobodíš od lpění na lidech a věcech přinášejících ti škodu. 
Hrubé chování a neovládané choutky se zjemní. Díky pravidelnosti modlitby a s 
tím spojené odevzdanosti zaznamenáš obrat k dobrému i v subtilnějších 
oblastech své osobnosti: 

• Prohloubí a rozšíří se tvé vnímání a tím i tvá religiozita. 

• Budeš odpovědněji zacházet sám se sebou i s druhými. Odhalí se ti hlubší 
poznatky a osudové souvislosti. 

• Nejenže se oslabí, nýbrž zcela zmizí očekávání „nadpřirozených" událostí, 
ukvapený výklad domnělých božských sdělení, interpretace „zjevení" a 
prudkých hnutí mysli. 

• Budeš-li se v modlitbě opakovaně odevzdávat klidu zaměřenému na 
prazáklad stvoření a budeš-li přirozeným způsobem, nikoli nucením, chtěním, 
představami či city své duši umožňovat, aby se zbystřila, dostane se ti 
nevýslovných milostí. Každým setrváním v tichu a v temnotě často s tichem 
spojené nabude tvá duše na síle a ty nalezneš přístup k jejímu základu 
proniknutému stvořitelským světlem. 

To všechno a ještě víc Bůh ve tvé duši způsobí. Měj na paměti a také si to v 
dané chvíli připomeň, že on přitom může použít i kříže a duchovní vyprahlosti. 



Protože mnoho lidí stále znovu opomíjí rozhodující pokyny, nelze je dostatečně 
zdůrazňovat a připomínat: 

K bytostné složce modlitby klidu patří, aby ses zacvičoval do úkolu své vlastní 
vůle. Když se modlíš, nevnášej do modlitby žádné vědomě řízené volní impulsy 
a osvobozuj se od svého chtění a svých představ. Jdi touto cestou klidně dál i 
poté, co tě obklopí temnota. Čím ty můžeš přispět ze své strany a co respektuj, je 
zanechání veškeré činnosti. Kromě opakovaného modlitebního zvolání, které tě 
uvede do hlubokého mlčení, není tu žádného nezbytí, proč něco dělat či něčím 
hýbat z vlastního uvážení. 

Hluboký pokoj a dary s ním spojené dokážeš přijmout nejlépe tak, že se budeš 
udržovat otevřený a připravený k přijetí. S tímto povědomím a touto zkušeností 
se vydej s klidným svědomím na cestu, sám přitom spoléhej na Pána a ponech 
zcela na něm, kdy a jak se tě dotkne tajemstvím své smrti a svého 
zmrtvýchvstání. 

Budeš-li se řídit těmito pokyny, budeš vlastnit ten nejlepší prostředek, jak se 
připravit na Boží působení. Možná či určitě se čas od času nevyhneš 

tomu, abys neprocházel vnějšími i vnitřními strázněmi. Cvič se v trpělivosti a 
připusť, ať se na tobě stane to, co se stát má a musí. 

Pravý život a božská láska v něm skrytá budou samy o tebe pečovat. Musíš si 
pak snad ještě sám ukládat nějaké vlastní kající úkony či nesmyslná umrtvování? 

Cožpak nejsou pro zahradníka cennější ty rostliny, které sám zasadil? Rostou 
rychleji a nesou lepší ovoce než ty, které zasadilo či často přesadilo více rukou. 
A tak se nevměšuj a ponech prostě Boží lásce a pedagogice, co ti vlije do duše. 
Jednak se tomu nedokážeš ubránit a za druhé víš, že ti to bude k největšímu 
prospěchu. Až se ti podaří tyto síly přijmout, uvést je do života, nést je či je 
rozvíjet a rozmnožovat, bude celému tvému bytí darován hlubší smysl. Třebaže 
sis přál, aby mnohé bylo jinak, začne ti život působit radost a přinášet úspěch. 

Nejpřednější pro tebe je připravit srdce jako čistý list papíru a rozprostřít jej, aby 
Boží moudrost na něj mohla napsat, co se jí zlíbí. Aby se tato láska projevila, je 
nezbytné, aby ses modlitbou klidu na chvíli stáhl ze všedního života mlčky, 
uvolněně, pokorně, odevzdaně a neměl přání sám něco dělat či snad dokonce 
poznávat. 



Osmá kapitola 

Nedej se zmást žádným temným a tísnivým rozpoložením a neměj z něho 
strach. 

Nyní obdržíš další pokyn, o kterém sice již byla zmínka, ale nebyl ještě vysloven 
jasně. Mnoho lidí uvádí, že zakoušejí bolestné skutečnosti a bolestná 
rozpoložení nejen v obecném a denním životě, nýbrž i na své duchovní cestě, 
tam dokonce intenzivněji. 

Vyjmenujeme teď několik takových nepříjemných stavů. Ty tě však nemají 
vyděsit a v žádném případě odradit od modlitby klidu. Možná jsi podobné stavy 
musel prožít už někdy dříve nebo se v nich octneš. Nezbytné přechody jsou 
skutečností, před kterou nemůžeme utéci. 

Budeš se cítit zavalen mořem hořkosti. Přepadnou tě deprese. Nebude tě chtít 
opustit vnitřní pnutí. Duševní bolesti se budou projevovat prudkými tělesnými 
potížemi. Druzí na tebe budou dotírat, a ty tomu nebudeš moci uniknout. Pocítíš, 
a nebudeš moci proti tomu učinit naprosto nic, jak ti duševní a tělesné bolesti 
pronikají až do základu duše. 

Budeš se cítit všemi opuštěn, zvláště lidmi, od nichž jsi čekal pomoc a 
náklonnost. Nebudeš mít po boku nikoho, kdo by tě v tvém soužení doprovázel 
a podpíral. Duchovní zdroje, z nichž jsi žil, se budou zdát vyschlé. Nebude ti do-
přáno, ani abys měl dobré myšlenky a viděl věci, jak skutečně jsou, ani abys 
konal modlitby či měl účast na službě Bohu. Budeš mít pocit, že jsi jakoby 
uvězněn v pancíři, takže nebudeš vnímat žádný dotek. Budeš přesvědčen, že tě 
nebesa už nikdy ne-obdarují svým světlem. Ani vzpomínky na jasné a 
svrchované doby tvého života ti neposkytnou klid a naději. 

Budou na tebe násilím doléhat tvoji neviditelní nepřátelé, aby na tebe uvrhli 
zoufalství a ohavné myšlenky. 

Zachvátí tě taková netrpělivost, jakou jsi u sebe nikdy nepoznal, a vzbudí v tobě 
pochybnosti o Bohu, svátostech a tajemstvích víry. Ke všemu náboženskému 
budeš pociťovat hnus, odpor a nevoli. Do myšlenek a citů se ti vkrade čerň a 
temnota, zavládne v tobě nepořádek a malomyslnost. Tvé srdce bude plné 
úzkosti, tvé city plné chladu a síla tvé vůle ochablá. Z nepatrných nesrovnalostí 
se pro tebe stanou veliké problémy. Budeš se cítit natolik opuštěný, že Bůh pro 
tebe přestane existovat. Úzkosti a bolesti tě budou svírat jako dvě hradby. Vy-
prchá jakákoli naděje z nich uniknout. 

Žádným z těchto stavů se nedej uvést ve zmatek a neboj se jich. Dopustí-li 
Stvořitel, že budeš tím či oním muset na čas a nezvratně projít, nezbude ti, než 
abys to přijal. Protože on tě miluje, nebude se jinak moci k tobě dostat, aby ti 
očistil duši a naplnil ji světlem. Stvořitel leccos dopustí, abys poznal své slabiny, 



slabost své duše a množství nicotností vnějšího světa jako takové. Uvědomíš si 
mnohou pomíjivost, na níž jsi možná lpěl s velikou rozkoší a radostí. 

I když ti Bůh ve své lásce naprosto nechce způsobit utrpení, přesto může být v 
plánu stvoření a osudu obsažen proces očišťování tvé duše, který nevylučuje jak 
vnější, tak i vnitřní bolesti. 

Protože Stvořitel s tebou vposledku zamýšlí něco nekonečně láskyplného, v 
žádném případě se nepodrobuj nějakým samostatně zvoleným cvičením v 
„umrtvování", nýbrž svěř se jemu a jeho božské pedagogice. Jak dokážeš 
vrhnout do moře Jonáše své duše? Či se snad tobě a tvému chtění podaří v 
základu tvé duše zažehnout světlo? Vstoupit do zaslíbené země Stvořitelova 
klidu, to je a zůstane Stvořitelovým darem pro tebe. 



Devátá kapitola 

Duše se nemusí ani strachovat, ani se odvrátit od duchovní cesty, stane-li se, 
že se vyskytnou překážky nebo protivenství. 

Člověk si ve své pýše stále znovu namlouvá, že vposledku dokáže všechno sám. 
Spoléhá se jedině na svou vlastní vůli a své vlastní úsudky. Tak nezřízeně baží 
po moci a slávě, že už nevnímá, jak velice chorobné je to jeho já, nabubřelé 
sebeláskou. Považuje se za neomylného obzvláště tehdy, když prožívá trvalý 
vnější „úspěch" anebo když ho krize, protivenství a problémy znecitlivují pro 
skrytý rozměr pravého života. 

Vzdor tomu někdy i tento člověk zakusí slitovnou a spásonosnou Boží lásku. 
Stvořitel vidí bídu naší autokratičnosti a v době nezbytné změny ji dopouští, aby 
nás tato naše hříšnost a naše zvrácené sklony zneklidnily a otřásly námi. Mysl 
zatěžují temné myšlenky. Dostavují se náboženská a mravní pokušení. 
Zmocňuje se nás nákaza netrpělivosti a poskytuje široký prostor bezuzdnému 
chování a jednání: pýše, nestřídmosti, výstředním sexuálním žádostem, 
výbuchům vzteku, rouhání se Bohu. Nakonec nás často přepadne mučivé 
zoufalství. 

Stvořitel toto všechno dopouští, abychom poznali svou neschopnost a naučili se 
přijímat do svého srdce jeho, jemuž vposledku vděčíme za sebe samy a za 
všechno. Protivenstvími a bolestiplnými oklikami likviduje Pánova nekonečná 
dobrota naši pýchu a všechny vlastnosti z ní vyplývající. Aby se naše duše 
uzdravila a mohly v ní působit božské síly, nezřídka se používá tohoto trpkého, 
avšak účinného léku. 

Byli jsme všichni jak poskvrněni, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. (Iz 
64,5) Příčinou skvrn byla především naše pýcha, naše sebeláska a příchylnost k 
nesprávným věcem. Proto je jako první proces nezbytné se očistit, abychom před 
Bohem obstáli svou podobou i skutky. 

Naše duše se musí osvobodit od toho, co jí není vlastní a co k nám proto nepatří. 
Tento proces může případně být bolestný. 

Představ si pilník, jímž se intenzivně odpilovává vrstva rzi - nadutost, sobectví, 
hlad po moci, opovážlivost, sebeláska. Často není v Božím plánu žádná jiná 
cesta možná, aby se tvá duše dala zprůhlednit, ztišit, aby přijala zkušenost, 
pokoru a citlivost. Současně se ti srdce osvobodí od tlaků a úzkostí, které tě 
možná už hodně dlouho trápí. Celá tvá osobnost se zkultivuje, a tak budeš dělat 
méně chyb, a tvé cítění, myšlení a jednání nejenže bude trvalé a úspěšné, ale 
především bude i milé Bohu. 

Když se pohybuješ na duchovní cestě, k níž neodvratně patří proces 
odpoutávání, vyskytnou se fáze, které ti budou připadat krajně obtížné: Mnohé 



ve tvém životě se ti bude jevit jako bezvýchodné a nedosažitelné. Temnota 
nebude chtít ustoupit, budeš netrpělivý, deprimovaný a v úzkostech. Negativní 
síly tvé fantazie nebudou znát meze. 

Je proto důležité a nezbytné, aby tě doprovázel důvěrně známý člověk, který tě 
má rád. Neměl by být vzdálený Bohu a sám by měl mít náležité zkušenosti s 
poutí po této duchovní cestě. V jeho blízkosti a v jeho vyzařování by ses měl 
dobře cítit, přijímat skrze něho sebejistotu a korektury, především však, mimo 
všechny písemné pokyny, bys měl být schopen vylévat si před ním srdce. 

Abys zdárně postupoval a upevňoval si v duši vnitřní mír, jsou neodvratné ty 
kroky, které vposledku budeš moci připisovat úžasnému působení Božího 
milosrdenství. Tomuto procesu očišťování a obnovování lze napomoci tím, že 
budeš praktikovat modlitební cvičení, jejichž cílem je mlčení a ztišení. Ve všem, 
co nastane, se skrývá pouze jediný úmysl: 

Má se ti odhalit základ tvé duše. Poznáš, že ty nejsi hybatelem toho, co se hýbe 
skrze tebe, ale zakusíš, že je v tobě živě přítomen nehybný hybatel. 

Zcela samočinně zaujmeš postoj přijímajícího a budeš vědět, že bez Boha 
nedokážeš ze sebe sama vykonat nic. Ze ztišení a setrvávání v tichosti, zejména 
v modlitbě klidu, budeš dostávat sílu, která tě bude naplňovat štěstím a zároveň 
ti pomáhat, abys přijal to, co je nevyhnutelné, a unesl to. 

Budeš-li muset v důsledku ran osudu při-jmout zranění a bolesti způsobené 
druhými, nelze v žádném případě připisovat příčinu pouze druhým. 
Pravděpodobně bude třeba, abys prodělal něco, co bude pro tebe i tvou 
schopnost zátěže náročné, něco, co tě nakonec posílí a tedy i posune o kus vpřed. 
Bůh si sice nepřeje lidské poklesky, avšak dopouští je, abychom skrze jejich dů-
sledky dospěli k hlubšímu poznání. Bolestné zkušenosti tak pro nás mohou být 
ověřovací zkouškou, mohou nás přivést k větší trpělivosti a lásce a především 
nás na základě nového poznání uchránit před dalšími chybnými rozhodnutími. 

Obzvláště zabolí urážky, kterých se nám dostane od vážených lidí. Zde se setkají 
dvě věci: budeš v rozporu s tím, kdo tě urazí, a navíc ti duši zavalí tíha z toho 
plynoucí. Křivda druhého vůbec neodpovídá Boží vůli; avšak to, co v tobě 
způsobí, bude pro tebe mít hlubší smysl a význam. Nezbude ti nic jiného, než 
zpočátku toto poranění přijmout jako jednou dané a pak s ním patřičně naložit. 
Otevřený odpor není vždy ta nejlepší cesta. 

Nabízí se otázka: Proč musel Kristus na Golgotě vytrpět tak nesnesitelné 
pokoření a smrt? 

Nemůže to být - a ve stvoření dokonce záměrně - tak, že hřích někoho jiného 
bude k užitku a ke spáse tvé duše? 



Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou 
jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jednání! (Řím U,33) 

Mimořádné a úžasné jsou cesty, jimiž Bůh se svým plánem spásy dospívá k cíli, 
když očišťuje naši duši, proměňuje nás, hovoří k nám, vede nás a řídí. 



Desátá kapitola 

Nárazy, které naše duše přijala, musí pokaždé zas najít výraz, aby se jí ulevilo. 
To nejhorší, co se nám může na naší duchovní cestě přihodit, je nehybnost. 

Má-li se duše stát trvalým příbytkem Boha, nebeského Krále, a to je naším 
nejvlastnějším určením, musí být nezatížená a osvobozená od všeho, co k ní 
nepatří. Není tudíž jasné, že oheň očišťování musí zasahovat stále hlouběji a 
palčivě-ji? Naše úloha spočívá vtom, že budeme pokračovat na duchovní cestě 
nehledě na bolesti či protivenství, která se dostaví. Na druhé straně však bude 
sílit víra založená na zkušenosti a poroste naše schopnost chápat a milovat. 

Je to ovšem jako chůze po hraně: pochybnosti a strach budou vyvolávat otázku, 
zda je naše konání správné a cesta, kterou jdeme, ta pravá. Kdo z nás by rád 
nevěděl, zda roste ve víře či ne, zda otázky a útrapy mají smysl, a kdy a s čím 
máme souhlasit a co odmítat? Přechodné pochyby a strach nejsou na tomto 
citlivém pozadí naší duše nic jiného než skryté účinky její něžné lásky. 

Nárazy, které duše přijala, musí pokaždé znovu najít výraz, aby se jí ulevilo a 
nezůstala zavalena a bez života. Aby se naše vnitřní síly uvolňovaly a rostly, to 
můžeme hojně podporovat i mimo modlitbu. Jistě nebude těžké dbát následu-
jících pokynů: 

Neusiluj zaujmout pokaždé první místo, ale v určitých situacích se spíše drž 
opodál. Neber sama sebe příliš vážně. Připusť, aby se v tobě projevoval úžas, 
neboť velikost a tajemství stvoření nedokážeš intelektuálně pochopit. Měj 
důvěru, že Stvořitel to s tebou za všech okolností myslí dobře. 

Rozpomeň se, z jakých nebezpečí jsi doposud vyvázl zdráv a bez úhony. 
Uvědom si, že nejsi sám a že tě vede někdo, kdo tě nikdy neopustí. Buď si 
vědom, že mnohá zdrcující osočování jsou nezbytná. Bez Boží pomoci by sotva 
bylo možné, abychom vždy znovu povstali a nabyli nových sil a tam, kde je 
záhodno, je i rozdávali. 

Jednak se tvá duše musí uvolnit od nárazů, jednak patří k tvým nejpřednějším 
úkolům nevydávat se nikdy nebezpečím, jimž se lze vyhnout. Pozůstávající 
spornosti, pokušení a pochyby samy už vyvolávají vnější i vnitřní střety, které tě 
budou provokovat až dost. Poznávej, proč tě to či ono stíhá stále znovu, a 
především, jaké z toho pro tebe plyne ponaučení a co z toho můžeš získat. 

Pokoušej se přijímat různé výzvy a dokonce z nich mít radost. Podaří-li se ti 
setrvávat tam, kde je tvé jádro, a v pokoji, bude pro tebe snazší přijímat a snášet 
to, co je nevyhnutelné. Až mnohem později poznáš hlubší smysl toho všeho a 
budeš schopen Bohu poděkovat. 

Abys duši uchránil nových mučivých nárazů, neboť ty, které se již dostavily, tě 



budou až dost zaměstnávat, můžeš si navyknout zaujímat vůči špatným 
myšlenkám a pokušením postoj, jako že neexistují. Původce se bude cítit nejvíc 
zasažen, když budeš jeho posly a nakonec i jeho samého ignorovat. 

Zřetel a pozornost obracej prostě na to, co je proti strachu a přináší pokoj. Je 
dobré nekroužit příliš dlouho myšlenkami kolem temných témat a také se 
nepokoušet, abys na všechno našel odpověď. Budeš-li se jen a jen vypořádávat s 
nepřítelem a navíc příliš dlouho a příliš intenzivně, je tu nebezpečí, že tě polapí 
do svých spárů dříve, než se naděješ. 

Všichni lidé, jimž se podařilo zvládnout svůj život se všemi světlými a temnými 
stránkami, zdůrazňují, jak jejich cesta byla a je svízelná. Velmi často s 
pokrokem v duchovním rozvoji dokonce těžkosti rostou. Ve většině případů nám 
není dopřáno dokonale poznat příčiny. Mnohé pro nás zatím zůstává tajemstvím, 
s nímž musíme žít. Podle naší individuální povahy pokračují určité procesy a 
osudové proudy nevyhnutelně a důsledně dál. 

S čím jsme započali, to se bude proto, že konec je v dohledu, rozvíjet rychleji a 
intenzivněji, aby pak definitivně ustoupilo vnitřní svobodě a klidu. Jestliže se 
tomu, co se s námi děje, nebudeme stále vzpírat, budou prazákladní síly naší 
duše posíleny natolik, že temné a především protibožské síly už nám do nitra 
neproniknou. 

Možná tě při všech těch otřesech a protivenstvích zvláště uklidní jedna 
myšlenka: To nejhorší, co se člověku na duchovní cestě může stát, je nehybnost. 
Buď proto vděčný a měj radost, je-li tvůj život a zejména tvá niternost v pohybu. 
Každá změna obsahuje skrytý dotaz, jak jsi stálý a uvolněný a nakolik je tvůj 
vnitřní klid a tvůj pokoj neotřesitelný. 

Vydal ses na cestu a to znamená pokrok: že se ani nezastavíš, ani nepůjdeš 
zpátky. Tvým přáním je přiblížit se Stvořiteli a tajemství jeho stvoření. 

Chceš utvářet svůj život smysluplně a zároveň sloužit Bohu, dýchat ve své duši 
jeho pokoj. Bude-li ti cesta v určitých úsecích připadat příliš obtížná a strmá, 
nedej se zviklat a pokračuj v pohybu. Proces poznávání a očišťování se započíná 
již v tomto světě a je nezřídka přirovnáván k ohni, který nás chce očistit. 



Jedenáctá kapitola 

Cesta do niternosti. Jak si máme počínat při ponoru do své duše - i prožíváme-
li prudké duchovní střety a vysokou míru neklidu. 

Usebrat se, ponořit se do nitra, k tomu nám mimořádně napomůže zkušená a žitá 
víra. Nejjednodušší cestou je modlitba klidu a mlčení, kdy člověk tuší Boží 
přítomnost. Tiché a opakované vzývání Boha umožní, aby ses neztratil ve 
vlastních myšlenkách. Zůstaneš bdělý, ne však aktivní, a budeš zakoušet stále 
hlubší klid. Duše se naprosto sama od sebe a nepozorovaně zaměří na svůj vlast-
ní prazáklad. 

Tento postup si vyžaduje cvik a pomalé navyká-ní. Na prvním místě platí: dávat 
přednost ne sobě, nýbrž Bohu. Aby se na nás a skrze nás mohla dít Boží vůle, k 
tomu budeme stále znovu potřebovat pokyny a nácvik. 

V základu tvé duše dojde k setkání, které se lidskými slovy nedá popsat. Bude to 
beztvaré a bezobrazné „zření" očima duše, poznávání či dokonce 
znovupoznávání postrádající jakýkoli tvar. Určitě učiníš tuto zkušenost víry v 
dohledné době a zažiješ stav klidu, kdy nebudeš s to vnímat ani nějaké rozdíly, 
ani určité vlastnosti. 

Bude-li ti dán tento stav, zkušenost hlubokého vnitřního klidu, ponech, ať se vše 
děje tak, jak se to chce dít. Nedělej naprosto nic. Stane-li se ovšem, že budeš 
vlastními myšlenkami, představami a obrazy z mlčení vytržen, tiše a něžně 
opakuj své modlitební vzývání a o nic jiného se nestarej. Jednoduše a prostince 
tak setrváš v láskyplném zacílení na Boha. Tím, že se o sebe nebudeš starat, 
odevzdáš se jeho milující přitažlivosti. Do jeho rukou vložíš svého ducha, který 
v tvé každodennosti často bez výběru a bez cíle pouze těká. 

Nezaměřuj pozornost ani na sebe, ani na to, co se s tebou děje. Nic nepozoruj a 
neočekávej. Nedělej si o Bohu žádné představy a přenes na něho starost o sebe i 
o ty, za které neseš spoluodpovědnost. 

Po dobu modlitby klidu musíš zachovat mlčení a přitom na všechny věci ve 
svém životě zapomenout. Stručně řečeno: Tato modlitba - a to si vždy znovu 
připomínej -je prostinké, bezobrazné a beztvaré modlení, na němž se ani 
nepodílíš myšlenkami, ani se nepokoušíš vnímat jakékoli věci či události. 

Dospěješ k vnitřnímu klidu a usebrání, musí být cesta k nim zbavena překážek. 
Toto očišťování ti často bude připadat jako zápas, kde se budeš muset vzdát 
lecčeho důvěrného, o čemž sis myslel, že k tobě patří. Vzpomeň na Jakuba, 
který po celou noc byl zapleten do zápasu, dokud se nerozednilo a Bůh mu 
nepožehnal (Gn 32,23-33). Dokud ti nevzejde v duši světlo a nepožehná ti Bůh, 
vytrvej navzdory dočasným bolestem a neztrácej Boha ani z očí, ani ze srdce. 
Tím se rozumí, že budeš nadále vytrvale vzývat Boha a nedáš se od toho ničím 



odvést. 

Jakmile se vydáš na vnitřní cestu, aby ses přiblížil pravému světlu, vyvstanou ti 
v nitru netušené stíny a budou ti chtít tento přístup znesnadnit nebo dokonce 
znemožnit. Avšak mlčením a ztišením v modlitbě zakusíš vskrytu v duši přitaž-
livou sílu silnější než všechno, co se ti bude stavět do cesty. Vzdor 
protivenstvím umožni, aby v tobě rostl klid. Přinese tvé duši spásu a bude pro 
tebe znamenat veliký zisk. 

Dokonce i při nevhodných, nespoutaných a nečistých myšlenkách, které tě 
přepadnou, bude se tvá duše silou své touhy dotýkat svého prazákladu, 
pokračovat v cestě usebrání, pokoje a klidu. Dobrá předsevzetí, která možná 
chováš, nebo velkolepé city zde nehrají žádnou roli. Jedině důležité je, aby ses 
nesnažil tyto myšlenky napadat nebojím dokonce odporovat. Počínat si tak by 
bylo jen na překážku a tvou duši by to jen ještě víc zneklidnilo. Nejlépe bude, 
aby ses zaměřil jedině na Boha a po dobu modlitby všechno přenechal jemu. 

Myšlenkám, které tě budou přepadat, se nelze ubránit násilím. Rovněž se ti 
nepodaří, abys vnesl do přechodné temnoty světlo. Také neměj starost, když 
nebudeš vnímat žádné duchovní pocity. Neopouštěj vnitřní usebrání, i kdyby ti 
nepřítel světla nastavěl do cesty zdánlivě nepřekonatelné překážky. Odevzdej se 
milující přitažlivosti Boží, která je silnější než jakákoli překážka. Naplní tě 
zářivé síly Pánovy přítomnosti a z duše dostaneš posilu, abys dokázal kráčet dál. 

Vyhýbej se tomu, abys svou modlitbu subjektivně hodnotil. Nijak si nevyčítej, 
že ses dostatečně nepřipravil, zvláště když po modlitbě vstaneš nenaplněný a 
možná neklidnější. Nehloubej o tom, proč dočasně nepociťuješ přímý užitek ze 
svého modlení. To, co do tebe bude proudit, poroste nejprve nepozorovaně a v 
tvém životě se projeví, když s tím budeš nejméně počítat. 

Ovoce pravé modlitby například nespočívá ve vnímání vnitřního světla nebo v 
zakoušení blaživé-ho tepla a v citech. Ani se s modlitbou nemusí dostavit 
zvláštní poznání duchovních či skrytých věcí. 

Nepřipouštěj si žádné myšlenky o úspěchu svého modlení. Ten se sám od sebe 
dostaví v příslušné době tobě určené. Pouze konej modlitbu klidu trpělivě a 
vytrvale, zachovávej při ní mlčení a sám od sebe neuváděj do pohybu myšlenky. 
Pocítíš, jak i tvé srdce bude stále víc docházet klidu, podaří-li se ti, aby ses do 
tohoto přirozeného procesu nevměšoval. 

Na zbystření duše, kterou přitahuje Boží přítomnost, se nebudeš moci připravit 
jinak než stálostí v modlitbě, aby se na tobě mohlo udát to, co je nezbytné. 

Protože na to mnoho lidí ve svém každodenním životě stále znovu zapomíná, je 
třeba velmi výrazně zdůraznit toto: 



Při modlitbě klidu si jednak nacvičíš postoj odevzdanosti, který tě zcela dokáže 
oprostit od všech navyklých příjemností, jednak ale onen stále hlubší klid 
vyburcuje neviditelné nepřátele, kteří se ti pevně usadili v nitru. Veškerou mocí 
se vzpírají tomu, aby se s tebou rozloučili. Proto v nezbytném procesu 
očišťování vyvolávají neklid a zmatení. Toto musíš vědět, abys trpělivě snášel 
přechodnou nevolnost a síly napírající se proti tvému duchu. 

Jít cestou niternosti je jako určitý převrat, který tu a tam způsobuje bolest a 
strádání. Možná se u tebe vyskytnou fáze, kdy ti modlitba úplně přestane 
chutnat, budeš se cítit duševně zesláblý, v ne-náladě a nespokojený. Podivné 
myšlenky tě budou přepadat i mimo dobu modlitby. Budeš se cítit tělesně 
vyčerpaný, spánek budeš mít narušený a neklidný, především však budeš 
pociťovat energie pudů, s nimiž budeš schopen zacházet jen obtížně, protože 
budou vrhat na tvé dny stín. 

Můžeš se uklidnit a být si jist, že jde o uvolňování sil, které se v tobě usadily a k 
tobě nepatří. Že budeš v té době pociťovat k modlitbě klidu odpor a budeš si 
přát, ať už to modlení skončí, je naprosto pochopitelné. Abys sis však příliš 
častým a dlouhým modlením neuškodil, bezpodmínečně si vedle těchto pokynů 
obstarej i radu nějakého zkušeného a Bohu blízkého člověka. Budeš velmi 
šťastný, až po jeho boku a s jeho pomocí obstojíš při prvních zvratech na své 
duchovní cestě. 

Terezie z Avily, které se na její duchovní cestě dostalo hlubokých mystických 
zkušeností, píše o tom v dopise donu Alfonsu Velásquezovi, biskupovi v Osmě, 
v květnu roku 1581. Ohledně modlitby dává tuto radu: 

„Trpělivé musíte snášet nápor rozptylujících myšlenek a obtížné představy 
fantazie, rovněž i nespoutanost přirozených hnutí, z nichž některá vznikají z 
vyprahlosti či roztržitosti duše, jiná z nedostatečné podřízenosti těla duchu." 

Těmito slovy je vystižen vyprahlý či bezútěšný stav duše zbystřující se v 
modlitbě. Učiníš-li na své cestě zkušenosti v tomto směru, s láskou je přijmi a 
buď si vědom, že ti jsou nadmíru prospěšné. Je zapotřebí cviku v odevzdanosti a 
trpělivosti, aby ses nevzpouzel proti stavu, od něhož si vlastně slibuješ hluboký 
klid, ale který ti zjevuje spoustu myšlenek. Budeš mít dojem, že ti myšlenky 
zničí klid duše, a budeš se ptát, jaký to má smysl vracet se k vnitřní usebranosti. 

Cesta, která ti jinak připadala tak jistá, tě bude plnit nejistotou a pochybnostmi. 
Budeš cítit všemožné rozpornosti a všechno bude spíš horší než lepší. 

Terezie z Avily se tohoto tématu dotýká ve zmíněném dopise. 

„Člověk by měl vytrvale prodlévat na místě modlitby, i když ho ptáci obraznosti 
při ní budou trýznit dotěrnými představami a myšlenkami a všelijakým 
znepokojováním, rozrušovat mu ducha a pozornost odvádět jednou tam, podruhé 



onam, přičemž i srdce bude následovat těkající rozum; dokázat všechno to 
obtěžování a zneklidnění snášet s trpělivostí, to není zrovna malé ovoce mod-
litby. Znamená to vskutku přinést sebe jako zápalnou oběť, protože tak bude celá 
oběť pozřena ohněm nevraživosti a nic nezbude." 

Slova Terezie z Avily jsou stvrzením našich pokynů na cestu a chtějí tě 
povzbudit, abys vtrhávající myšlenky a nevražení snášel trpělivě. Měj se na po-
zoru, aby ses k nim nepřipojil, pouze je ponech přejít kolem sebe. 

Kdykoli usedneš k modlitbě klidu a vrhne se na tebe množství myšlenek, odvrať 
se od nich tím, že dáš přednost vzývání Nejvyššího. Myšlenky nezaplašuj, ony 
se od tebe vytratí samy a ustoupí klidné bdělosti. Budeš možná mít špatné 
svědomí, že jsi k tomuto procesu sám ničím nepřispěl. Jako oněch myšlenek 
nedbej ani takovýchto pocitů, neboť tě jen zdržují od náležitého a hlubšího 
modlení. Předsevzetí ustát s nimi a tvé dobré úmysly naprosto postačí, aby tě 
zavedly na cestu k větší niternosti. 

Jestli takto zcela upřímně odevzdáme Bohu," píše Terezie ve svém dopise dále, 
„není to vůbec ztráta času, ale spíše ohromný zisk; neboť zde všechno konáme 
bez jakéhokoli vlastního zájmu zcela a naprosto ke cti a slávě našeho Pána. 
Možná si na okamžik budete myslet, že je to marné úsilí, ale budete se mýlit. 
Duše je tu jako děti, které pracují na statcích svého otce; večer sice nedostanou 
mzdu, avšak na konci roku obdrží celou odměnu najednou." 



Dvanáctá kapitola 

Nakolik jsi v modlitbě schopen se odevzdat a v každodenním životě přijímat to, 
co je nevyhnutelné? 

Nemysli si, že Bůh nejvíc miluje toho, kdo v modlitbě koná a cítí nejvíc, či koho 
se při ní zmocňuje silné vnitřní pohnutí. Rozhodující otázka spise zní: Nakolik 
jsi v modlitbě schopen odevzdanosti? Nakolik jsi bez protestu schopen přijímat 
během modlitby i v každodenním životě to, co je nevyhnutelné? Nejenže tě 
milující Boží přítomnost bude stále obklopovat, ale ona bude také v tobě, 
třebaže si to vzhledem k nedostatečné zkušenosti víry nebudeš ještě 
uvědomovat. 

Možná jsi doposud byl důvěrně obeznámený jen s modlitbou, kterou jsi dokázal 
konat a řídit pouze pomocí svých smyslů. V hluboké modlitbě klidu se takového 
modlení budeš muset vzdát, což bývá mnoha lidem velmi zatěžko. Sám od sebe 
zcela opustit něco navyklého může být velmi bolestné. 

Tvá duše však dosáhne stavu odevzdanosti, ticha a klidu, pouze když se v době 
modlitby veškerého chtění a konání vzdáš. Jakkoli je ústní modlitba sama o sobě 
dobrá, při vnitřním usebrání a zbystření duše ji už nepoužívej. 

Při modlitbě klidu by ústní modlitba zbraňovala, aby se ti zklidnilo srdce i duše, 
k níž chce promlouvat Bůh. Nedej se přemluvit opačnými argumenty; budeš jen 
ztrácet drahocenný čas. 

Nezáleží na tom, abys pronášel mnoho slov, ale na tom, aby ses odevzdáním 
cvičil v mlčení a mohl tak přijmout dar, který ti Bůh přichystal. Mlčením, 
usebráním, klidem a odevzdaností se otevřeš spásnému Božímu jednání. Jak 
skrovné a nepatrné jsou oproti tomu tvoje výkony, tvé myšlenky a city, vždyť 
teprve on je obohatí a naplní! Tím, že nebudeš činit nic, budeš na cestě do nitra 
vždy nacházet otevřené dveře, které ti umožní vstoupit. 

Někteří lidé, kteří začali nacvičovat modlitbu klidu a s ní spojené vnitřní 
usebrání, často už po krátké době této modlitby opět zanechávají. Jako důvod 
uvádějí banální výmluvy: Že to neodpovídá jejich vkusu, nedostavuje se úspěch, 
prý jen ztrácejí čas, neustále že je ruší myšlenky a vůbec: tahle modlitba že není 
nic pro ně. 

Protože však každý duševně zdravý člověk dokáže věřit, mlčet a mít trpělivost, 
je modlitba klidu možná pro každého. Je jen zapotřebí času, který budeš 
investovat do Boží vstřícnosti, je zapotřebí překonávat svou povrchnost a lenost, 
především je nutné mít vytrvalost a schopnost vydržet otřesy, neboť ty mohou 
být bolestné. 

Mnoho lidí hledá jen sebe samé, opředla je sebeláska a oni usilují o uspokojení 



svých sobeckých žádostí. Toto povrchní chování se vztahuje i na vyhledávání 
takzvaných krásných zkušeností víry. Ty dokáží spíš napáchat škodu než zavést 
na správnou cestu. Modlitební stav, v němž jsme se ode všeho oprostili, nabízí 
oproti tomu maximum i optimum možností, aby zasáhl Bůh. 

V modlitební tradici jsou dochovány tři svrchovaně důležité pokyny: 

Za prvé: 

Čtvrthodina usebrání ve smyslu modlitby klidu spojené s určitým 
sebeodevzdáním je Bohu milejší a je daleko lepší než veškerá kající cvičení. 
Jakýpak to má význam, když všelijakým „umrtvováním" se tělo přechodně 
„zkrotí", ale duše se to netkne? 

Za druhé: 

Ten, kdo opravdu hledá Boha, dosáhne na své cestě k niternosti chvílí modlitby 
mlčení a klidu daleko víc než dalekými cestami a poutěmi. Nejen pro toho, kdo 
se modlí, ale zástupně pro mnoho lidí, jimž není přístup ještě umožněn, rozvine 
hluboká modlitba ihned svůj účinek. Duše při většině cest a poutí stěží nalezne 
klid, neboť dochází spíš k rozptylování než k usebrání. Potulováním a novými 
dojmy se duše spíš oslabí, než posílí, a je to pak pro ni spíše zátěž navíc, než aby 
se jí ulevilo. 

Za třetí: 

V modlitbě se na Boha nezaměřuje rozum, nýbrž naše srdce a naše duše. 
Zbystřením duše se přikláníme k božskému. To se děje tím, že dopouštíme Boží 
vůli, a ne výkonem a úsilím našeho rozumu. 

Čím víc je naše duše oproštěna ode všeho těžkého, tím je pro ni snazší ponořit se 
do Boží vůle. Myšlenkám a pokušením přitom vznikajícím nevěnujeme vůbec 
pozornost, ale navracíme se do co největšího ticha. To je modlitba ze všech 
nejznamenitější. 

Jeden případný omyl či nesprávnou myšlenku odstraníme ještě na konci této 
kapitoly. 

Mnozí si myslí, že je duše při modlitbě klidu nehybná a sama že nic nepůsobí. 
Toto tvrzení není pravda. Zakládá se na nedostatečné zkušenosti. Naše duševní 
síly nejsou aktivovány rozumem, rozlišovací schopností a úsudky, ale působení 
přichází z opačné strany. 

Posilu v nejhlubším nitru, tedy ve své duši, zakoušíme nacvičenou klidnou 
bdělostí, beztíží a otevřeností skrze milost Ducha svatého a skrze osvícení 
skrytými pravdami víry. 



Čím méně budeme lpět na navyklých vzorech myšlení a chování, čím 
bezstarostněji se dáme vtáhnout do procesu modlitby klidu, tím rychleji bude 
naše duše schopna se zbystřit a přijmout to, co je pro ni přichystáno. V době 
modlitby si toho nejsme vědomi. Plody pro nás dorostou spíše mimo modlitbu v 
aktivním životě. 



Třináctá kapitola 

Jak lze podpořit vnitřní usebrání, modlitbu klidu. 

Když usedneš k modlitbě, zaujmi vnitřní postoj, jímž se chceš úplně odevzdat do 
Božích rukou. Tento nácvik spoléhání na Pána bude aktem víry tím spíš, když si 
představíš jeho přítomnost nebo se o ní ubezpečíš. Budeš-li si v nitru opakovat 
krátký modlitební verš nebo jen jediné slovo vyslovované z vlastní víry, omezíš 
tím jakékoli vlastní konání a chtění a bude se moci dostavit tichý klid a klidné 
mlčení. 

Hned na začátku své modlitební cesty si umiň, že budeš po celý svůj život denně 
v modlitbě klidu pokračovat, abys rostl ve víře a lásce. 

Do toho, co se s tebou při modlitbě bude dít, nezasahuj, jinak bys zabránil 
přirozenému procesu. Naprosto postačí, když se odevzdáním dokonává něco 
bytostného, aniž se přitom moc ptáš, či o tom přemýšlíš. 

Rozhodneš se, že dobrého přítele uctíš drahocenným klenotem. Když mu ho pak 
předáš, bylo by krajně nevhodné se denně na ten dar přeptávat, abys jej příteli 
připomínal nebo dokonce po něm opětovně vyžadoval vděčnost. Stačí, žes mu 
ho dal a už nikdy nepomyslíš na to, abys ho dostal zpátky. Jestliže jsi mu jej 
tedy dal bez jakékoli podmínky, patří jemu a on jím může svobodně disponovat. 

Když sis modlitbou nacvičil odevzdávat s láskou svou vůli Bohu, toto věnování 
opakuj a nic přitom neočekávej a nepožaduj. Není potřebí ani slov, ani nějakého 
zvláštního počínání. Perlu svého já jednou Pánu věnovanou mu opět ne-odnímej. 

V prostřídávání s denními povinnostmi můžeš a musíš umožňovat, aby ses v 
modlitbě klidu odpoutával od sebe sama a spoléhal se na Boha. Pak zjistíš i v 
běžném životě, že jsi stále víc a víc v souladu s jeho vůlí. Aniž se o tom slovem 
zmíníš, z tvé práce se stane hluboká a neustálá modlitba. 

Vždy se modlí ten, kdo činí něco dobrého; a jen tehdy se přestáváme modlit, 
přestaneme-li být spravedliví. (Teofylaktos) 

Aby se tvá duše mohla svobodně rozvíjet, a tím i ty sám, nechovej žádná 
očekávání a nic nevyžaduj. Vnitřní usebrání nechť se ti stane milým zvykem a 
samo předsevzetí usednout k modlitbě klidu bude pak provázeno velikou silou. 

Když se Mojžíš dostal do blízkosti Boží přítomnosti, zul si obuv. Eliáš si zahalil 
hlavu pláštěm. Vycítění větší blízkosti Boží přítomnosti patří k přípravným 
krokům na cestě modlitby klidu. 

Jana Františka de Chantal (1572-1641) píše Františku Saleskému, s nímž ji 
pojilo hluboké duchovní přátelství: 



„Už nepociťuji někdejší odevzdání a důvěrnost. Já sama při modlitbě už ze sebe 
nedokážu nic vypravit; přesto se ve stavu modlitby cítím pevná a neochvějná. 
Můj duch se nachází v nanejvýš prostinkém sjednocení. Kdybych sama začala 
něco chtít, nastanou značné těžkosti. Má duše ráda setrvává v této svrchované 
prosté jednotě či sjednocení ducha bez jakéhokoli úsilí o něco jiného." 

V jiném dopise píše Jana Františka de Chantal, že se jednou z prostého ponoření 
do Boha obrátila k rozjímání, aby uvažovala o úplné odevzdanosti svého ducha: 

„Vtom mě jeho božská dobrota za to potrestala a dala mi najevo, že to pochází z 
mé sebelásky a že tím své duši uškodím." 

Kéž ti jsou tato slova nejen nápomocna, abys poznal dokonalý a duchovní 
způsob modlitby, ale dají ti i návod k vnitřnímu usebrání. 

Rozmanitost lidských myšlenek a citů musí v modlitbě klidu ustoupit čisté a 
dokonalé lásce, Jedinému. K tomuto prazákladu, Bohu, Jedinému, je puzena 
naše duše. Proto ji ponech, ať tak dlouho, jak bude chtít, tiše a klidně setrvává ve 
vnitřním mlčení. Z převahy vnímatelného světa a smyslových vjemů se naše 
duše chce pro své zdokonalení občas ponořit do čistě duchovní sféry ticha. 

Hluboký klid, který zakoušíme na těle, duchu i duši, nám dává bezpečný pocit, 
že jsme ve středu sebe sama. Dostane-li se nám v modlitbě takovéhoto stavu, je 
třeba uvarovat se jakéhokoli ohlížení a nedívat se ani na přítomnost, ani na bu-
doucnost. Protože toto subtilní dění sami nedokážeme v nejryzejším smyslu 
pochopit, je každé úsilí o myšlenkové uchopení zbytečné. Životní energie do nás 
proudící, která se k nám dostává od modlitby k modlitbě nerušeněji, způsobí, že 
budeme jednat zacíleněji a úspěšněji, ujasní nám, jak se uplatňovat, a učiní nás 
láskyhodnějšími. 

Není-li duši ještě uděleno patření na Boha tváří v tvář, smíme si přesto být jisti, 
že dělící temný závěs se chůzí po duchovní cestě prosvětluje. 

Třebaže přístup k skrytému mlčení je tak prostý, zdá se, že hlučný svět mnoha 
lidem nedovolí, aby se odpoutali. Ze strachu, že něco ztratíme, často pevně 
svíráme to, o čem se domníváme, že nám patří. K tomu se u mnoha lidí 
přidružuje domýšlivý nárok, že všechno nezbytně musí pojímat myšlenkově. Z 
těchto důvodů a možná i jiných nejsou mnozí lidé vzdor své touze ani 
přesvědčeni o nezbytnosti vnitřního usebrání v skrytém mlčení, ani nevěří v jeho 
milostiplné, životu prospěšné účinky pro sebe samy, pro druhé a pro celé 
stvoření. 

Kéž Bůh umožní, aby se ti tyto pokyny dostaly do rukou a naučil ses v modlitbě 
odevzdání nic nekonat, bez váhání se svěřit jemu a nehledět přitom stále jen na 
sebe. 



„Kéž by zmlklo každé hnutí a mlčely v duši všechny obrazy země, vody, vzduchu, 
a mlčela nebesa, ba sama před sebou mlčela i duše a zapomínajíc na sebe ze 
sebe vyšla, a kéž by zmlkly všechny sny i celý svět obrazů fantazie, každé hlasité 
slovo i každé tiché znamení a všechno, všechno kéž by mlčelo, co děje se a v dění 
mizí a v tom tichu úplném má ještě bdělý smysl nějaký." 

(Augustin, Vyznání IX, 10) 

Mnoho hledačů Boha, kteří se vydali na vnitřní cestu, hovoří o tom, že se jim 
dostalo obdobných zkušeností. 

Jaksi úplně samočinně přechází naše modlení do nepopsatelného způsobu 
modlitby. Skoro jako bychom pozbyli všeho, co máme, přechází modlitba v 
totální odevzdanost a v té spočíváme. Občas se nás zmocní strach a našeptává 
nám, že bezpodmínečně musíme něco udělat. Uposlechneme-li, pokazíme tvůrčí 
klid modlitby. Do mnoha z nás je zasazeno natolik silné puzení k výkonu, že nás 
chce pohánět i v modlitbě klidu. 

Všichni mystici varují, že do klidu šířícího se v duši se nesmí zasahovat nebo 
proti němu působit. Stane-li se to však, vraťme se prostě k opakovanému 
vzývání Boha, jedinému prostředku, jak se opětovně ponořit do hlubšího klidu. 

Dobré modlitební zkušenosti povedou k novým a podstatným poznatkům, které 
nejenom obohatí a přetvoří naši víru, ale i náš celkový způsob života. Modlit se 
slovy, zvláště jsou-li předem dána, ustoupí na druhé místo. 

Druhořadými se tak v porovnání s modlitbou klidu stanou všechna odříkání, 
představy, ba i kontemplace. Pro mnoho lidí je tradiční modlení spojeno s 
námahou a úsilím, především když síly k tomu potřebné vyschly. 

Jak jednoduchá je naproti tomu modlitba klidu, právě díky stavu bezvládnosti a 
opuštěnosti. Tím, že upustíme sami od sebe, tělo, duch i duše se uvolní a Boží 
působení v nás bude moci dokázat všechno. 

Čím více budeme vnitřní klid, který zakoušíme v modlitbě, prožívat v 
každodennosti, tím lépe a úspěšněji se bude náš život utvářet. Naše rozhodnutí 
budou jednoznačnější a účinnější. 

Proto ber vážně pokyn, abys na této cestě stále setrvával a beze strachu kráčel 
dál za všech okolností, aby ses upevňoval v Bohu a neztrácel ho ze srdce. Můžeš 
a smíš se v modlitbě zbavit 

všeho natolik, jak je ti jen možné. Lehkost i klid s tím spojené pomohou tvé 
duši, aby přijala sílu a naplnění. Pro dobu modlitby klidu spočívá tvá úloha v 
tom, aby ses ode všeho oprostil a zcela se spolehl na Boha. 

Vstupme se zavřenýma očima do usebranosti a důvěřujme světlu, které vstoupilo 



do tmy. O sebe samé se už nemusíme starat. Kráčejme po cestě s důvěrou a 
zbavme se neustálé touhy vědět o ní všechno. 

K úkolu vědomého myšlení v modlitbě klidu patří rovněž vzdát se proseb o 
zvláštní dary milosti, ve které doufáme pro sebe či pro druhé. 



Čtrnáctá kapitola 

Jak se vzdor odvádějícím myšlenkám může tvá modlitba stát modlitbou v 
duchu a v pravdě. 

Mnozí, kdo jdou cestou modlitby klidu, si zpočátku stěžují na ustavičné 
myšlenky, které je odvádějí do všech stran. I když modlitbu konají správně, i 
když se jim opakovaně podařilo se úplně oprostit, jsou se sebou nespokojení a 
mají pocit, že ničeho nedosahují a ztrácejí čas. 

Buď naprosto klidný, jestliže se ti vede také tak. Znovu si připomeň, aby ses, ať 
se děje cokoli, nikdy modlitby nevzdával. Ani nebudeš využívat času bez užitku, 
ani tvé konání nebude bezvýsledné. Ostatně si nemůžeš být skutečnosti a 
přítomnosti Boží vědom stále. Úplně postačí, zvolit správný nástup a pak brát 
všechno tak, jak to bude přicházet, a nevměšovat se. 

Správný úhel nástupu je zaměřit se na Boha a opakovaně vzývat jeho jméno či 
opakovat krátký modlitební verš, který sis zvolil. Rozhodující je tvoje přání a 
touha dostat se do Boží blízkosti. Stručně řečeno: úmysl odevzdat se Bohu. 

Pro Tomáše Akvinského má tento prvotní úmysl při modlitbě takovou sílu a 
takový účinek, že skrze ně získává celá modlitba platnost a je pravdivá. Vnitřní 
ochota přijmout od Boha, co pro nás uchystal, je dostačující k tomu, abychom 
jeho dobrotu a dary přijali, třebaže v době modlitby šly naše myšlenky svými 
cestami a měli jsme pocit, že mu nejsme nablízku. 

Modlitba zůstává modlitbou, i když fantazie zavaluje modlící se osobu bezpoč-
tem obrazů a myšlenky ji strhují brzy jedním, brzy jiným směrem. Modlitba 
však zůstává modlitbou jen do té doby, dokud modlící se člověk ze své vůle a 
vědomě nevstoupí do vyvstávajících obrazů nebo se nepustí za myšlenkami. 

V žádném případě nevstávejme od modlitby předčasně, ale setrvejme na místě, 
kam jsme se uchýlili, a neopouštějme vnitřní postoj, s nímž jsme modlitbu 
zahájili: odevzdanost tomu, od něhož očekáváme všechno. „Buď vůle tvá jako v 
nebi, tak i na zemi." „Pane, odejmi mne mně samému a zcela si mě přivlastni." 
„Maranatha" nebo „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou." 

Nezávisí na tobě, budou-li ti myšlenky odbíhat. Do modlitby si však s sebou 
vezmi předsevzetí, že se k Bohu vrátíš, uvědomíš-li si, že tě fantazie a myšlenky 
stahují do jiného směru. Pak se budeš, ať se děje cokoli, stále modlit v duchu a v 
pravdě. 

Když se k němu v modlitbě vrátíš, tvoje odbíhající myšlenky nebudou síle a 
úspěchu modlení bránit. Jsou nutné, aby se cesta uvolnila. 

Mnoho slov či upamatovávání, že Bůh není daleko, ale že je v nás a že se 



chceme odevzdat do jeho vlastnictví, by prostotu modlitby zatěžovalo a 
přivádělo nás zpět k nám samotným. Předsevzal sis, že se budeš modlit, vzal sis 
na to náležitý čas a svůj úmysl jsi s vírou zaměřil na Boha, všechno ostatní 
přenech jemu. Čím budeš prostší, čím méně slov budeš mít a když si o Bohu 
nebudeš vytvářet žádné myšlenky, tím bude tvá modlitba čistší, duchovnější, 
niternější a Boha hodnější. 

Nevměšuj se do něčeho, co se chce uskutečnit samo od sebe. Nevyrušuj svou 
duši, chce-li se v mlčení zbystřit, aby zakusila svůj základ, Boha. Ona má touhu 
hledět očima víry, dostat se do Boží blízkosti a nalézt v něm klid. 

Tvoje žitá víra, předsevzetí modlit se a správný nástup do modlitby poskytnou 
tvé duši podporu a doprovod, aby šla svou vlastní cestou stále víc přitahována 
Bohem. Jako přípravu cvič uvolněnost a odevzdanost; to, co je podstatné, bude ti 
jako dar vloženo do otevřených dlaní. 

Přání odevzdat se Bohu, který je větší než ty, a v této odevzdanosti setrvat, jsou 
prvním a rozhodujícím krokem modlitby klidu. Když ses na toto jednou zaměřil, 
není už nutné na Boha a jeho přítomnost ustavičně myslet. 

Ti, kdo opravdu milují, si svou lásku nemusí stále připomínat. Ať se venku děje 
cokoli, jejich společná láska existuje a neseje. K tomu ovšem patří, že láska se v 
životě musí obnovovat a růst skutky. 

Jsme-li pevně rozhodnuti, že půjdeme dále cestou niternosti, protože naše duše 
už učinila zkušenosti s milující existencí Boží, nebudeme se zacvičovat do Boží 
vůle jen v modlitbě, ale tuto novou dimenzi naší víry bude jakoby samo sebou 
zrcadlit veškeré naše myšlení, mluvení i jednání. Přitom nebude zapotřebí, 
abychom svou víru opakovaně dosvědčovali či vůbec mnoho mluvili. 



Patnáctá kapitola 

Jak dospěješ k souladu sám se sebou. Rozdíl mezi rozjímáním a vnitřním 
usebráním. 

Zacvičování do Boží vůle a do toho, v čem Bůh má zalíbení, se netýká tedy 
pouze doby modlitby, ale celého našeho života. Právem můžeš ovšem 
namítnout, že na obnovení své vlastní vůle Boží vůlí nebudeš myslet po celý den 
anebo že na to pomyslíš jen zřídka. Tím se nikterak od něho neodvrátíš, za 
předpokladu, že nebudeš jednat, mluvit a myslet proti němu. On je přítomen, 
když pracuješ, když studuješ, dokonce když jíš a piješ. 

Nic, co činíš z upřímného srdce, není v rozporu s Boží vůlí, ani s tvou vnitřní 
cestou odevzdání. Plán stvoření vykazuje vedle mlčení a odpočinku i nezbytnou 
činnost a pohyb. Tvá práce, kterou modlitba obohacuje a naplňuje smyslem, tě 
nevzdaluje ani přítomnosti Boží, ani nebrání nácviku odevzdání v modlitbě 
klidu. 

Jestliže však do pohybu duše proudícího k hlubšímu klidu úmyslně zasáhneš, ať 
rozjímáním, myšlenkami či odvratem, tiše opakuj modlitební vzývání. 

V každodennosti a při práci se ti může stát, že se dáš strhnout nečistými motivy, 
svolíš k nim a půjdeš za nimi. Zopakuješ-li krátké vyznání víry, podaří se ti 
tento proud přerušit a ty se opět dostaneš do souladu se sebou samým i s řádem 
stvoření. 

Oproti tomu nelze duchovní a náboženskou vyprahlost označovat za 
rozptýlenost či povrchnost. Často se dostaví právě u těch, kteří započali s hlubší 
duchovní cestou, a je důsledkem nedostatečného přílivu vytoužených a 
naplňujících sil klidu. 

I u těch, kdo modlitbu klidu již cvičí delší dobu, nastane přechodná vyprahlost, 
ta však souvisí s očišťováním na duchovní cestě. Oheň v taviči peci má za úkol 
přetavit a vyčistit stříbro (srov. Mál 3,3). Takovýto nezbytný proces odpoutává 
tělo, ducha i duši od libé chuti klidu a může být po delší dobu pociťován jako 
duchovní vyprahlost či dokonce vyprahlost náboženská. 

Aby však Tvůrce mohl v tobě působit úžasné věci, je taková příprava k 
vnitřnímu životu nezbytná a je třeba ji připustit a snášet. 

I po skončení modlitby budou do tebe nadále proudit ozdravné síly a obohatí 
celý průběh dne. Dobré, správně uvážené rozhodování v soukromém životě i v 
zaměstnání bude podporovat, aby k tobě přitékala Boží milost, která k tobě 
neustále chce přicházet. 

Buď si však vědom: Když jsi takto budován, musí to, co stojí v cestě, být 



strženo. Proto je radno, abys všechnu svou důvěru skládal v milujícího Boha ne-
jen při modlitbě, ale abys tento záměr podržel i mimo ni. Zcela ponenáhlu se z 
tvé modlitby bude stávat život a ze života modlitba. 

Někdo se - s jasným cílem před očima vydá na cestu. Každým krokem se k 
vytouženému cíli blíží, i když ho zeměpisné podmínky přinutí dělat okliky a on 
tak na určitých úsecích cíl z očí ztratí. Uvnitř však jeho úmysl nadále trvá, a 
proto si nemusí neustále uvědomovat konečnou stanici svého putování. 

Jestliže jsme se rozhodli odevzdaností připravit své duši cestu do Boží 
přítomnosti, půjde po ní bez zdráhání a stále rychleji, dokud si neumíníme něco, 
co se tomu vědomě protiví. Sama od sebe směr a pohyb nezmění, i když někomu 
budeme pozorně naslouchat, budeme mluvit, jíst anebo se zabývat pracovními 
věcmi. 

Protože to má veliký význam, osvětlíme na tomto místě ještě jednou rozdíl mezi 
duchovním uvažováním, rozjímáním a kontemplací na jedné straně a vnitřním 
usebráním, zbystřením duše či modlitbou klidu na straně druhé. 

Abychom mluvili obrazně, každým duchovním konáním se do duše samozřejmě 
vnáší světlo. Zkušení mystici hovoří o tom, že poměr kontemplace k modlitbě 
klidu se dá znázornit jako poměr několika kapek vody k oceánu. Natolik je 
zkušenost víry těch, kdo jdou výhradně cestou rozjímání a uvažování, vzdálená 
zkušenosti víry těch, kdo zbystřením duše pěstují vnitřní usebrání. 

V jednom případě jde o víru rozlišující a vědoucí, jíž často chybí nosný 
fundament zkušenosti. V druhém vzniká živoucí všeobecná víra, která dokáže 
všechno unést a na níž je možno náležitým způsobem vybudovávat teologii a 
vědění. 

Při kontemplaci se duši sdělují dvě nebo tři zvláštní pravdy. Avšak při modlitbě 
klidu, kdy jsme totálně a bez jakéhokoli namáhání připraveni otevřít se světlu, 
může Duch svatý působit v naší duši, jak chce. A to rozsáhle, podstatně účinněji 
a s větším osvícením. Témata, která si stanovujeme pro meditaci, jsou oproti 
tomu podle své povahy omezená a připoutávají nás k jistým svrchním rovinám 
vědomí. 

V důsledku toho, že nic nebudeme konat, na nic myslet a že při vnitřním 
usebrání stále víc poroste náš klid, otevřou se hlubší vrstvy našeho vědomí a 
bude do nich moci vtékat moře Boží moudrosti. 

Modlitbou odevzdání umožníme duši, aby se zbystřila a delší dobu prodlévala v 
uvolněnosti. Toto spočinutí duše v sobě samé shromáždí rozptýlené síly a 
přivede je dovnitř k jejich vlastnímu původu. Opakovaným cvikem odevzdání 
při naprostém mlčení všech smyslů a myšlenek obdržíme takové bohatství, že se 
tím naše víra posílí a zaktivují se naše životní síly. Dostaneme schopnost 



přijímat bez potíží a zvláštních podmínek dary Ducha svatého, žít je a předávat 
dál. 

Pokud ses s touto modlitbou denně v určitých dobách zdůvěrňoval, jistě z těchto 
slov a zejména z osobní zkušenosti poznáš, jak je cesta modlitby klidu prostá. 
Oprošťováním od všeho, co tě poutá a zaměstnává, bude se tvá víra moci od 
základu obnovit a růst. Stvořitelskou a milující Boží přítomnost si budeš 
uvědomovat nejen při modlitbě, ale budeš ji zakoušet i uprostřed všedního 
života. Tak se samo od sebe naplní slovo: Bez přestání se modlete, (l Sol 5,17) 

Všichni lidé, kteří mají zkušenost s touto skrytou moudrostí, stvrzují, že se 
stávají nezávislými na všech připoutanostech ke světu i na nedobrých lidských 
vazbách. Cestou odevzdání se vposledku odpoutáme i od svého duchovního 
učitele a všeho napomáhání a naším jediným učitelem a mistrem bude pouze 
Boží svatý Duch. 



Šestnáctá kapitola 

Cesta, jak se duše může usebrat v sobě samé a dotknout se svého nejhlubšího 
základu, je obsažena ve vtělení Ježíše Krista. 

Tradují se dvě možnosti, jak dosáhnout cíle, totiž naplnění touhy naší duše. 

První způsob je rozjímání o tajemstvích vtělení Božího Syna, Ježíše Krista. 
Tato cesta konaná myšlenkami, představami a vciťováním, se rozprostírá od 
počátku Kristova příběhu u Marie, přes smrt na kříži až k zmrtvýchvstání. 
Takovýto postup se může stát hlubokou modlitbou. 

Avšak v pokynech, které pro cestu popisujeme my, chápeme „modlitbou" 
otevření duše božskému impulsu jeho lásky, zbystření nejskrytějších sil naší 
duše. V tomto smyslu neobsahuje tedy modlitba žádnou prosbu či dík. Je to 
spíše prosté bytí před Bohem bez nějaké předchozí úvahy, prožitek duše v klidu 
a absolutním tichu. 

Toto je druhý způsob. Zakládá se jako ten první na vtělení Ježíše Krista. 
Podstatný rozdíl ozřejmíme dále. 

V rozhovoru o cestě k Otci říká Ježíš Tomášovi: 

Já jsem cesta, pravda a život. (Jan 14,6) Tudíž vše, co se stane v plném souhlasu 
k tomuto životu, v pravdě a cestou víry, projde dveřmi, jimiž je Kristus sám, a 
dojde spásné proměny. Vposledku bude jednou touto cestou se všemi procházet 
naše duše, dokud sejí dveře neotevřou. 

Já jsem dveře, praví Ježíš v Janově evangeliu (Jan 10,9-10). Kdo vejde skrze mě, 
bude zachráněn. Já jsem přišel, aby ovce mely život a aby ho měly v hojnosti. 

Postředky milosti, které nám zanechal a zároveň stále znovu dává, nám 
umožňují, abychom se mu přibližovali a stavěli se do Boží přítomnosti. Tato 
nabídka lásky se předkládá všem lidem, lhostejno kterou cestu zvolili. 

Kristus sám je světlem a ukazatelem cesty pro naši duši. Je cestou k věčnému 
životu, dveřmi zpřístupňujícími nezměrné moře božství. 

I když si to mnozí neuvědomují nebo ještě neuvědomují, jsou do tajemství víry, 
do smrti a vzkříšení Ježíše Krista hlubinně pojati všichni lidé. 

Ti, kdo doprovázejí a znovu uskutečňují Ježíšův život kontemplací, přijímají 
duchovní potravu a dostává se jim vedení. Rozjímáním tajemství spojených s 
Ježíšovým životem se skutečně může vyvinout veliká ochota k odevzdání se 
Boží vůli. Tento takzvaný první způsob modlení se pro mnoho lidí však natrvalo 
stává namáhavým. Proto občas dělají veliké přestávky a prohlašují, že jsou se 
svým modlením nespokojení. 



I pro ty, kdo navíc v mlčenlivém usebrání duše konají modlitbu klidu, jsou 
rozjímání nad vtělením Ježíše Krista a božská tajemství posvátná. 

Zbystřením duše však vědomě opouštějí jakoukoli představu o Bohu, všechny 
myšlenky a pocity. Protože je tajemství smrti a vzkříšení hlubinně vtisknuto do 
naší duše, neztrácíme při tomto druhém způsobu modlitby, v odevzdanosti, 
podstatu svého křesťanství. 

Zde se ozřejmuje první rozdíl. Modlitbu klidu či zbystření duše poté, co se 
usebrala sama v sobě, nelze k rozjímání či kontemplaci přirovnávat. 

Mlčenlivé usebrání duše v jejím základě, tj. modlitba klidu, může být zcela 
výsledkem a darem kontemplativní modlitby. I když lidé praktikující modlitbu 
klidu nedospívají k tichu a do mlčení kontemplací a rozjímáním, přece jen touží 
po těch složkách víry, které mají dějinnou a mystickou povahu. 

Každá z obou cest, přes rozjímání, nebo přes modlitbu klidu, stěží něco dokáže, 
jestliže modlící se osobu nedoprovodí Stvořitel svou podpůrnou a láskyplnou 
milostí. 

Za takového předpokladu vedou k cíli obě cesty. Na první se rozjímají tajemství 
vtělení Ježíše Krista. Jde o přemítání, představy a náležité vciťování. Jestliže 
člověku takto rozjímajícímu je darována milost se ode všech obsahů i od sebe 
sama oprostit, bude smět božskými dveřmi, jimiž je Kristus, vstoupit do 
hlubších tajemství mlčení. 

Druhá cesta, kterou obzvláště zdůrazňují a doporučují tyto naše návody, nestaví 
modlícímu se člověku před oči připomínku Ježíšova lidství. A přesto -jak hned 
ukážeme - touto cestou spolu s Kristem jdeme. Všichni, kdo tuto cestu zvolili 
pro svou osobní modlitbu, prohlašují, že je nejenom podstatně jednodušší a 
zároveň hlubinnější, nýbrž vede i rychleji a snáze k cíli i díky tomu, že není 
namáhavá. 

První způsob, jak se modlit, popsaný v této kapitole se rovná rozjímání. Život 
Ježíše Krista v tomto světě, jeho umírání a vzkříšení, je přijímán rozumem jako 
připomínka. Probíhá to takto: 

Nejprve čteme nebo posloucháme biblické texty a necháváme je na sebe působit. 
Jsou-li zpřítomněny, postačí myšlenkové rozpomínání. 

Následující krok je realizace obsahů v mysli. Přitom se připouštějí všechny 
myšlenky, které nás napadnou. Obdrží-li rozjímající nějaká hlubší poznání, 
pokouší se je uvést ve vztah k vlastnímu životu. Dostane se mu ponaučení, které 
jeho dosavadní život buď posílí nebo zpochybní. Obdrží výzvy, aby nově 
promyslel své konání; ukáží se mu konkrétní formy pomoci - především se mu 
bude opětovně dostávat útěchy. 



Modlitba druhým způsobem popsaným v této kapitole začíná úplně jinak. Zcela 
se vyloučí intelektuální postup. Rozum nedělá absolutně nic. Modlící se osoba 
se drobným volním aktem vzpomínky zaměří na Ježíše Krista. To se zpočátku 
děje opakovaně bez jakéhokoli zmiňování obsahu. Ve vědomí nám pozvolna 
vyvstanou stopy Božího obrazu v naší duši a stanou se zřetelnými. 

Přitom se zevnitř zcela samočinně zjeví nějaká náboženská pravda, která se 
samozřejmě také vztahuje k Ježíšovu životu. Zjevení jsou pochopitelnější, 
nezatížená pochybnostmi a přicházejí ve zcela jiném světle než pravdy přinášené 
rozumem. 

Protože se však na tuto druhou a schůdnější cestu mohou vloudit chyby a omyly, 
je bezpodmínečně radno se přidržovat pokynů a řídit se tím, co přikáže zkušený 
duchovní učitel. Abychom dospěli k vnitřnímu usebrání, nedoporučuje se zde 
rozjímat o tajemstvích víry. Při modlitbě klidu, zbystření duševních sil, nejde o 
uvažování či prociťování. 

Uvažovat, zkoumat nebo vciťovat se může sice být vynikající pomůckou, jak v 
následování Ježíše Krista utvářet svůj život pravdivěji a náboženštěji, zde však 
naší duši jen zbraňují, aby se připravila a zbystřila. 

Vnitřní usebrání čili modlitba klidu je duchovní proces, který, započne-li se 
správně, bude pokračovat samostatně a nebude potřebovat žádné zasahování. 
Tento postup v Kristu či v Božím jménu bude vyhovovat zejména lidem, kteří 
jsou důvěrně obeznámeni s pěstováním ticha a s mlčením. Usebráním svých 
vnitřních rozptýlených sil budou žít ve větší uspořádanosti a nebudou si již sami 
sobě stát v cestě. 

To však neznamená, že by s modlitbou klidu mohl začít každý kdekoli a hned. V 
nitru, prostým myšlenkovým impulsem, se zahájí akt víry, který nás zaměří na 
Stvořitele. Opakováním toto krátké vzývání způsobí, že se odvrátíme od 
mnohosti a přikloníme se k jedinému, tomu, který nám ukazuje cestu k Otci, do 
blaženosti, která nezná hranic ani konce. 

On se nás přirozeným způsobem zmocní a promění nás, protože na ničem jiném 
nebudeme lpět. Naše duše dostane novou sílu a bude se moci rozvinout a 
pozdvihnout. Krátká vzpomínka na jméno Ježíše Krista nedopustí, abychom 
sešli z cesty a neztratili se ve vlastních myšlenkách. 

Vzýváním se Jeho jméno jednak posvěcuje, jednak k nám z něho přichází 
nekonečný proud spásy (srov.Sk4,12). 

Tyto pokyny mají veliký význam a pomohou nám dojít k vnitřnímu usebrání bez 
oklik. Budeme-li mít při modlitbě klidu pocit, že jsme odtahováni směrem ven, 
připomeňme si, že se modlíme, a navraťme se ke slovu modlitby nebo k 
vzývání. Mírným opakováním modlitby se opět ponoříme do klidu, který jediný 



umožní naší duši, aby se stále víc přetvářela k Božímu obrazu. 

Velcí mystikové ukazují těm, kdo hledají hluboké usebrání a větší niternost, 
přesně tu cestu, kterou jsme právě popsali. Varují před tím, dát se zmást názory 
říkajícími něco jiného. Buď si jist, že se nacházíš na správné cestě. Nemusíš se 
bát žádných nebezpečí, neboť Pán, který je s tebou, nás učí, abychom šli do nitra 
a nalézali klid (srov. Mt 6,6). 

Hluboko v nitru duše se ti rozhostí tento klid zahrnující v sobě bohatství celého 
stvoření. O něm hovoří sedmého dne sám Tvůrce. 

Jestliže se obrátíte a zůstanete klidní, budete zachráněni; v pokoji a důvěře je 
vaše sila. (Iz 30,15) 

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 
11,28) 

Neboť kdo vejde na místo jeho odpočinku, ten si také odpočine od svých prací, 
jako Bůh si odpočinul od svých (Žid 4,10) 

V modlitbě klidu, jež se týká jak těla, tak ducha a duše, zakusíme stále se 
prohlubující klid, který se nám snese až do základu duše. Opakovaným vnitřním 
vzýváním Boha, které je stále tišší, až odezní, obdržíme jako dar ono mlčení, 
které nás zavede před bránu Božího milosrdenství. Naše duše bude toužit po 
prodlévání a bude do hloubi ochotna k tomu, co s ní Stvořitel zamýšlí. 

Stane-li se, že se vmísí náš myslící duch a bude se dotazovat na přiměřenost 
těchto stavů, nesmíme mu činit žádné násilí, nýbrž ho zaměstnáme modlitbou, 
abychom opětovně dosáhli klidu. Posuzovat podle pouze lidských měřítek nám 
zde není možné. I když jsme dříve Krista podle lidských měřítek posuzovali, 
nyní ho na základě své nové zkušenosti nebudeme moci vidět v úzkých mezích. 
S ním se i my staneme novým stvořením (srov. 2 Koř 5,16-17). 

m Jako se mlčení a obnova zahajují vzýváním Ježíšova jména, nechť se v jeho 
jménu děje i vše, co konáme slovy i skutky (srov. Kol 3,17). 



Sedmnáctá kapitola 

O vnitřním a skrytém mlčení. 

První krok, ztišení, začíná zmlknutím slov. Jak roste zkušenost, pozvolna se v 
modlitbě zklidní nesplněná přání a touhy. V třetím kroku se naučíme, jak 
správně zacházet s myšlenkami a jak je přimět k mlčení. 

Mlčení slov, zklidnění citů a skončení myšlenkové činnosti podporují duši na 
její cestě k vnitřnímu usebrání. Nebudeme-li mluvit, po ničem toužit a na nic 
myslet, vytvoříme ty nejlepší předpoklady pro modlitbu klidu, jež nás přivede ke 
skrytému neboli duchovnímu mlčení, v němž k naší duši promlouvá Bůh. On 
sejí dotýká v jejím nejvnitrnějším základu a tím, jak se nám tímto způsobem 
sdílí, učí nás nejvyšší a nejdokonalejší moudrosti. 

a cestě k duchovnímu mlčení zakusíš přechodně vnitřní osamělost, před ní však 
nesmíš prchat, musíš ji vydržet. Bůh, který tě povolal do života a z lásky se 
uchází o tvou duši, chce k ní promlouvat ve skrytém, nejvnitrnějším základu 
jejího bytí. Modlitbou klidu a mlčením s ní spojeným mu vyjdeš vstříc. K tomu, 
abys Bohu a jeho milosti připravil cestu, nestačí opustit při modlitbě aktivní 
svět, přechodně se zříci žádostí a zaměřit se na něho. 

Nesmírně důležitá je tvá ochota dát se jím proměňovat i mimo čas mlčení. Část 
klidu získaného modlitbou si vezmeš s sebou do všedního dne. Toto spočinutí ve 
skrytém mlčení, i když při něm vyvíjíš činnost, ti umožní, abys Stvořiteli otevřel 
dveře svého srdce. On, který to s tebou myslí nekonečně dobře, se ti bude sdílet 
a bude tě od základu tvé bytosti obnovovat. 

Záleží tedy na nás samotných, zda odmítneme Boží nabídku nebo otevřeme 
dveře jeho láskyplné vstřícnosti. Nejpřednější pokyn spočívá v tom, abychom 
příliš o Bohu nemluvili či o něm nepřemýšleli, nýbrž abychom ve vnitřním 
mlčení umožnili duši obohacovat se a tak se uschopnili k lásce k Bohu. Dát lásce 
výraz, k tomu není potřebí mnoha slov. 

Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! (1 Jan 3,18) 

Pouhá slova a myšlenky, kterými vyjadřujeme lásku k Bohu, Bůh nepotřebuje. 
V mnohých svých modlitbách, byť sebelépe formulovaných, citově vypjatých či 
dojemných, stojíme v centru my sami se svou sebeláskou. A ta nás tak silně 
upoutává k povrchu, že skrytou Boží lásku nedokážeme vnímat. 

Cesta k vnitřnímu usebrání a do mlčení nechává všechna ta dobrá slova i 
myšlenky za sebou. Kdo se takto modlí, přijímá impulsy pravé lásky, literou, 
aniž by stál v centru, může uskutečňovat a dále rozdávat ve všedním životě. 

Slova velice potřebujeme, abychom něco sdělili jiným lidem, abychom vyjádřili 



to, co je skryté v našem srdci. Před Bohem, který nám hledí až na dno duše, 
neexistuje potřeba mluvit o tom, co se v nás děje. Činíme-li tak, pak spíše pro 
sebe samé, abychom poznali své myšlenky a city a uspořádali je. Množství slov 
při modlitbě, neproměníme-li je v čin a pravdu, zůstane beze smyslu. 

V modlitbě klidu nás do stále většího ti-cha zavede jen nepatrné množství slov. 
Cvič se proto při této modlitbě v tom, aby ses oprošťoval od přemíry slov, 
myšlenek, citů a různých náklonností. Ani tehdy se jim nevěnuj, připadají-li ti 
příjemné a tvůrčí. Nejde o to být činný, podávat výkon, nýbrž máš přijímat 
podpůrnou životní sílu proudící do tebe ze skryté sféry Boží lásky. 

V tomto vnitřním mlčení poroste víra, naděje a láska přirozeným způsobem, 
nám přiměřeným. Protože Stvořitel, jemuž není nic skryté, sám určuje míru 
svého přispění, vůbec nepotřebuje, abychom ho ujišťovali, že ho milujeme a že 
v něho doufáme a věříme. 

Po tomto výkladu jsi snad porozuměl podstatě prosté modlitby klidu a budeš 
schopen se jí naučit a modlit se ji. 

Na cestu modlitby klidu poukazuje mnoho znamenitých duchovních učitelů do 
hloubi obeznámených se skrytou Boží učeností. Prohlašují, že po určité době 
pěstování této modlitby se celý jejich život stal ustavičnou, nepřetržitou 
modlitbou. Vždy však upozorňují, jak je důležité a nezbytné pravou modlitbu a z 
ní vyplývající postoje nezanedbávat, aby člověk setrval v Boží lásce. 

Usedni k modlitbě klidu na nějakém příjemném místě a zavři oči. Dopřej si ales-
poň dvaceti minut času a nedej se rušit ničím z vnějšího okolí. 

Teprve po několika okamžicích klidu začni do sebe vstřebávat modlitební 
zvolání a bez jakéhokoli namáhání a očekávání je opakuj. Modlitbu, kterou sis 
zvolil či kterou jsi dostal od svého duchovního vůdce, ani neměň, ani ji 
nenahrazuj jinou. Bude tě doprovázet po celý život, aby tě vždy znovu cvičila v 
odevzdanosti a razila ti hojivou cestu do božského mlčení. Až se v něm ocitneš, 
byť na pouhé okamžiky, bude tvá modlitba naplněna a už ji neopakuj. 

Jakmile tě však nějaké myšlenky z této sféry hlubokého klidu vypudí, vrať se ke 
svému modlitebnímu zvolání a opakuj je v srdci. Tento lehounký impuls z tebe 
vycházející je označován za nejněžnější úkon víry. Ze sebe samého nespojuj s 
modlitbou naprosto nic - ani svůj dech. Modlíš-li se například Buď vůle tvá nyní 
i navěky či jiné zvolání, které sis vybral, ponech, ať modlitba jemným 
opakováním tiše dozní, aniž se sám do ní budeš sebeméně vměšovat. Dáváš-li se 
plným odevzdáním zcela k dispozici Bohu, každý zásah, obzvláště tvé vědomě 
řízené myšlenky, bude narušením. 

Mnoho těch, kdo prošli cestou modlitby klidu, prohlašují, že v této jedinečné 
modlitební odevzdanosti do Boží vůle pokračovali s velkou láskou až do konce 



života a měli z ní největší prospěch. 

Protože zbystření duše v hlubokém mlčení nastává samočinně z jejího základu v 
důsledku milující Boží přitažlivosti, můžeme tomuto úžasnému procesu 
probíhajícímu mezi Stvořitelem a jeho tvorem pouze připravovat cestu. 

Obsahem první knihy byl tedy návod, jak dospět k hlubokému klidu a jak jím 
naše duše může natrvalo dosáhnout vnitřního pokoje. 

Pane Ježíši Kriste, zjevil jsi nám cestu ke skrytému mlčení. Dej, ať zakusíme 
Boží blízkost vnitřního člověka a ať ho dokážeme odlišit od člověka vnějšího. 
Pomoz nám, abychom spojovali vnější s vnitřním ve tvém jménu. 



Cesta 

k dosažení vnitřního pokoje 

KNIHA DRUHÁ 

Na naší duchovní cestě by nás měl provázet člověk blízký Bohu. Neskromnost a 
ukvapená horlivost vede k překážkám. Konání podporující vnitřní pokrok. 

První kapitola 

V duchovních otázkách je radno obracet se na člověka, který má naši důvěru. 

Rozhodneme-li se pěstovat modlitbu klidu, zvolme si průvodce, který má s touto 
vnitřní cestou zkušenosti. Jen málokomu - například Kateřině Sienské (1347-
1380) - se dostane poznání a pokynů pouze Boží milostí. 

Jako je v oblasti zeměpisné zapotřebí ukazatelů směru, abychom dorazili k cíli, 
tak má na cestách ducha a milosti stejnou důležitost návod. Existují-li na jedné 
straně dobří učitelé vzdělaní ve vědách, proč by se neměli vyskytovat i lidé, kteří 
vedle znalosti obecné teologie mají navíc i zkušenost Boha? Takoví budou 
schopni prezentovat druhým lidem duchovní cesty a poskytnout jim pomoc, jak 
po těchto cestách kráčet. 

Protože s rostoucí životní a modlitební zkušeností se zvyšuje i nebezpečí, že z 
cesty sejdeme, je nejen radno, nýbrž přímo nezbytné mít zpočátku správný 
doprovod - i poté, co si myslíme, že dokážeme jít dále sami. Kdybychom byli 
ponecháni pouze sami sobě a svému vlastnímu poznání, zůstala by leckterá 
otázka zatím nezodpovězena. 

Ochromovaly by nás pochybnosti, zda v duchovní cestě pokračovat, a naše 
umíněnost by nás sváděla myslet si, že víme všecko lépe. 

Stojí-li nám však po boku jako rádce a učitel důvěrně známý člověk zkušený v 
modlitbě, uchrání nás před mnohými oklikami, chybami a omyly. 

Měli bychom začít pátrat a modlit se za to, abychom nějakého duchovního 
vůdce našli. Jestliže se pro někoho po vzájemné dohodě rozhodneme, nesmíme 
ho v žádném případě z nějakých povrchních příčin opět opustit, naopak ho 
musíme pokládat za drahocenný dar z Božích rukou. 

Jestliže naše volba omylem padla na člověka, který smýšlí pouze světsky, 
nebude schopen obírat setím, co přichází od Božího Ducha. Zůstane to pro něj 
bláznovstvím a nebude to chápat, protože to lze posoudit pouze s pomocí Ducha 
(srov. l Koř 2,14). 

Od takového člověka se vzhledem k jeho nevědomosti a nedostatku zkušenosti 



budeme samozřejmě moci opět odvrátit. Ale ten, kdo je člověkem skutečně 
duchovním a zkušeným, bude všechno vidět v jiném světle. Bude mít pro nás 
pochopení, porozumí souvislostem a povede nás po cestě, na níž budeme v 
rozvoji ducha a duše dělat pokroky. 

Chceme-li z relativně neduchovního stavu vědomí postoupit do duchovnějšího, 
nebudou naše požadavky na duchovního průvodce zdaleka tak veliké, jako 
kdybychom se chtěli z dobrého, produchovnělého stavu pozvednout do stavu 
vyššího. 

V osobních rozhovorech nám především bude radit, abychom investovali čas do 
toho, co je podstatné: do vnitřní modlitby a do tvůrčího klidu s ní spojeného. 
Protože nás tato cesta zavede do ještě skrytějších a tajnějších světů a my budeme 
muset zvolit takový způsob chůze, který nám bude přiměřený, budeme duchovní 
doprovod potřebovat. Nezkušený člověk se ještě nedokáže jasně rozhodnout, 
sám si zvolit způsob chůze a mít cíl cesty stále před očima. 

Budeme potřebovat korektury i stvrzení. Budou se muset odstraňovat pochyby, 
zda jsme na správné cestě, a mnoho nových otázek si bude žádat odpovědi. 
Získávání vědomostí by mělo udržovat krok s každou novou zkušeností a 
naopak. 

Dobrý duchovní průvodce či ukazatel cesty dokáže díky vlastnímu vnitřnímu 
světlu jasně poznat, zda jsme právě naplněni nějakým dobrým vnuknutím anebo 
zda jde o překážku, kterou je třeba odstranit. Snadno tato hnutí rozliší a zjistí, 
mají-li spojitost s přirozenými potřebami člověka nebo s uvolňováním různých 
křečí anebo zda tu jde o hnutí duše samé. 

Posledně jmenované hnutí duše může nastat před zbystřením duševních sil a být 
úvodem mlčení. Může však osobě zkušené v modlitbě klidu také prozradit, na 
čem naše duše křečovitě lpí, čím se zdržuje a co jsou její nedobré návyky bránící 
jejímu rozvoji. Abychom neztráceli čas, abychom se zbytečně nenamáhali a 
nemuseli chodit bolestnými oklikami, neměli bychom se v těchto jemných du-
chovních sférách zabývat sami sebou, nýbrž žádejme o radu toho, kdo ukazuje 
cestu. 

O JanuTaulerovi (1300-1361) se tvrdí, že si mimořádně přísnými postními 
úkony oslabil a narušil zdraví. Když jednoho dne vysílený a naprosto vyčerpaný 
upadl do spánku, uslyšel hlas: 

„Ty naivní člověče! Protože sis cvičením své vlastní vůle chtěl předčasně uhnat 
smrt, budeš za to trpět těžkými bolestmi." 

Když Tauler nato vyhledal duchovního rádce a svěřil se mu, otevřely se mu oči, 
jak bylo jeho počínání nezodpovědné. Pochopil, že nadměrný půst byl sebeklam 
a v pravém slova smyslu umrtvení. Uvědomil si veliké nebezpečí, v němž se 



potácel v důsledku cvičení, která si sám uložil. Teprve oklikou přes bolestné 
zkušenosti se otevřel pokynu jiného člověka a uposlechl jeho rady. 



Druhá kapitola 

O nebezpečí duchovní literatury. Proč je osobní rozhovor nevyhnutelný. 

Bezpochyby je lepší, doprovází-li nás na vnitřní cestě učitel, než když výhradně 
čteme spirituální literaturu. Duchovní průvodce nám může podle našeho stavu a 
rozpoložení dávat vhodné rady. Kniha oproti tomu může zůstávat jistým 
způsobem anonymní, pročež pak nutně budeme postrádat poučení v dané chvíli 
pro nás nezbytné. 

Zabývat se pouze duchovními knihami v sobě navíc skrývá nebezpečí, že 
zabředneme do nesprávných interpretací nebo se dopustíme hrubých chyb. 

Duchovní literatura je často postavena na hlavu, jestliže není založena na 
praktické zkušenosti autorů, a poskytuje pak stěží nějaké, anebo jen nepatrné 
pokyny pro to, aby se mohl život zdařit a byl žit s nadšením. Leckdy zanechají 
knihy víc zmatku než objasnění, víc temna než světla, i když jsou obsahově 
bohaté a mají logickou strukturu a navíc jsou psány krásným jazykem. 

Budou-li poznatky přicházet jednostranně zvnějšku a nebudou současně 
odpovídat vnitřní zkušenosti, nesetkáme se s tím, co je podstatné, a opětovně 
pocítíme tíživou nedostatečnost. Podstata však spočívá v tom, abychom 
neakceptovali výrazné dojmy, které nedokážeme zpracovat. Spise jde o to 
všechnu zátěž shazovat, aby v nás mohl rozvíjet své bytí Stvořitel. 

Proto si vybírejme ty spirituální knihy, které nám budou ukazovat cesty k 
vnitřnímu osvobození, naladí nás radostně a nabídnou nám návod k smyslu-
plnému životu. Není zde řeč o duchovní literatuře všeobecně a o její naprosto 
vysoké hodnotě, nýbrž o „návodech" věnovaných vnitřnímu životu a dalšímu 
rozvoji naší duše. Tato naše kniha chce k tomu přispět tím, že poukazuje na 
cesty, které nejen jsou snadno schůdné, nýbrž poskytují i radost z bytí a 
umožňují zakoušet živou víru. 

Tyto naše pokyny se pokoušejí čtenáři, praktikujícímu duchovní cestu, být na 
této cestě odpovědným průvodcem a dávat mu odpovědi na mnoho praktických 
otázek. Avšak opět musíme důrazně prohlásit, jak je důležité a nezbytné vejít ve 
styk s učitelem, který je v modlitbě klidu zkušený. Tento krok musíme učinit, 
abychom měli pro svou cestu jistotu. 

Čím víc světla je naše duše s to přijmout, tím jasnější obrysy budou mít i stíny v 
našem životě. Abychom se jejich vlivem opět neoctli ve tmách, ale naučili se je 
přijímat a pokud možno rozptylovat, rozhovor s člověkem blízkým Bohu i jeho 
rada jsou proto nevyhnutelné. 

Po dobu své dlouhé a těžké nemoci měla mystická Marina de Escobar žijící v 
16. století mocné psychické zážitky, které jí velmi otřásly. Rozhodla se, že o 



těchto skrytých zkušenostech nic svému zpovědníkovi neřekne, aby ho tím 
nezatížila. Avšak záhy nato ji vyzval vnitřní hlas, aby se mu svěřila. Marina de 
Escobar si uvědomila tři důvody, podle nichž jednala: 

Když se zlato vyčistí v taviči peci, otře se o prubířský kámen. Kdo lépe dokáže 
stanovit čistotu zlata než zlatník? 

Když nám očistný proces otřásá duší v základech, nejsme sami s to poznat, co se 
s námi děje. Dobrý pastýř duší nám vysvětlí, proč je tento proces očišťování a 
rozvoje duše nezbytný, a poskytne nám náležitou pomoc. 

V řádu stvoření se nepočítá s tím, aby člověk byl sám, obzvláště v období 
procesů velkých proměn. Nebezpečí, že budeme upadat do omylů a činit chybná 
rozhodnutí, se sotva dokážeme vyhnout, půjdeme-li sami. 

Abychom neupadali do křečí a neonemocněli, musíme se sdělovat. Nadto si 
nesmíme dary milosti od Boha ponechávat pro sebe. Musíme je rozdávat dál, 
aby i druzí lidé naším prostřednictvím činili novou zkušenost víry a měli podíl 
na plnosti jeho svatého Ducha. 



Třetí kapitola 

Překotná horlivost a láska k bližnímu vztahovaná na sebe ničí vnitřní mír. 

Dokonce obdržíme-li pak výzvu, abychom o svých vnitřních a náboženských 
zkušenostech mlčeli, měli bychom navzdory tomu o nich hovořit s člověkem, 
kterého důvěrně známe a vážíme si ho. 

Terezie a Avily píše: „Konečné unavena tolika zápasy a vnitřními obavami jsem 
se rozhodla, zeptat se jedné duchovní osoby na modlitbu, jak ji konám; prosila 
jsem ji, aby mi řekla, zda jsem na scestí (...) Všemožná snaha tohoto svatého a 
požehnaného člověka byla na počátku mého uzdravení. Jeho pokora mě 
zahanbovala. Věnuje se modlitbě téměř čtyřicet let (myslím bez dvou nebo tří let) 
a má všechnu dokonalost, jež mu asi jeho stav dovoluje." (Život23,4;7) 

Bdělost a otevřenost pro duchovní cestu jsou předpoklady, abychom po ní šli s 
úspěchem. Aby nám ukázal cestu pravdy a života, poslal Bůh na svět svého 
Syna Ježíše Krista. Ježíš dovedl lidi přitahovat k sobě a nadchnout je pro Boží 
království. Z tohoto daru učinil pro nás úkol. 

Budeme-li však vyvíjet misionářskou horlivost, chtít druhé lidi obracet a 
přivádět je na „pravou" cestu násilím, přemlouvat je, vnucovat se jim, nebudeme 
už jednat z lásky k nim, naopak zabráníme jakémukoli duchovnímu růstu. 

První spirituální zkušenosti spontánně náš zrak poněkud osvítí. Dbejme však, 
abychom se tímto světlem příliš nerozpálili a nechystali se pak obracet celý svět. 
Iluze a sebeláska jsou velcí nepřátelé klidu naší duše. Tyto návody nás chtějí 
varovat před slepou horlivostí a upozornit, že s jedním jednáme možná příliš 
krotce a s druhým, abychom se mu zalíbili, možná zas až moc přizpůsobivě a 
povolně. 

Milovat bližního, k tomu je často zapotřebí, abychom sami sebe o notný kus 
stáhli do pozadí. Důležitým kritériem nechť je dostávat se stále znovu do 
souladu s Boží vůlí a láskou. Pak pocítíme, jak se naše nezřízené city jakoby 
samočinně uspořádají, jak se slepá horlivost zklidní a v naší duši zavládne mír a 
skvostné ticho. 

Toto vyzařování, které spíše souvisí s našimi skutky než slovy, bude přitažlivé 
pro druhé a způsobí, že nás lidé budou stále více vyhledávat. 

Dávej si pozor sám na sebe i na to, čemu učíš. Buď v tom vytrvalý. Když si tak 
budeš počínat, povede to ke spáse jak tebe, tak tvé posluchače. (1 Tim 4,16) 

Až příliš často se bezohledně a se znevážením své vlastní osoby vměšujeme do 
záležitostí jiných lidí a tak si přivlastňujeme jejich osud. Nejsme-li žádáni, 
buďme zdrženliví a čekejme na správný okamžik. Můžeme si být jisti, že nám v 



příhodné době budou na cestu seslána znamení, kterým nejen porozumíme, ale 
budeme je moci i činorodě proměnit ve prospěch druhých. 

Často se jistě nebudeš moci dočkat chvíle, kdy pro tebe nadejde čas činu. 
Využívej moudře té doby tím, že se budeš cvičit v klidu, který je vlastní sed-
mému dni stvoření světa, v tvůrčím nehybném klidu, z něhož vše vzniká a který 
do sebe vše opět pojímá. Z něj získáš sílu, kterou budeš moci úspěšně využít v 
životě svém i v životě druhých. Pamatuj: před Bohem je jediný počin vnitřní 
odevzdanosti a odpoutanosti daleko víc než množství skutků, které vycházejí z 
čistého egoismu. 

Můžeš vykopat sebehlubší jímku, ale naplní se, jen když nebe dá déšť. Proto za 
předpokladu, že jsi vykonal své povinnosti, ve všem zůstávej klidný a 
odpoutaný, aby se Stvořitel mohl k tobě mohl obrátit a jednat skrze tebe. On ví, 
po čem toužíš a co potřebuješ. Dej se jím vést, vždyť uskutečňovat na tomto 
světě jeho vůli by se mělo stát tvým nejpřednějším úkolem. 

Nikoli vnější skutky a veliké činy podporují pokrok tvého ducha a tvé duše, ale 
rozhodující je tvá ochota k odevzdanosti, abys rostl skrze Boha, s ním a v něm. 
Buď proto věrný cestě, na kterou jsi vykročil, a cvič se v odpoutanosti a klidu. 
Budeš bohatě obdarován v podobě vnitřních vnuknutí, která nejen naplní tvůj 
duchovní život, ale která je také zapotřebí bez rozmýšlení uvádět se zdarem ve 
skutek. 



Čtvrtá kapitola 

Nevtírej se druhým lidem předčasně. 

Jistě budou ve tvém životě fáze, které ti budou připadat bezvýchodné a 
nekonečné. Přesto se při vší té beznaději pokoušej najít si čas pro modlitbu 
klidu, abys získal jemný sluch a cit pro to, co s tebou zamýšlí Bůh. Od něho 
můžeš očekávat, že dá uprostřed vyprahlé, skalnaté země vytrysknout proudu 
vody živé. 

Než začneš po přestálé krizi pomáhat druhým, dělej vše pro to, aby ses posílil a 
získal potřebnou schopnost zátěže. 

Smíme důvěřovat, že nám bude ukázána pravá chvíle, kdy máme nabídnout 
pomoc druhému člověku. Je-li však ve hře samolibost a potřeba se uplatnit, 
nepřineseme tomu, kdo hledá pomoc, žádný zdar. 

Elíša dal svému služebníku Géchazímu příkaz, aby povolal zpět do života dítě 
Šúnemanky. 

Géchazíje předešel a položil hůl na chlapcovu tvář, ale ten se neozval a nic 
nevnímal. Vrátil s tedy vstříc Elíšovi a oznámil mu: „Chlapec se neprobudil." (2 
Král 4,31) 

Géchazí se nepřidržel pokynu svého pána a cestou pronášel příliš mnoho 
samolibých řečí. 

Nemusel snad i Pavel leccos podstoupit a strpět, dokud nepřišel čas a on 
nedozrál k tomu, aby zvěstoval evangelium účinně? Proto i ty buď krajně 
opatrný a nevnucuj se druhým lidem předčasně. Chceš-li na duchovní cestě 
poskytovat pomoc, pak strp, když budeš sám muset předtím projít ohněm 
pokušení, když nebudeš ušetřen období žízně a bude třeba, aby ses osvědčil v 
mnoha protivenstvích. 

Buď v ústraní, než začneš z vlastní vůle a dle dobrozdání konat „velké" věci. 
Využívej času a cvič se v oproštěnosti, v modlitbě klidu. Skrze tuto takzvanou 
svatou zahálku, která ať v tobě nevyvolává špatné svědomí, obdržíš o to větší 
vnitřní sílu; tu pak v dané době budeš moci prokázat a využít ji pro druhé. 

Osvoj si heslo: Kdo koná Boží vůli, koná všechno. Dovol své duši, aby byla 
pamětlivá pouze toho. Můžeš jí připravit cestu tím, že od ní budeš na pře-
chodnou dobu odvracet nové dojmy, budeš se cvičit v modlitbě odevzdání a 
budeš ochoten přijmout to, co pro tebe Bůh určil. 

Dříve než budeš druhým „ukazovat nebe", měl bys být schopen „obstát na 
zemi". Než budeš druhým vyprávět o klidu duše a vnitřním pokoji, měl bys v 
obojím být nejen zkušený, ale klid a pokoj tvé duše by už měly být trvalou 



součástí tvé osobnosti. 



Pátá kapitola 

K doprovázení druhých lidí na duchovní cestě a k poskytování pokynů jsou 
zapotřebí určité předpoklady. 

Cítíš-li v sobě přání spolupracovat na budování duchovního rozvoje, nejprve 
zkoumej sám sebe a potom si promluv s těmi, kdo takové povolání vykonávají. 
Předpoklady jsou: 

• Radost ze zprostředkovávání duchovních hodnot. 

• Poznání hlubších pravd víry. 

• Putování po duchovní cestě. 

• Vyloučení ctižádosti a potřeby se uplatnit, fanatismu a vtíravosti. 

• Nezávislost na mínění druhých, na časově podmíněných proudech a světských 
věcech. 

Péče o duše má tak mimořádnou důležitost a důstojnost, že začít s ní bychom 
měli, až k ní pocítíme povolání a druzí lidé nám to stvrdí. Začneme-li překotně a 
nežádáni, nebude to ke škodě pouze tomu, komu chceme pomáhat, ale i nám 
samotným. A komu by prospělo, utrpí-li naše duše škodu? 

Dříve než o sobě prohlásíme, že jsme duchovní pastýři, zůstávejme v pozadí a 
odevzdaně čekejme, až budeme zavoláni a požádáni. Nikdy se proto nevnucuj, 
neboť bytě tvůj egoismus mohl svést na nesprávnou cestu. 

Tvoje zkušenost, tvé poznání a schopnost vyučovat samy nepostačí k 
duchovnímu doprovázení druhých lidí. Musí se k tomu přidat další rozměr, který 
by se dal označit jako „milost", tj. Boží dar, který není tvým výkonem, nýbrž ho 
můžeš pouze přijmout jako obdarování. Všechno, co si přeješ konat pro druhé v 
nábožensko-duchovní sféře, se musí dít v pravdě, z čisté lásky, a být pevně 
zakotveno v tvém vědomí a tvé duši. 

Mnoho lidí, kteří si za povolání zvolili „uzdravování duše", vůbec k tomu nejsou 
vhodní. Místo aby se sami stáhli a osvobodili své vlastní nitro od porušení a žili 
přijatelný život ve větší distancovanosti, mluví do druhých lidí a dělají jim 
falešné naděje, které nejsou nosné. Místo aby druhé lidi osvobozovali od 
těžkých břemen a pocitů viny, spíše jejich duši ještě víc zatěžují. Nebezpečí, že 
místo uzdravení vyvoláme nemoc, je velké. Copak se právě ve sféře pastorace a 
spirituality mnoha lidem hledajícím pomoc leccos nepředstírá a „nemlátí se 
prázdná sláma"? 

Kéž se ti na tomto pozadí znovu ozřejmí vysoká hodnota léčivé modlitby klidu a 
s ní spojeného uvolnění duševních sil. Pouze odevzdaností a mlčením se 



dostaneš k základu své duše, kde nalezneš Boha, pravé světlo, spásu a nejvyšší 
dokonalost. 



Šestá kapitola 

Péče o duše: jeden z nejdůležitějších úkolů v tomto světě. 

Úkol pečovat o duše druhých lidí a vést je k duchovnímu a duševnímu rozvoji 
patří k těm, které jsou na tomto světě nejzodpovědnější a nejdůležitější. 
Dochází-li přitom k nezodpovědné manipulaci z protináboženských důvodů, 
může to vést k trvalým škodám na duši. 

Vedle duchovních cvičení klidu a odpoutanosti by se všichni duchovní pastýři, 
tj. všichni lidé pečující o zdraví a spásu duší, měli zabývat životopisy a dílem 
mystiků a světců. Již velmi záhy zjistí, kdo je více přitahuje a čí spisy je nejvíce 
oslovují. 

Poskytovat duchovní péči není myslitelné, aniž by se denně pěstovalo duchovní 
cvičení vlastního usebrání. Bez spirituálního růstu našeho vědomí není možný 
ani vhled do mystických spisů, ani do duševního života druhých lidí a do jejich 
osudů. Modlitbou klidu se k nám zvláštním způsobem přidruží síly, které budou 
zdárně podporovat veškeré vnější konání a zároveň přivolávat milující Boží 
přítomnost. 

Při doprovázení na duchovní cestě či při vedení duší není nezbytné, aby se 
předepisovaly určité zákony a nauky, jak to mnozí očekávají. Zcela naopak: 
Učitel nechť se stará jen o to, aby se jemně a obezřetně odstraňovaly překážky 
bránící Božímu působení. Nadto by měl osoby sobě svěřené nabádat, aby se 
přidržovaly rady: Mé tajemství je pro mě. 

Nikdy se nepouštějme do teorií, nemáme-li zkušenost v tom, o čem mluvíme. 
Protože nebude přítomno podstatné, bude chybět přesvědčivost. Budeme marnit 
drahocenný čas i čas posluchače, kterému navíc zkazíme zálibu v duchovních 
věcech. Poskytovat radu a návod je možné jen tehdy, jsme-li s to rozpoznat, zda 
někdo skutečně jde vnitřní cestou či jen sobě a nám něco předstírá. 

Obeznámený duchovní průvodce by dále měl umět rozlišovat mezi tím, zda se 
vypořádáváme s blokádami či s novým poznáním od Božího Ducha. Nikdy 
nesmí nikoho k něčemu nutit či ztrácet trpělivost, jestliže nějaká duše 
momentálně nedokáže dojít klidu a zbystřit se. Proto může nedostatečně citlivý 
rádce velmi snadno oslabovat duchovní síly druhého člověka, být překážkou 
jeho pokroku, nebo ho dokonce zmátne. 

Jak bude naproti tomu cenné a nápomocné, když druhého budeme povzbuzovat, 
stvrzovat a prostými, přiměřenými slovy mu ukazovat správnou cestu. 

Převzít roli poskytování pokynů na cestu neznamená „vedení duší" či dokonce 
„navádění". Vysoké umění dávat pokyny spočívá spíše v tom, abychom 
druhému umožnili, ať činí zkušenosti a poznává, kdo ho vposledku vede. 



Jakékoli ovlivňování zvnějšku se staví do cesty procesu růstu vnitřní svobody a 
vytváří nové závislosti. 

Mnoho lidí, kteří hledají duchovní radu a především nějakého rádce, požadují 
osobní styk, protože se doposud nesplnila jejich intimní přání. Pro obě strany je 
pak radno, aby spolu už nevedly další rozhovory. Jinak se hledající dostane do 
závislosti, a duchovní rádce by se mohl cítit jako pán a mistr a ocitnout se v 
pokušení vychutnávat svou roli po všech stránkách. 

Jestliže k nám tedy někdo přijde k duchovnímu rozhovoru a prosí o pokyny pro 
cestu, zachovejme náležitý odstup a obracejme se k němu jeho plným jménem. 
Zkušenost ukazuje a učí, že důvěrné způsoby společenského styku jsou spíše na 
překážku a neposkytují dostatek prostoru, aby se rozvíjelo to, co je podstatné. 

• Není dobré stýkat se navzájem soukromě a zabývat se osobními a pracovními 
záležitostmi druhého. Protože je cesta zaměřena na nejvyšší cíl, je třeba, aby v 
rozhovoru všechno ostatní, jako časnost tohoto světa, zaujímalo podřízenou roli. 
Setkávat se vzácněji a se vzájemnou úctou je lepší než vidět se příliš často. 

• Nesmí se vytvářet závazky, aby nedocházelo k závislostem a očekáváním. 
Aby nezpůsoboval neklid a překážky, musí proto duchovní průvodce brát zřetel 
na mnoho okolností a spíše odmítat než slibovat: 

• Nesmí přijímat nějaké obzvláštní dary či dědictví. 

• Je lépe vybízet k rozhovoru spíše přímo než psát dlouhé dopisy. 

• Nesmí se s druhým setkávat tajně, nýbrž musí dbát na to, aby byli 
informováni příbuzní nebo alespoň dobří známí. 

• Nesmí přijímat kmotrovství nebo poručnictví. 

• Nesmí přijmout funkci vykonavatele závěti. 

• Návštěvy z ryze osobních důvodů nechť se nekonají. Výjimkou jsou návštěvy 
u nemocných, jsou-li žádoucí. 

Při všech pokynech pro duchovní cestu je třeba dbát, aby vedly ke zkušenostem 
a nezůstávaly prázdnými slovy. V žádném případě ať nejsou vázány na osobu 
rádce, nýbrž vedou svěřeného k samostatnosti, svobodě a vlastní odpovědnosti. 

Aby se nesešlo z cesty, je ovšem často zapotřebí korigovat, napomínat i 
připomínat to, co již bylo řečeno. Způsob, jak to činit, je individuálně odlišný; 
má být laskavý a přiměřený. Obecné pokyny sdělované skupinově mohou však 
být akcentovány tvrději a formulovány přísněji. 

Plody spirituální práce nelze často sklízet ihned. Třebaže duchovní průvodce 



vyvíjel úsilí podle svých nejlepších možností, musí skromně a bez nějakých 
určitých očekávání ustoupit Božímu spásnému jednání anebo i přechodné Boží 
nečinnosti. 

Nezřídka rovněž nezůstane ušetřen toho, že bude muset mlčet tam, kde by 
nejraději zasáhl. Nechť dbá na to, aby sám setrvával ve vnitřním klidu a 
neztrácel přehled. Nemůže si dovolit posuzovat, zda je duchovní pokrok rychlý 
nebo krajně pomalý. Sebezkušenější průvodce nebude moci jinak, než jít stejnou 
cestou, kterou ukazuje. A tak často s úžasem a mlčky, možná i s otázkami a po-
chybami stane před tím, co s námi Bůh vposledku vlastně zamýšlí. 

Jeden plod přinese s sebou pěstování modlitby klidu velmi rychle: Nedáme se 
zaslepit vnějškovostmi a spontánně vidíme souvislosti. Této stále rostoucí 
ostrosti pohledu neodolá už žádná lež a snadno se poznají povahové 
nesrovnalosti. 

Vyvstanou-li v člověku, kterého duchovně doprovázíme, náboženská přání jako 
například častější přijímání eucharistie, neovlivňujme je ani podporou, ani 
omezováním, nýbrž ponechme rozhodnutí a splnění přání pouze na dané osobě. 
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa! praví Ježíš. (Mt 28,20) 

Tato veliká důvěra v Boha, že nás dále povede i tam, kde narazíme na hranice či 
kde je třeba mlčet, nás zbavuje vší nejistoty. Zkušenost učí, abychom 
nezasahovali do života druhého člověka nějakými předpisy či vzory chování. 
Sice mu můžeme připomínat jeho povinnosti, ale za žádných okolností na něj 
nesmíme klást nějaké břemeno či nové závazky. 

Být při duchovním doprovodu s někým pří-liš důvěrný, budí v druhých velkou 
nelibost a může vést k ošklivým řečem. Vzrůstá závist a odpor a ty nejen ztěžují 
ukazování cesty, nýbrž i chůzi po ní. Nějaké naše neuvážené slovo, které je 
příliš osobní nebo které jsme možná pronesli o někom jiném, vyvolá neklid a 
nejistotu. 

Nejpřednějším cvičením pro rozvoj vnitřní-ho života, které je nutno stále 
opakovat, je mlčení. Míní se to mlčení, v jehož středu nestojíme se svým 
úmyslem my sami, nýbrž dáváme místo tomu, který nás hledá a chce v nás být 
přítomen svým božským bytím. 

Tento proces, uskutečňující se jakoby samočinně modlitbou klidu či odevzdání, 
vede přes různé stupně očišťování a s tím spojené hlubší poznání až k nejvyšší 
dokonalosti. 

Mnozí, kdo jdou cestou vnitřního usebrání, prahnou žádostivě po zjeveních a 
pokoušejí se vysvětlovat normální události jako duchovní znamení. Jako 
odpovědná osoba musí duchovní průvodce dát svěřenému člověku nepokrytě 
najevo, že to je omyl a stejně tak že je klamné, přehnaně se pokoušet o výklad 



snů a uměle si přivolávat vidění. Nebudou-li tyto hrubé překážky odstraněny, 
nepovede ani to nejhlubinnější duchovní vedení k cíli. 

Zrno uložené do země potřebuje nejprve čas a klid, aby ve skrytosti rostlo. 
Kdybychom si je chtěli prohlédnout a vyhrabat je, vzniklo by nebezpečí, že je 
zničíme. 

O prvních pohybech a zkušenostech na vnitřní cestě jakož i o úvodních osobních 
pokynech mluvme až tehdy, když se dostaví jistá vnitřní stabilita a 
samozřejmost. Duchovní průvodce musí důrazně poukazovat na to, že 
zkušenosti v modlitbě a prožitky při vnitřním usebrání se nesmějí hodnotit. 



Sedmá kapitola 

Další předpoklady, které musí být splněny pro doprovázení druhých lidí na 
duchovní cestě. 

Duchovní průvodce může učit a předávat jen to, co sám zakusil. Jeho prvním 
úkolem je přibližovat těm, kdo se mu svěřili, nezbytnost a pravidelnost modlitby 
a podporovat vědomí nejhlubší touhy člověka. 

Za své návody nesmí přijímat ani hmotné statky, ani nějaká zvláštní poděkování. 
Ve výjimečných případech jen láska k bližnímu může toto životní pravidlo 
porušit. 

Bohužel se mnozí, kdo pečují o ducha a duši druhých, tohoto základního 
pravidla nepřidržují. Často jim chybí zkušenost duchovní cesty, anebo nemají 
dar rozlišování. Dokonce existují i někteří, kdo se do tohoto „povolání" vetřou, 
aby hlasitými řečmi a vnějším akcemi získali proslulost a oblibu. 

Varujeme před davem stoupenců, který se kolem nějakého spirituálního učitele 
může velmi rychle vytvořit. Buďme rovněž velmi opatrní, vydává-li se někdo za 
mistra nebo se dokonce pokouší hovořit jako vyslanec jménem někoho jiného. 

Vy si však nedávejte říkat „mistr": jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste 
bratři. (Mt 23,8) 

Jakkoli může být užitečné vést si deník, duchovní průvodce nechť tomu 
nepřikládá velkou důležitost. Ať ani nevykládá historii svého života a své víry, 
ani ať příliš dlouho neposlouchá historii druhých. Rozdávat ji dokonce v 
písemné podobě je nesnesitelné. Tkví v tom velké nebezpečí, že se tak pevně 
stanovuje cíl snah a výkony nezbytné k jeho dosažení. Nehledě na to, že taková 
písemnost může znamenat jen bažení po proslulosti, čtenář se některými spisy 
jen znejistí a jeho duchovní cesta se tím podstatně zúží. 

Leccos, co se v duchovní sféře probírá a nabízí, je třeba si důkladně ověřit. 
Souhlasit se nedá ani s velkou naivitou, ani s dětinskou vírou. Na druhé straně 
nelze jemná znamení, vize a skrytá zjevení zavrhovat, je třeba je vnímat a 
přikládat jim vážnost. Před zneužíváním a toužebným snílkovstvím jsme již 
varovali. 

Mnohomluvnost, přehnaná zdvořilost a poklonkování nejsou při duchovním 
vedení na místě. Vždyť také nejde o nějaké konání pobožností, nýbrž o přípravu 
cesty, jak přijmout Pána. 

Oba, učitel i žák, se musí setkat přesně ve sjednanou dobu. Čekání vyvolává 
rozmrzelost, a tím špatné předpoklady. 

Častokrát není jednoduché najít člověka, kterému budeme moci naprosto 



důvěřovat a bez rozmýšlení přijímat jeho pokyny. Nejlepšího ukazatele cesty 
hledat nemusíme: je to Kristus. Čím silnější je naše touha po člověku, který s 
námi vyjde na cestu, tím rychleji ho najdeme. 

O této potřebě, kterou má mnoho těch, kdo hledají cestu, hovoří Terezie z Avily, 
František Saleský a Jan Tauler a ve svých dílech dávají mnoho dobrých rad. 

Žije-li duchovní průvodce to, čemu učí, vy-stačí jen s málo slovy a ještě méně 
bude potřebovat důkazů - k maximálnímu prospěchu pro druhé i pro sebe sama. 

Existují fáze, v nichž učitel nebude moci svěřence na spirituální cestě 
doprovázet. Protože sám koná vnitřní usebrání a bude značně zaneprázdněn 
očistnými procesy, nebude tělesně ani duchovně na přechodnou dobu schopen 
poskytovat pomoc. 

Oprošťováním od toho, co k člověku nepatří a zatěžuje ho, si i samotné normální 
životní procesy vyžadují velikého úsilí. K tomu je třeba se otevřeně přiznávat a 
na čas se vzdát odpovědného úkolu doprovázení druhých a především: sám 
někoho požádat o radu. 

V takových situacích bude pro všechny prospěšné zkrátit navyklou dobu pro 
vnitřní usebrání, dodržovat doby spánku a klidu a věnovat se zvýšenou měrou 
praktické práci. V těchto životních fázích je nás zcela schopno nést společenství. 
Je rad-no vyhýbat se osamělosti a planému hloubání. 

Oprošťování od záporných sil při hlubokém mlčení může zpětně vyvolat různé 
zážitky a vést k velké zátěži pro tělo, ducha a duši. Na takovéto nebezpečí s tím 
vším spojené je nutné obzvlášť poukazovat. Nadměrně dlouhé modlení, 
extrémní chování a vyčleňování se ze společenství vedou velmi často k po-
ruchám, které se již nedají napravit. Jsou to: 

• Odmítání těla a světa. 

• Odpor ke každodenním povinnostem. 

• Zanedbávání zevnějšku. 

• Deprese a osamělost. 

• Duchovní dezorientace a zmatení. 

• Tělesné i duševní choroby. 

Nemá-li takzvaný duchovní vůdce žádné zkušenosti se sebou samým, nesmí za 
žádných okolností dávat rady a pokyny těm, kdo se nacházejí v onom právě 
popsaném velikém procesu oprošťování a proměny. 



Bohužel se stává, že se lidem, kteří procházejí tímto stavem, dokonce 
doporučuje, aby zintenzívnili a prodlužovali vnitřní modlitbu. 

Vzhledem k tomu, že skryté a duchovní cesty vedoucí až k základu duše jsou 
nepřehledné a náš pohled jimi pronikne jen vzácně, je tato jistě dobře míněná 
rada nezodpovědná. 



Osmá kapitola 

Světlo, které chce zářit. 

Bez vlastní zkušenosti a duchovní zralosti nesmíme nikoho duchovně 
doprovázet a ukazovat mu cestu. Podle čeho se dokážeme orientovat, jestliže bez 
světla poznání tápeme v temnotě, necítíme rozdílné stavy duše a nevíme, jaké 
účinky má hluboký klid? 

Z knih se sotva dá vyčíst, jak ukázat cestu, aby se duše cítila dobře, jak bude 
moci podle své kapacity přijmout světlo či jak dlouho bude muset snášet tmu. Je 
potřebí mít znalosti a vlastní zkušenost víry, aby bylo možné poznávat základ 
nezbytných proměn duše a dávat pokyny. Nemá-li někdo potuchy o taviči peci, 
kde od ryzí substance a vlastního bytí odpadá struska, neprožil-li někdo tento 
proces sám na sobě, jak potom může podávat pomocnou ruku druhým? 

Vnitřním usebráním se tajnými cestami ubí-ráme k základu své duše. Že přitom 
budeme muset kráčet po skrytých a mnohdy dokonce svízelných stupních, je 
nevyhnutelné. Jak velikou milost znamená, že vedle těch zdánlivě 
nezvládnutelných stupňů máme ku pomoci zábradlí a s ním doprovod! Odstraní 
se tak nejistota a pochyby. 

Jedině takový učitel, který jako jeho žáci stále znovu koná modlitbu odevzdání a 
pěstuje vnitřní usebrání, je svým povoláním nadšen ještě po letech. 

Kdo naopak není ochoten přijmout, co je nevyhnutelné, a například se vzpouzí, 
když ho žáci opustí, ten je ještě příliš spoután sebeláskou, místo aby ve všem 
oslavoval Boha. 

Soutěžit mezi sebou a odlákávat si žáky, to by nemělo být tématem pro žádného 
duchovního průvodce. Na druhé straně však nelze být příliš skromný a sám sebe 
s vážit jen nepatrně. Světlo, které chce svítit, nesmí zůstávat skryté. 

Nezřídka bude některý žák činit rychlejší po-kroky a hlubší duchovní zkušenosti 
než jeho učitel. Je pochopitelné, že žák bude hledat společenství stejně 
smýšlejících a svého prvního průvodce opustí. Za předpokladu, že se této šance 
chopí, se tak z učitele stane opět žák. Později z něho opět bude vyučující, ale 
poučenější a pokročilejší. 

Stykem s druhými lidmi nejlépe poznáme, nač se věší naše srdce a co nás 
připoutává. Avšak poznání neznamená zároveň osvobození. Je neodvratné, že 
musíme přestát lecjaké vnitřní nesnáze, protivenství a bolesti, aby se cesta 
uvolnila a my v nitru zaslechli Boží hlas. V hlubokém mlčení a vnitřním klidu 
bude naše duše schopna se zbystřit, přijímat do sebe Boží vibrace, následovat je 
a projevovat jejich skvostné účinky. 



Tyto účinky na náš život mají velikou sílu a dokáží změnit naši osobnost k 
lepšímu: 

• Odbourává se touha po moci. 

• Posiluje se schopnost rozhodování. 

• Jsme ochotni poznat sebe sama. 

• Harmonizují se mezilidské vztahy. 

• Odhalujeme vnějškovosti. 

• Odstraňují se iluze či nesprávné vlivy. 

• Vymycuje se povýšenost a nezřízená touha 

• po uplatnění. 

• Vzrůstá přirozená zdrženlivost a skromnost. 

• Uvolňují se přílišná lpění. 

• Dokážeme vyjádřit málo slovy mnoho. 

Když je nám díky duchovní cestě a vnitřnímu usebrání dáno stále více v sobě 
vnímat Boží hlas, náš život se úžasně přetvoří. Tu spoustu zkušeností není slovy 
možné vystihnout ani jen přibližně: 

• Začne v nás růst netušená láska k bližnímu a ke stvoření. 

• Budeme mít touhu stahovat se do ústraní k modlitbě klidu a mlčení. 

• Protože v průběhu doby se zminimalizují naše potřeby, odevzdáme přebytek 
těm, kdo trpí nedostatkem. 

• Budeme prožívat plnost okamžiku, aniž zapomeneme na minulé nebo ztratíme 
perspektivu pro budoucnost. 

• Budeme vrůstat do vnější i vnitřní svobody. 

• Ztráty už nám nebudou působit trápení, protože pochopíme jejich smysl. 

• Zažijeme skutečnost, že mlčení dokáže být výmluvnější než množství slov. 

• Nebudeme vydávat ani moudrá ponaučení, ani zatěžovat sami sebe a druhé 
lidi příkazy a zákazy. 

Ježíš výslovně varuje před zákoníky: Svazují těžká a neúnosná břemena a 



vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. 
(Mt23,4) 



Devátá kapitola 

Bezpodmínečným předpokladem pro to, abychom po duchovní cestě kráčeli 
bezpečně a uchovali si vnitřní mír, je důvěra v Boží spásonosné jednání. 

V modlitbě klidu se vzdáváme vlastní vůle a otevíráme se milující laskavosti 
Boží. Prostředek, který k tomu je nezbytný, je důvěryplné odevzdání. Aby se 
naše duše naučila v modlitbě se zbystřit a pozorně poslouchat, sledujme bez-
odkladně pokyny zkušeného učitele. Jaký by měl být, bylo zevrubně popsáno v 
předchozích kapitolách. 

Dokud je tvá vlastní vůle mocná a dokonce ji nedokážeš odložit ani při 
modlitbě, nepostoupíš na cestě k dokonalosti a vnitřnímu pokoji ani o krok. 
Není-li tvá vůle v souladu s řádem stvoření, stane se nepřítelem Boha i tvé duše. 
Budeš ji schopen přemoci pouze tím, že bezpodmínečně přijmeš návod pro 
duchovní cestu, která tě bude učit důvěryplné odevzdanosti do Boží vůle a 
zacvičovat tě do ní. 

Již velmi záhy se na této cestě naučíš rozlišovat Boží vůli od své sebelásky. 
Velmi jednoznačně poznáš, ze kterého zdroje přijímáš impulsy k svému životu a 
kdo tě vede. 

Budeš-li se sebevíc snažit, abys vlastním projektem svého života něco dokázal, 
nebude tvůj výkon nakonec vůbec srovnatelný s tím, co dokážeš ve shodě s Boží 
vůlí. 

Cesta odevzdání je tou nejkratší a nejrychlejší, jak dospět k dokonalosti. 
Zanecháváme všech myšlenkových i citových hnutí a noříme se do mlčení, které 
nás přivádí blíž k Bohu. Na této vnitřní cestě není jen radno, nýbrž je i nutno se 
zcela svěřit pokynům zkušeného duchovního průvodce. Vylejme před ním srdce 
a všechno s ním prohovořme, vše, co budeme prožívat v modlitbě klidu i mimo 
modlitbu. 

Krok za krokem budeme na vnitřní cestě procházet rozvojem ducha i duše, a tak 
již velmi záhy poznáme, jaký je náš duchovní učitel. Vycítíme-li, že má 
opravdové povolání, nesmí už nám být zatěžko uposlechnout jeho pokynů i tam, 
kde jim momentálně ještě nedokážeme porozumět. 

Ježíš stvrzuje, že učedníci mají být jeho následovníky, a když je rozesílá, dává 
jim na cestu významný výrok: Kdo poslouchá vás, poslouchá mne. (Lk10,16) 



Desátá kapitola 

Předpoklady pro cestu vnitřního usebrání 

Řehoř Veliký (540-604) zdůrazňuje důležitost mít duchovního učitele 
prohlášením, že jeho prostřednictvím může naše duše nalézt cestu k osvícení. 

Na Řehoře a jeho pokyny, stojící ve veliké, žité křesťanské tradici, se smíme s 
důvěrou spolehnout. Abychom se rychleji oprostili pro vnitřní cestu, měli 
bychom svému učiteli bez okolků vyjevit své myšlenky, pochyby, své záměry, 
city a náklonnosti, vnuknutí i pokušení. Využijme tu velikou šanci, a než 
začneme pěstovat modlitbu klidu a odebereme se do jemnějších sfér své duše, 
odhoďme co nejvíc balastu. Vydat se na cestu bez duchovního rádce je určitě 
daleko obtížnější a může vést k oklikám či dokonce k tomu, že vnitřní usebrání 
odmítneme. 

Modlitbou klidu prokazujeme čest Bohu, je-muž se svěřujeme. S duchovním 
učitelem, který nám ukazuje cestu, se stýkejme v hluboké úctě. Zároveň však 
mějme v úctě a vážnosti i všechny lidi, se kterými se setkáme. 

Stejně jako očekáváme určité předpoklady od učitele, tak i my šije máme 
přinést, chceme-li, aby se nám ukazovala cesta vnitřního usebrání. 

Naše rozhodnutí musí být dobrovolné, bez tlaku či přinucení zvenčí. 

Modlitba klidu nás dovede dál, jen když ji budeme pěstovat bez jakéhokoli 
úmyslu a očekávání. 

K nácviku je třeba vytrvalosti a určité kázně. Omluvy, že jsme se k modlitbě 
nedostali, platí jen výjimečně. 

Dávejme průchod přirozené radosti manifestující se při vnitřním usebrání. Ona 
zlikviduje veškerý smutek a sklíčenost. 

Pokyny pro duchovní cestu nás vedou zvnějšku dovnitř, přes mysl k srdci a 
odtamtud do stále hlubších sfér duše. Nesmíme se vzpírat tomuto pohybu, který 
chce dospět klidu. 

Protože se v modlitbě klidu zaměřujeme na Boha s důvěrou a „slepě", nelze 
pozornost soustřeďovat na něco, co je menší než on. 

Být vytrvalí v modlitbě po celý život, to neznamená žádnou námahu. Naše tělo 
bude čas od času stále znovu toužit po hlubokém klidu, duch se nám bude 
občerstvovat a duše se bude přetvářet k obrazu Božímu. To se může splnit pouze 
v odevzdanosti a oproštěnosti. 

Bonaventura (1221-1274) podotýká, jak má modlitba odevzdání probíhat:  



• bez odkladu 

• radostně a pozitivně  

• dobrovolně a bez dlouhého rozmýšlení  

• vytrvale, bez velkého přerušování 

• s přípravou a uspořádaně  

• v tichosti, bez vnějšího neklidu  

• s důvěrou, bez malomyslnosti  

• pravidelně, bez výjimek. 

Nestačí, budeme-li se spoléhat na svou intuici či si myslet, že nás povede nějaký 
dobrý anděl. 

Jak rychle můžeme zbloudit! Proto se obracej na svého duchovního průvodce a 
poslouchej jeho pokyny. 

Když se Kateřina z Cardony v roce 1562 odebrala jako poustevnice do La Rody, 
aby tam vedla přísný život, zapůsobilo to na Terezii z Avily natolik, že se 
rozhodla rovněž odejít do samoty v La Rodě. 

,Jednou jsem si připomněla velké kající činy jedné velmi zbožné duše; a jak bych 
já mohla na základě touhy, kterou do mne občas Pán vkládal, vykonat ještě víc, 
kdyby mě poslušnost vůči mým zpovědníkům od toho nebyla zdržovala, a tak 
jsem se tázala, zda by nebylo lepší je v této věci neuposlechnout. Vtom ke mně 
Pán promluvil takto: 'Ne, dcero, ubíráš se cestou dobrou a jistou. Hledíš na 
kající skutky, které koná ona? Dobrá, já si cením víc tvé poslušnosti.'" (Sv. 
Terezie z Avily, Život) 

Jak na základě Písma svatého, tak i dle svědectví svatých a v neposlední řadě i z 
vlastní zkušenosti bychom si měli být vědomi, že duchovní cestou nesmíme jít 
sami. Rozhovory s duchovním člověkem a jeho doprovázení na naší vnitřní 
cestě nás ušetří velkých zklamání. 



Jedenáctá kapitola 

Období a situace, kdy nám zvláště bude zapotřebí, aby nás doprovázel člověk 
blízký Bohu. 

Každý bude muset přestát údobí, kdy rady a pokyny budou mít nezměrnou 
hodnotu, zejména nastanou-li tyto situace: 

• Budou nás přepadat temné myšlenky a destruktivní nápady. 

• Sami sebe opustíme a budeme se cítit osamocení. 

• Tma a strach nad námi rozprostřou stín. 

• Zachvátí nás rezignace a hořkost. 

• Sexualita v nás nabude takové důležitosti, že se na ní staneme závislými. 

• Zmocní se nás netrpělivost a začneme mít pochybnosti. 

• Budeme zpochybňovat Boží existenci a lásku. 

Nebude-li se těmto stínům čelit světlem, budou mít sklon se zmnožovat a 
zatemňovat ti duši i mysl. 

Pocit, že pro druhé nic neznamenám a jsem opuštěný, je velmi bolestný a plodí 
zatvrze-lost. Jaké štěstí, smíme-li se svěřit duchovnímu průvodci, který nás na 
vnitřní cestě povede bezpečně navzdory mnoha překážkám. Kdybychom byli 
naopak ponecháni sami sobě, temnota by se rozšířila natolik, že bychom cíl plný 
světla ztratili z očí. 

Jestliže půjdeme po cestě sami a budeme se zabývat jen sebou, vznikne velké 
nebezpečí, že se uzavřeme a nikdo - ani Boží milost - k nám už nenajde přístup. 
Lidé, kteří žijí delší dobu v uzavřenosti, se stanou obětí temných sil, které je 
mohou dohnat až k šílenství. Různá duševní napětí, o nichž nikomu 
nevypovíme, postihnou i tělo a způsobí, že i ono - jako náš duch - onemocní. 

Na rozdíl od toho si připomeň, co se děje O ví nebo může dít při modlitbě klidu. 

Posloucháš pokyny a cvičíš se v odpoutávání a důvěryplné odevzdanosti. V těle 
se ti rozprostírá stále hlubší klid a stejně tak i v duchu a v duši. Tímto vnitřní 
usebráním, protože ty si je nijak nenárokuješ, se silám tvé duše umožňuje, aby 
se zbystřily a dotkly se Božího světa. 

V důsledku tohoto pohybu až po samý základ duše se probudí protibožské síly, 
které v tobě až doposud dřímaly, a masivně se postaví do cesty. Mystici 
dřívějších dob tvrdí, že proti nim povstalo celé peklo, aby zabránilo 
drahocennému dobru setkání s Bohem. 



Protože všechny temné síly, kterým jsme dovolili, aby se v nás zahnízdily, 
vycházejí při vyhánění stejnou cestou, kterou se do nás dostaly, musíme počítat 
s dočasnými poruchami svého cítění, myšlení, mluvení a jednání. Tento 
nezbytný očistný proces a bolesti s ním spojené neodvratně vedou k osvobození 
a uzdravení, v protikladu ke stále většímu utrpení lidí, kteří se uzavírají. 

Stává se, že při tom, jak se uvolňujeme od svých prudkých duševních a 
nervových napětí, bude duchovní průvodce jako naše přímá styčná osoba muset 
vydržet lecjaké naše nepříjemné odmítavé reakce. Zkušený duchovní pastýř je 
však s takovou podobou likvidace negativních energií důvěrně obeznámen a ví 
si s ní rady. 

V obdobích zvláštních procesů odpoutávání, kterými musíme na duchovní cestě 
projít, se často přihodí, že budeme zastávat naprosto jiný názor než náš učitel. 
Přesto je radno ho poslechnout a řídit se pokynem, který v dané chvíli 
nechápeme. Může nám připadat jako hořký lék, ale spolknout jej přinese 
prospěch. Byť se tvé vnitřní síly budou sebevíc vzpouzet: přijmi tu radu. Díky ní 
opět dosáhneš klidu a budeš si svého duchovního vůdce velmi cenit. 

V nemoci se vydáváme do rukou lékaře a spoléháme na jeho odborné znalosti. 
Jeho léčebné metody, zvláště působí-Ii dočasně bolesti, nebudou vždy podle 
našeho gusta. A přesto není prospěšné dělat něco, co odporuje jeho radám. 

Naše ego a náš názor nám na vnitřní cestě nepomohou dál. Vědět všechno lépe a 
být nadměrně citlivý, to tu není na místě. Je zapotřebí přemáhat sama sebe a mít 
velkou důvěru v duchovní cestu odevzdání, aby se tak mohlo odloupnout to, co 
k nám nepatří, a my opětovně směli v mlčení zakoušet klid své duše. 

Otec Jan Kolobos, jak se vypráví, se odebral k jednomu thebaiskému starci do 
Sketidy a vedl poustevnický život na poušti. Abbas vzal uschlý kus dřeva, 
zasadil ho a řekl: „Zalévej ho denně vědrem vody, dokud nepřinese ovoce." Byli 
od vody tak daleko, že musel vyjít za pozdního večera, aby se do rána vrátil. 

Po třech letech vstoupil do dřeva život a ono přineslo plod. Stařec ho vzal, 
přinesl do shromáždění a pravil bratřím: „Vezmete a jezte ovoce poslušnosti." 
(Apoftegmata) 



Dvanáctá kapitola 

V nemoci důvěřuj zkušenému lékaři. 

I když na své duchovní cestě mnohému pokynu neporozumíme anebo jej 
dokonce budeme pokládat za nesmyslný, důvěřujme jasnozřivosti a zkušenosti 
svého učitele. Bude nám totiž zapotřebí určité doby zácviku, než budeme moci 
sami pronášet soudy. Do té doby se budeme muset často vzdát doušku vody, 
když budeme žíznit, a namísto toho polknout nepříjemný lék, který však pro nás 
vposledku bude mít velikou léčivou sílu. 

Poznání, že se nám ještě nedostává zkušenosti, nám bude vnukat nedůvěru k 
vlastním soudům a bude nás povzbuzovat, abychom se řídili radou zkušeného 
duchovního průvodce. 

Mnozí lidé jsou uvězněni sami v sobě a připoutáni ke své sebelásce. Vlastní vůle 
a rovněž předsudky u nich nezřídka zaujímají první místo. Protože jsme výlučně 
naplněni sami sebou, zhusta vyžadujeme věci, které jsou nám ke škodě. Naopak 
to, co je pro nás dobré a prospěšné, se nám nelíbí. 

Bude-li nám jako chorému, který se chce uzdravit, dáno poznání, přidržujme se 
rozumného a zkušeného lékaře. Co je víc nasnadě než mu důvěřovat? 

Jak často tě už tvé myšlenky oklamaly a jak často jsi musel změnit svůj názor! 
Možná ses styděl sám před sebou i druhými, protože sis počínal výlučně podle 
záměru své vlastní vůle! 

Měl bys důvěru k někomu, kdo tě dvakrát či třikrát podvedl a zavedl do tmy? Je 
zapotřebí vysokého stupně zralosti, aby se naše intuice a soudnost zbavily 
narušenosti a získaly spolehlivost. 

Budeš moci mluvit o štěstí, najdeš-li duchovní cestu, která tě zbaví nedobrého a 
dovede ke zralosti duše. Ve vší upřímnosti následuj svého učitele a buď mu 
vděčný, i když jeho počínání a pokynům nebudeš ihned rozumět. 

Nebude-li pacient snášet silné léky, podá mu dobrý lékař slabší medikament, 
který bude nemocnému přiměřený. Lékař bude jednat moudře, protože nebude 
hledět pouze na nemoc, ale i na nemocného. 

Co ti pomůže, bude-li tě doprovázet ten nejlepší duchovní pastýř, ale ty nebudeš 
ochotný se jeho pokyny řídit? On ti s ohledem na tvůj vývoj a styl chůze 
doporučí cestu, kterou bude pro tebe považovat za nejvhodnější a bude za ni 
moci nést odpovědnost. Možná budeš toužit po metodě přísnější, abys činil 
rychlejší duchovní pokroky. Tvůj učitel ji pro tebe naopak zamítne. Již zde se 
budeš moci cvičit v tom, abys se svou vůlí ustupoval a důvěřoval jemu. 

Bude se stávat, že vzhledem k dobrým zkušenostem budeš plný výsostného 



nadšení a nejraději bys objímal celý svět. Nebuď zklamaný, nebude-li tvůj 
duchovní průvodce tvé rozpoložení ihned sdílet, ale spíše tě bude nabádat k 
umírněnosti. Je těžké rozlišit, ze kterého zdroje prýští tvé nadšení: Bude-li to 
duch nedobrý, dokážeš reakci svého učitele posléze porozumět. 

Je pochopitelné, že by si každý rád o nových zážitcích a zkušenostech pohovořil 
s druhými. O své duchovní cestě zatím kromě se svým duchovním pastýřem s 
nikým nehovoř. Dary milosti, které k tobě proudí, přijímej mlčky a umožni jim, 
ať se projeví a vstoupí do každodennosti tam, kam svou povahou patří a kde si 
jich druzí pokud možno nepovšimnou. Každý chtěný vnější projev by narušil 
tvůj vnitřní růst i vztahy k druhým. 

Existují lidé, jimž se líbí omračovat druhé lidi „velkolepými" řečmi. Putují od 
jednoho učitele k druhému a chlubí se známými jmény. Jenže nikomu 
nezůstanou věrní, neboť nechtějí, aby je někdo prokoukl a oni pak museli své 
zpovrchnělé počínání obhajovat. 

Poctivé jednání, které je spíš skromné a nenápadné, a upřímný duchovní postoj, 
který je za tím, lze naopak poznat jasně a jednoznačně. 



Třináctá kapitola 

Co činit pro svůj osobní rozvoj, aby se nám i při nejvyšším vypětí nevytratil 
z duše vnitřní klid a pokoj? 

Modlitba klidu, vnitřní usebrání, je zásadní přípravou k tomu, aby nás Boží 
milost mohla obnovit a přetvořit. Podrobně se již hovořilo o nezbytném vedení a 
pokynech. 

Další a podstatnou složkou na naší duchovní cestě za splněním naší nejhlubší 
touhy a za dokonalostí je přijímání večeře Páně. 

Jako se na jedné straně vyskytují lidé, kteří o dodatečných milostech duchovního 
pokrmu nevědí či se pro nedostatek zkušeností chovají odmítavě, vyskytují se 
opět takoví, kteří k nim nenacházejí přístup z přehnané zdrženlivosti. 

Upřímné přání dát se k dispozici Boží vůli, které pěstuješ v modlitbě odevzdání, 
je naprosto postačující, abys šel k přijímání. Nedej si namluvit, že předpokladem 
je nábožný postoj, čisté srdce či zbožné city. Zatoužíš-li po tomto mystickém 
společenství s Bohem v eucharistii, neváhej. 

Nejlepší přípravou k večeři Páně je modlitba klidu. Pak budeme při častém 
přijímání duchovního pokrmu pronikat do tohoto tajemství hlouběji a čerpat z 
něho sílu jakoby samočinně. 

V následujícím popíšeme dvě přípravné cesty, kterými na základě zkušenosti 
popořadě projdeme, abychom byli otevření pro mystické setkání s Bohem. 

Uvědomíme si, co dobrého jsme zanedbali a co jsme učinili nedobrého. 
Vyznáme svou vinu, vycítíme, co budeme moci dělat lépe, a umíníme si, že to 
obrátíme ve skutek. Že se při této přípravě uchýlíme do ticha, je samozřejmé. 

Velikou podporou je uvažovat o tom, kterého chceme přijmout, a rozjímat o 
stavu, v němž se jako příjemci Boží milosti nacházíme. Není to nekonečně 
veliký dar, že se nám Nejvyšší chce zjevit a že Tvůrce chce přebývat ve svém 
tvoru? 

Druhou přípravnou cestou kráčejí ti, kdo jsou s odevzdáním již důvěrně 
obeznámeni, žijí svůj život v duchu a v pravdě a dostává se jim více světla a 
poznání. Skrze procesy očišťování a odevzdávání vlastní vůle v modlitbě se jim 
v duši vyvinula kultivovaná duchovní půda, která ihned může přijmout to, co k 
ní proudí. Srdce se může povznést, neboť je již oproštěno od všeho, na čem 
ulpívalo. Z vnitřního usebrání se na tělo i ducha rozprostře klid duše a ten se už 
nedá zaplašit ani mimo modlitbu. 

Lidé s touto zkušeností se již nepotřebují na přijetí večeře Páně připravovat 
zvláštními skutky, předsevzetími a rozjímáním. Celý jejich život se již stal 



dokonalou přípravou. 

Na cestě k tomu ti účast u stolu Páně přinese milosti, které obohatí tvůj vnitřní i 
vnější život. Obklopí-li tě tma, jdi ke světlu. Pocítíš-li chlad, hleď se ohřát u 
ohně. Pocítíš-li nemoc, přivolej lékaře. Budeš-li mít žízeň, dej si ukázat cestu k 
prameni. 

Večeři Páně můžeš přijmout kdykoli za před-pokladu, že po ní zatoužíš. I když 
nebudeš pociťovat nějakou mimořádnou lásku nebo ti jsou mystické zážitky cizí, 
vyrostou pro tebe plody, jaké jsi nikdy neočekával. Za hranicí všech citových 
hnutí panuje klidná bdělost ducha a duše, v níž ti je Stvořitel nablízku. On tě ze 
základu tvé duše, právě protože jsi slabý a nedokonalý, chce uzdravit a darovat ti 
svou lásku. 

Budeš-li želet toho, že tvá touha jít k večeří Páně je nedostatečná, nebude-li se ti 
dostávat takzvané nábožnosti nebo - jak si budeš myslet - náležité přípravy, 
nedej se žádnou z těch překážek odradit. Chceš-li zdokonalovat svůj život a 
budeš-li ochoten přijímat duchovní vedení, tvé přání se splní rychleji, když k 
vnitřnímu usebrání budeš navíc ještě přijímat eucharistii. 



Čtrnáctá kapitola 

Bůh touží sdělovat se naší duši. 

Z tohoto tajemného setkání v hlubokém mlčení bude vycházet úžasná láska, 
která promění tvůj život. Tvou odpovědí bude předávání této lásky dál a 
nekonečná vděčnost Bohu. Příklon Boží lásky v podobě jeho vtěleného Syna 
Ježíše Krista, který ještě ve smrti odpouští svým vrahům, je a zůstane velikým 
tajemstvím. Největší láska však, kterou stále znovu prokazuje každému z nás, je 
jeho přítomnost ve společné hostině lásky. 

Bůh touží po tom, aby se sděloval naší duši. Chce, abychom my a on byli jeden 
duch. Co nás zadrží, abychom mu vyšli vstříc, co nám zabrání, abychom se 
otevřeli jeho lásce? 

Boží zář chce, aby se rozzářila naše duše a aby se zničila všechna temnota. Byť 
jsme v sobě navršili mnoho nedobrého, ve srovnání se světlem to ztratí veškerý 
význam a zmizí tím snáz, čím budou síly naší duše svobodnější a jasnější. 

Láska Stvořitele k jeho tvorům je tak nekonečně velká, že na ně neustále myslí a 
chce si v nich učinit příbytek. Třebaže člověk je ničitel a zasahuje do dění ve 
stvoření, Bůh mu nabízí spásu a uzdravení. Nebude překážky, která by ti 
znemožnila přijímat Boží přítomnost. Kéž tě z tohoto nepochopitelného 
tajemství Boží lásky naplní radost a vděčnost! 

„Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a 
budu u něho jíst a on u mě. (Zj 3,20) 

Jak bude naše srdce moci ještě být zatvrzelé a jak se Pánu budeme moci ještě 
odpírat? 

„Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal I ví O a dával ho učedníkům se 
slovy: „Vezměte, jezte. To je mé tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim 
ho a řekl: „Pijte z něho všichni. Neboť to je má krev (nové) smlouvy, která se 
prolévá se za všechny na odpuštění hříchů." (Mt26,26-28) 



Patnáctá kapitola 

Cvičení musí být ve vyváženém poměru ke každodennímu životu. Varování 
před přeháněním a fanatismem. 

Doba pro modlitbu a vnitřní usebrání musí být v náležitém poměru k našim běž-
ným úkolům a povinnostem. Budeme-li chtít na duchovní cestě postupovat 
rychleji, než jak nám dovolí náš způsob chůze, budeme zůstávat pozadu. 
Moudrý zpěvák bude zpívat pouze ty party, které jsou přiměřené jeho hlasu. 
Bude-li se nutit do oboru, který ho bude přetěžovat, hlas si zničí. 

Přestože je učitelé varovali, mnoho lidí si opětovně namlouvá, že všechno vědí 
lépe. Na své cestě se osamostatňují a často si ani nepovšimnou, jakou škodu si 
přivodili. Klást na sebe příliš přísná měřítka omezuje podle zkušenosti jak 
vlastní svobodu, tak i veškerý úspěch, ať jde o sféru umění, anebo ještě víc o 
rozvoj ducha a duše. 

Přehánění může snadno vést k fanatismu. Mnoho lidí nebo skupinek má k tomu 
na své duchovní cestě sklon. Vyzařuje z nich nevlídnost a zatrpklost vůči 
druhým; na tvářích se jim zračí zatvrzelost, která se jim usadila v srdci. O ryzím 
duchu modlitby a křesťanském způsobu života už zde nemůže být řeči. 

Jako je na přehánění přirozenou reakcí drsnost a nevlídnost, stejně si počínají i 
lidé, kteří nadměrně zmnožují svá cvičení. Dochází k tomu, že si troufají 
posuzovat druhé a soudit je a dokonce i odsuzovat. Nedokáží snést, když se 
něčeho dostane druhým bez předchozí tvrdé námahy. 

Přehnané konání modliteb a fanatická kázeň přivádějí do úzkých, vedou k 
chorobným iluzím, k pýše a domýšlivosti. Je to nesprávná cesta, neboť ukazuje, 
že ti, kdo jí jdou, vložili důvěru ve svévoli. 

Potravou duše je modlitba klidu a s ní blízkost k prazákladu stvoření. Naše duše 
touží, aby se zdržovala především v tomto vnitřním klidu, který je nám darován, 
jen když ustoupíme od své vůle a svého chtění. 

Modlitba klidu beze slov neboli vnitřní usebrání zaujímá na pravé duchovní 
cestě první místo. Všechny ostatní způsoby modlitby, všechna dobrá předsevzetí 
i všechna vnitřní i vnější cvičení na ni navazují. 

Samozřejmě můžeme svůj duchovní rozvoj přiměřenými duchovními i vnějšími 
postoji podpořit. Čím bude naše duše jasnější, tím intenzivněji bude vyzařovat 
impulsy na ducha i na tělo. Že pak ducha ani tělo nebudeme už zatěžovat 
zbytečnými břemeny, rozumí se samo sebou. 

Jako první od nás odpadne mnoho nedobrých způsobů myšlení i chování, které 
nejsou v souladu s přírodními zákony. Aniž to pro nás bude znamenat námahu, 



urychlíme tento očistný proces vlastními modlitbami, žalmy, duchovní 
literaturou, studiem Bible, moudrou volbou stravy a především odpovědným 
zacházením s časem. 

Až se naše duše prosvětlí a zduchovní, bude vyžadovat, aby všechno naše 
konání bylo umírněné. To neznamená, že budeme degradováni na lidi nudné, 
naopak: Naše jednání bude zasahovat hlouběji, nabudeme vyššího vědomí od-
povědnosti a dostaví se i větší radost. 

Bezpodmínečně je nutno uvarovat se toho, abychom na duchovní cestě vědomě 
oslabovali tělesné síly či dokonce tělo trestali. V důsledku takovýchto 
zbloudilých názorů mnoho lidí sobě i druhým způsobilo nenapravitelné škody. 

Ignác z Loyoly (1491-1556) říká, že tělesná cvičení mohou být na cestě 
očišťování velmi prospěšná. Na cestách osvícení a sjednocení je však nutno s ni-
mi zacházet mnohem zdrženlivěji. V jeho životopise se píše: 

 „V téže Manrese, kde zůstal asi rok, zanechal dříve pěstovaných přísných 
cvičení poté, co pocítil bohatou Boží útěchu a spatřil plody, jichž dosáhl ve styku 
s lidmi v jejich duších." (Poutníkova zpráva) 

Existuje mnoho tělesných cvičení uvolňujících přepětí a křeče a náležitě 
prospěšných našemu duchovnímu vývoji. Výběr a frekvenci užití přenechme 
svému duchovnímu průvodci, zvláště tíhneme-li k imitování a přehánění. 

Obecně jsou tělesná cvičení vynikající protiváhou k vnitřnímu usebrání. 



Šestnáctá kapitola 

Rozdíl mezi tělesnými a duchovními cvičeními. 

Zacházet s duchem, jako například při modlitbě klidu, kdy mu bez rozmýšlení 
dovolíme, aby se navrátil k svému vlastnímu prazákladu, je podstatně jednodušší 
a vyžaduje mnohem méně námahy, než zacházet s tělem. Jestliže se rozhodneme 
konat před modlením nebo po něm tělesná cvičení, je nutné s učitelem 
dohodnout přesný postup. Poslouchat zde rad někoho jiného je samo již velkým 
cvičením. 

To, co Ježíš říká Petrovi, platí nám všem, kdo následujeme Krista: 

Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až 
zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš. (Jan 21, 18) 

„Mladším" je míněn začátečník na duchovní cestě, který se ještě nenaučil vzdát 
se vlastní vůle a je v pokušení jít vlastními cestami. Pokročilému je zřejmé, že se 
musí oprostit a že vedení převezme někdo jiný a naučí nás tomu, co je nezbytné 
a nevyhnutelné. 

Toto sebeodevzdání, zejména v modlitbě klidu, chápou mnozí lidé, především 
křesťané, nesprávně. Domnívají se, že neustále musí mít nějakou „náplň", a 
přepadá je špatné svědomí, když jen pomyslí, že úkolem by mohlo být i „nic-
nedělání". 

Právě tito lidé nám dokáží duchovní cestu značně ztížit tím, že o nás budou 
hovořit špatně a s opovržením. Jejich fantazie si neúnavně vymýšlí, jak nás 
pohnout k „obrácení". 

Pamatuj: Čím dále pokročíme, tím více budeme provokovat mnoho lidí, zvláště 
ve svém bližším okolí. 

Zjasňující se světlo způsobí, že obrysy budou ostřejší. Nedej se ničím a nikým 
odvádět od pokračování v cestě duchovního rozvoje. Tělesná cvičení působí 
prospěšně, v žádném případě je však nelze klást na první místo. 

Je podstatně snazší působit na tělo duchovní silou, než dostávat se k duchu a 
duši přes tělo. Odevzdání ducha a duše do Boží vůle musí proto mít přednost 
přede vším. Ihned se poznají první výsledky: posílí se naše duševní síly i kultura 
srdce. 

Pouze vnitřní cestou, usebráním duše v sobě samé, se nám dostane dokonalosti. I 
kdybychom si ukládali sebetvrdší vnější cvičení a odříkání, nepřinesou nám ani 
přibližně takový úspěch jako modlitba klidu. 

Jindřich Suso (1295-1366), žák mistra Eckharta, si od vstupu do 



dominikánského řádu sám uložil žít krajně asketicky. Když mu bylo čtyřicet, ve 
vidění mu bylo dáno poznat, že askezí vůbec dokonalosti nedosáhne. Uvědomil 
si, že tato osobně zvolená cesta ho spíš zdržuje a není v souladu s Boží vůlí. 
Ihned od oné cesty upustil, protože až do hloubi poznal podstatný rozdíl mezi 
vnějšími cvičeními a cestou niternou. 



Sedmnáctá kapitola 

Jak se na duchovní cestě chovat při pochybnostech a nejistotách, abychom 
nepozbyli klidu, ani se nemuseli vracet o krok zpět. 

Buď si vědom, že se sice nacházíš na cestě k dokonalosti, avšak že v tomto světě 
ještě nebudeš moci dokonalý život vést. Ať tě proto příliš nezneklidňuje, když se 
ze slabosti nebo z nevědomosti budeš dopouštět chyb. Ani ať tě nematou 
pochybnosti či nevědomost. Pamatuj, že jsme nedokonalí, a je nám proto potřebí 
vykoupení. Protože máme příslib odpuštění skrze Ježíše Krista a při každém 
dobrém úmyslu a skutku se nám dostává podpory nebes, smíme se ve všem na 
něho spolehnout. 

Nevyhneš se tomu, že budeš muset žít s chybami, kterých se budeš dopouštět 
stále znovu. Ať v tobě nevyvolávají přehnaný neklid, neboť by bylo troufalé si 
myslet, že jsme bez chyb. 

Dokonce i u lidí, kteří vedli život v pověsti svatosti, zůstával vždy kus 
nedokonalosti a slabosti. Díky tomu se člověk nikdy nedostane do pokušení být 
domýšlivý a samolibý. Je mu dávána možnost stále znovu se cvičit ve 
skromnosti a pokoře. 

Přijmeme-li nabídku Boží milosti, bude-mé moci v rozvoji ducha a duše činit 
veliké pokroky. Budeme-li však své svobody zneužívat a volit nesprávně, dojde 
k opaku. 

Jako neplodná půda nese pouze bodláčí a trní, tak se naší vinou může celý svět 
naplnit pohoršením a tmou. 

Dáme-li v sobě prostor protibožským silám, rychle se rozšíří na všechny strany. 
Chtějí zkázu, a proto nám v nitru našeptávají: Tvoje duchovní cesta tě zavádí do 
zmatku. Posloucháš nesprávné lidi. Tvá vina je veliká, a ty nic neděláš, abys ji 
napravil. Doba, kterou vynakládáš na modlitbu a vnitřní usebrání, je zbytečná. 

Tvůj život se spíš zhoršil, než zlepšil. 

Temné síly chtějí, aby se tě zmocnil neklid a zdrcení, chtějí ti nahnat strach, 
hrůzu a špatné svědomí. Chtějí zúžit tvé vědomí a vnukají ti malomyslné, 
odporné myšlenky. Začneš pochybovat o Boží existenci i o sobě samém a 
nebudeš vnímat, jak den ze dne zaostáváš. 

Otevři zrak pro skutečnost a nedej se těmito destruktivními silami ovlivnit. Jdi 
důsledně cestou světla a nedej se zdržovat nebo dokonce vyrušovat prchavými 
stíny. Nejlepší prostředek, jak se nedat zmást, představuje Ježíšův po- 

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k 
svému Otci, který zůstává skryt. (Mt6,6) 



Již velmi záhy pocítíš, že všechna tma zůstane venku a v tobě že vyroste pevná 
důvěra v Boží milosrdenství. Při nových pochybách či protivenstvích se 
opětovně v nitru zaměř na nekonečnou Boží dobrotu. On, na nějž se v důvěře 
obrátíš, ti nic nebude zazlívat, ale s láskou tě přijme a bude tě posilovat. 



Osmnáctá kapitola 

Důvěryplná odevzdanost Stvořiteli ti dá překonat všechnu tíseň. 

Uvědomíš-li si nějakou chybu, které ses dopustil, zvaž sice její příčiny, ale 
vyvaruj se příliš rozsáhlého hloubání. Ve svém neklidu a případném zmatení to 
nejlépe vyřešíš tím, že zcela prostě a bez rozmyslu vložíš svou důvěru v Pána. 
Odevzdáním se dej zavést na cestu do jeho přítomnosti. 

Žádá-li si toho tvé srdce, popros ho bez velkých slov o odpuštění. Spokoj se se 
vším, co se bude dít, a nehloubej o tom, zda ti Bůh odpustil. Důležité je, aby ses 
po modlitbě opět věnoval svým úkolům a se vší odpovědností plně vstoupil do 
přítomnosti. 

Nepovažoval bys za pošetilého a nekompetentního takového sportovce, který při 
závodě v běhu upadne, ale nevstane, nýbrž mnohomluvně a úzkostlivě běduje 
nad svým pádem? Řekl bys mu na povzbuzenou: „Vstaň, příteli, neztrácej čas a 
rychle běž dál." 

Kdo se ihned zase vzpřímí a pokračuje v běhu, nezanechá v sobě ani v druhých 
dojem, že upadl.  

Všichni v sobě nosíme velikou touhu po vnitřním pokoji a dokonalosti. Pěstová-
ním důvěry v Boží milosrdenství, modlitbou klidu a vnitřním usebráním, nadějí 
a odevzdaností do vůle Boží jakož i svou každodenní prací můžeme podstatně 
přispět k tomu, aby se tato touha naplnila. 

Ať jsme kdokoli a stojíme kdekoli, ať máme jakékoli slabiny a nedokonalosti, 
nic nám nemůže zabránit, abychom duchovní cestou neprocházeli s úspěchem. 

I když budeš muset zakusit, že si v některých oblastech života neporadíš, budeš 
se dopouštět chyb a nebudeš schopen ovládnout zdánlivě nepřekonatelné 
slabosti, pokaždé se zase vzpřim a nedopusť, aby ti rezignace a smutek vzaly 
odvahu. 

K čemu ti Stvořitel třeba za čtyřicet let tvého života nedopomohl, to ti může 
darovat v kteroukoli chvíli. 

Naše chápání Božího záměru je ještě vel mi nedokonalé. Co tak asi víme o tom, 
co pro nás přichystal, abychom zráli? Jistě to nejsou pouze dobré myšlenky a 
skutky, co nás pozvedá, nýbrž právě i naše slabosti a nectnosti, jimiž dozráváme 
pro „nebe". 

I když máme sklon dělat z léku jed, to jest proměňovat dobré vlohy ve špatné, 
smíme přesto mít naději, že Bůh jde s námi opačnou cestou: On, který nedobré 
proměňuje v dobré, nás uzdravuje týmž jedem, jímž jsme sebe samé i druhé 
oslabili a vzdálili se od něho. 



Řehoř Veliký (540-604) píše: „Protože máme sklon z léku dělat ránu, on naopak 
činí z rány lék, abychom se opět uzdravili tím, co nás zkrušilo." (Kniha 
pastoračních pravidel) 

Lidská přirozenost tíhne spíše k lenosti, zapomnětlivosti a nevděku. Proto 
Stvořitel k naší spáse zařídil, abychom v tomto světě byli nedokonalí a museli 
zůstávat v pohybu. Mystériem své lásky a památkou na své utrpení, smrt a zmrt-
výchvstání nám připomíná svou nekonečnou přízeň. 

Poučme se z chyb, které nám odpouští, a mějme hluboce na paměti, komu za 
sebe vděčíme. Budeme-li důvěřovat v Boží milosrdenství a doufat, že od něj 
obdržíme všechno, co nám poslouží ke spáse, bude i Bůh o nás pečovat, kdykoli 
budeme bez pomoci a bezmocní. 

Stane-li se, že tě přepadne duchovní lenost či tísnivé myšlenky, budeš vědět, jak 
je překonat. Prostředkem nejsou diskuse, ignorance či vytěsňování slepou 
přehnanou pracovní horlivosti, nýbrž jedině důvěryplná odevzdanost Stvořiteli, 
který i tebe chtěl a povolal do života. 

Duchovní cestou k vnitřnímu pokoji, kterou jsme podrobně popsali, aby po ní 
jednoduše a úspěšně mohli jít všichni, je modlitba klidu, vnitřní usebrání neboli 
zbystření duševních sil. 



Cesta 

k dosažení vnitřního klidu 

KNIHA TŘETÍ 

Naše duše usiluje o to, aby dosáhla své původní podoby. Na cestě k tomuto cíli 
se někdy nevyhne bolestnému očišťování. Cíl znamená osvícení: Budeme mít 
vhled do Božího bytí a jeho stvoření. Aby se jeho bytí stalo bytím naším, k tomu 
vytváříme nezbytné předpoklady odevzdaností, pokorou, kulturou ducha a srdce. 
Protichůdné síly chtějí Boží moudrost zničit. Budování vnitřního pokoje. 

První kapitola 

Rozdíl mezi vnitřní a vnější cestou. 

Při hledání Boha jde většina lidí zprvu cestou vnější. Pokoušejí se uchopit 
božské svým rozumem. Využívají všech myšlenkových sil, jež mají k dispozici, 
a neúnavně uplatňují metodu duchovního rozjímání. 

Tradičními i osobně zvolenými životními pravidly pěstují odříkání, aby se tak 
dle jejich názoru mohly vyvinout lepší způsoby chování a myšlení. Příliš snadno 
se při takové cestě objevují na denním pořádku přemrštěnosti. Například 
nadměrný půst může spíš přivodit nemoc než přispět k duchovnímu vývoji. V 
nemalém počtu lidí vzklíčí nutkavé myšlenky na pokání, které v praxi vedou k 
„umrtvování" smyslů. Přirozené síly se potlačují, aby se tak poskytlo víc 
prostoru představám o Bohu. Fantazie využívá tradovaných obrazů Boha, a tak 
umožňuje takto myslícím lidem kráčet v Boží přítomnosti: Bůh jako dobrý 
pastýř, jako lékař, jako soudce, Otec nebo Pán. V představách s ním vcházejí ve 
styk a hovoří s ním. Mnozí v tomto umění rozjímání vyvinuli veliké dovednosti. 

Vnější přísností, kterou si sami ukládají, se horlivě snaží, aby na této cestě 
pokročili dál. Citově zdůrazněnými pobožnostmi získávají údajnou jistotu, že je 
Bůh přítomen. Představivost se stává vírou, která vposledku nemá nosnost. 

Třebaže se tato cesta nedá označit za špatnou, přesto, jak ukazuje zkušenost, k 
dokonalosti nevede. Je doloženo, že lidé, kteří toto pěstovali přes padesát let, 
prodlévají stále ještě u sebe samých a zaměstnávají se sebou - a nedospěli k 
žádné podstatné duchovní zkušenosti, ani k nějakému pokroku. 

Vnitřní cesta slibuje oproti tomu okamžitou duchovní zkušenost. Po ní jdou lidé, 
kteří prožili vnější cestu jako omezenou, která nesplnila jejich přání. Jiní jsou 
zase přiváděni k vnitřnímu usebrání v důsledku poznání, osudových ran či 
zvláštního daru milosti, aniž předtím dlouze a ani možná bolestně hledali. 

Zapomenout na sebe v modlitbě odevzdání je první krok, který je však pro 
mnoho lidí i ten nejtěžší. Oprostit se od důvěrně známých a navyklých věcí se 



rovná jakémusi obnažení a může vést ke stěží překonatelným zábranám. Jak 
vnější formy, tak i vnitřní obrazy a představy je třeba odevzdat. První pokyn 
proto je - vystavit se v mlčení vnitřnímu klidu. 

Jestliže odvážně a s vírou tento krok učiníme, budeme již po krátké době 
obdarováni podstatnými a novými duchovními zkušenostmi: 

Tělo, duch i duše se budou cítit tímto hlubokým klidem oblažovány a 
přitahovány. 

Onu soustředivou a přitažlivou sílu budeme prožívat ne jako akt své vlastní vůle, 
nýbrž jako něco mimo nás samé, a proto jako tajemství. 

V důsledku vnitřního usebrání se naše případně rozrušená bytost uklidní a 
všechna hnutí, i hnutí duše a srdce, dojdou klidu. 

Na této cestě však nebudeme ušetřeni toho, co nám chystá život. V modlitbě 
klidu se krok za krokem a přiměřeně k naší osobnosti budou odbourávat 
blokády, které by nám bez cvičení nejspíš jednoho dne způsobily zdánlivě 
nepřekonatelné potíže. 

Na vnitřní cestě, která znamená vzdát se jakékoli činorodosti, se v důsledku 
nezbytných očistných procesů dostaví bolestné zkušenosti. Protože pokrok není 
jinak možný, přijmeme je. Bolestné zkušenosti nebudou s to nás vyvést z 
duševní rovnováhy. Navzdory prudkosti těchto hnutí zůstaneme klidní a 
zachováme vnitřní pokoj. Od něho se nová pokušení, ženoucí se na nás 
zvnějšku, odrazí. Nebudou už mít moc nás znejistit nebo rozpoltit. Ta tam bude 
doba, kdy jsme se museli vyrovnávat s protivenstvími. Do naší duše bude 
proudit Boží síla, která už nestrpí temnotu. 

S tímto zářivým světlem se dostaví pravé poznání, jež se vztahuje nejen na 
vnější vnímání, ale i na naši víru. Taková pravda víry se v důsledku vnitřního 
usebrání a mlčení stane hmatatelným zážitkem. Při tomto osvětlení skrze svou 
duši nepoužijeme žádných předem daných forem, představ nebo přání. Zjeví se 
nám pravda, která je mimo vše, co je vnímatelné smysly, tak jako se například 
Boží sláva zrcadlí v Božím Synu Ježíši Kristu a vposledku i v nás. 

Ze zkušenosti tohoto i jiného druhu vyroste nepředstavitelná láska k Bohu, která 
se stane živým svědectvím naší křesťanské víry. 

Všichni lidé, jimž se dostane těchto nadpřirozených darů milosti, budou žít a 
chovat se s krajní prostotou. Zamilují si samotu a nebudou chtít být nápadní. 
Bytostně pochopili, že ze sebe samých nic nesvedou, nýbrž že naprosto za 
všechno vděčí Stvořiteli. Jejich duši naplní veliká pokora, a nebezpečí 
domýšlivosti už nebude hrozit. 



Protože tito ve víře a osobnostně vyspělí lidé stojí ve zdravém středu, nebudou 
mít sklon ani k depresím, ani k euforické radosti. Třebaže jsou nuceni pít z 
hořkého kalicha utrpení, naučili se přijímat nevyhnutelné. I když jim život dá 
ochutnat velikou radost, zůstanou v sobě klidní. Ani obzvláštní dar milosti, ani 
zakoušení Boha je nesvede k pýše. Jsou plni dětské radosti, svatého pokoje a 
nevyslovitelné důvěry v Boha. 



Druhá kapitola 

Obraťme se nejprve k Nejvyššímu. Proč projdou branou jen málokteří? 

Vynakládaní námahy na prvně jmenované cestě a celé úsilí s ní spojené 
nezůstane sice bez dobrých výsledků, avšak velmi záhy se dostaví únava. 
Předsevzetí být stále dobrý a přisvojit si dobré vlastnosti brání až příliš často 
tomu, abychom viděli, co je skutečně podstatné, a jednali spontánně. Usilovně se 
hledají prostředky k tomu, jak mohutně čelit takzvaným slabostem. Že při 
takovém vymycování dochází k přemrštěnostem a fanatismu, je běžným 
důsledkem. Zůstává sporné, nakolik takový postup vede k úspěchu. 

Jestliže se naopak nejprve obrátíme k Nejvyššímu a odevzdáme se mu takoví, 
jací jsme, s prosbou, aby nás proměnil, ihned nastanou podstatné věci. Poněvadž 
se už nezabýváme sami sebou, ale otevřeli jsme se jemu, může on v nás působit: 

Oprostíme se od toho, na čem jsme lpěli, a vznikne volný prostor pro nové 
tvůrčí síly. Vpádem světla zmizí tma jakoby sama od sebe. Neurovnané, 
křečovité životní impulsy se uspořádají a uvolní tím, že šije uvědomíme a 
dokážeme je proměnit. 

Z vnitřního projasnění a proměny nám narostou netušené síly, které budeme bez 
dlouhého rozmýšlení spontánně uplatňovat. 

Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem 
připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě. (Ef2,W) 

Protože se v tomto světě nevyskytuje stav poslední dokonalosti, zůstáváme stále 
na cestě. Dokonce i když se nám dostane hlubokého vhledu do Božích tajemství, 
bude to sice znamenat podílnictví na všem, avšak ještě ne sjednocení se vším. 
Proto musíme neustále a s důvěrou pěstovat odevzdání. 

Odebrat se do mlčení a do klidu duše bude ponenáhlu znamenat zavítat k Bohu, 
který je přítomen v základu naší duše. Jít a být přiváděn do této nevýslovné 
hlubiny vyvolá posvátnou radost, která nás už neopustí. Naplní celé naše bytí a 
bude pro nás znamenat nekonečně víc než všechna teologie a všechny řeči o 
Bohu. Na tomto vnitřním a skrytém místě klidu v naší duši budeme 
obdarováváni poznáním Boha a zakoušením Boha. 

Ačkoli je vnitřní cesta před námi rozprostřena a mnozí po ní kráčejí radostně a s 
úspěchem, přesto je počet těch, kdo si Boha neustále uvědomují, velmi malý. 

Jak těsnaje brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji 
najdou! (Mt 7,14) 

Proč jen tak málo lidí projde branou vedoucí k pravému životu? Mnozí se jí 
zhrozí a dostanou strach z toho, že sami sobě musí zemřít, aby žili s Bohem. 



Vzít na sebe riziko „zmařit" samy sebe, abychom měli podíl na pravém životě, k 
tomu patří nekonečná důvěra. 

Určitě jsi porozuměl rozdílu mezi vnější a vnitřní cestou vedoucí do neznámých 
tajuplných sfér. Obdobný rozdíl je mezi vnějším a vnitřním člověkem. 

Účast na Boží přítomnosti získáme nikoli pouze rozjímáním, nýbrž darem Boží 
milosti, a té připravíme cestu vnitřním usebráním. 



Třetí kapitola 

Vyrovnaností a vnitřního pokoje nelze dosáhnout city nebo duchovní útěchou, 
nýbrž pouze odevzdáním. 

Začlenit se do řádu stvoření a sloužit Bohu znamená konat dobro a se souhlasem 
přijímat to, co je nevyhnutelné. Naopak je sebeklam, myslíš-li si, že můžeš 
dosáhnout dokonalosti „povznášejícími náboženskými pocity" nebo duchovní 
útěchou. Jediná útěcha, kterou si máš na Bohu vyprošovat, je to, abys svůj život 
směl žít v lásce a poslušnosti k němu. 

Ježíš nám ve svém výroku o následování dává jasný pokyn, který není ani 
zatížený city, ani nám nechce poskytnout útěchu. Kdo chce jít za mnou, zapři 
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mé! (Mt 16,24) 

Nedej se zdržet nebo svést z cesty tím, že si v některých duchovních spisech 
přečteš, jak je povznášející „ochutnávat sladkost Boží lásky". Nehledě na 
nešťastný způsob vyjádření, který se takto snaží popsat vnitřní pokoj, stojí za 
takovouto povahou citů velice často temná sila, která má záměr tě separovat. 
Bude se tě snažit vlákat do samoty, aby ses tam sám uspokojoval přemírou citů. 

Měj oči otevřené a buď bdělý vůči těmto skrytým sklonům. 

Jde spíše o „zapírání", tedy o odevzdání sebe sama. Pro mnohé je tento krok 
krajně obtížný a znamená ten největší kříž. 

Abys nesl pravý kříž, a tím skutečnost života se všemi jeho důsledky, je 
zapotřebí síly, která přesahuje lidskou přízeň a lásku. Proto nám Stvořitel v 
závažných obdobích života uděluje zvláštní milosti. Nezřídka nenacházíme po 
přestálých mezních situacích vůbec slova pro to, co nám pomohlo a zachránilo 
nás. 

Mystici, lidé zkušení ve víře a duchovní autoři hovoří o vysokých, nadlidských 
pocitech, jež je nesly. Mluví dále o viděních, extázích a darech poznání a 
moudrosti. Přesto by nás tyto jejich popisované zkušenosti neměly ani odvádět 
od duchovní cesty, ani nám stavět před oči nějaký takovýto cíl, o nějž by bylo 
záhodno usilovat. 

U Velikost duše tkví ve schopnosti být chudá, to jest umět se od všeho oprostit. 
Návod cesty k tomuto cíli je vysoká věda, často bohužel zneuznávaná a 
mnohými označovaná za pošetilost. 

Neukázal Bůh, jak pošetilá je lidská moudrost? A protože svět pro samou 
„moudrost" nepoznal v projevech Boží moudrosti Boha, uznal Bůh za dobré, že 
ty, kdo věří, zachrání „pošetilým" kázáním. (1 Koř 1,20b-21) 

Ustoupit a dát přednost druhému - to je umění odevzdání, které se pěstuje v 



modlitbě klidu. 

Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 
(Lk 14,11) 

Intelektuálně poznalo tuto cestu mnoho lidí a také jí vyučují zčásti velmi 
názornými slovy. Vposledku však oni i všechna jejich slova zůstávají 
nevěrohodná, protože je nepřenášejí na základě vlastní zkušenosti. Sama 
teologie nestačí, nezprostředkovává-li zároveň náboženskou praxi. Ta slova 
zaslechne ten, kdo hledá Boha, a on musí vědět, jak je proměnit ve skutek: 

• Zapři sám sebe a vezmi na sebe svůj kříž! 

• Ne má, ale tvá vůle se staň! 

• Když se modlíš, jdi do svého pokojíku a zavři za sebou dveře! 

• Kdo chce žít, musí zemřít sám sobě! 

• Neustále se modlete! 

• Neohlížej se, když položíš ruku na pluh! 

• Odejdi ze své země! 

• Dal si mi všechno a neodepřel jsi mi svého jediného syna! 

• Hledej Boží království v sobě a všechno ostatní ti bude přidáno! 

• Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají je! 

Tyto i jiné pokyny jsou sice mnohým lidem na duchovní cestě známé, ale jen 
málokteří je dokáží skutečně pochopit a proměnit ve skutek. 

My všichni jsme povoláni k tomu, abychom žili vnitřní pokoj a skrze osvícení 
zakoušeli, jak se naše osobnost rozvíjí. Stvořitel nás chce přitáhnout k sobě. 
Chce, abychom se otevřeli a mohlo do nás vstoupit to, co je podstatné a 
rozhodující. Chce, abychom pochopili tajemství stvoření a Boží lásky a čerpali z 
nich novou životní sílu. 

Je jistě samozřejmostí se na tuto milující přízeň připravovat. 

Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě 
svatební šaty. Řekl mu: „Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?" On se 
nezmohl na slovo. (Mt 22,71-12) 

Egoismus a sebeláska jsou jako obluda, kterou je nutné přemoci, abychom 
získali přístup do světů ještě nám skrytých. Egoismus a sebeláska se vloudí 



všude a chovají se jako vodní had Hydra s mnoha hlavami v řecké mytologii. Za 
každou uťatou hlavu jí vyrostou dvě nové, dokud Héraklés neusmrtí netvora tím, 
že pahýly po hlavách upálí. 

Naším úkolem je sebelásku a egoismus od základu vymýtit, aby se již 
destruktivně nevměšovaly do mezilidských vztahů. Nesmírně snadno a 
nepozorovaně se totiž stává toto: 

• Narušuje se přirozená náklonnost k rodičům a příbuzným. 

• Pod pláštíkem přátelství a vděčnosti se vyvíjí nadměrný cit a takzvaná láska k 
duchovnímu průvodci. 

• Baží se po slávě a poctách, a tak dosahuje svého časného naplnění ješitnost. 

• Vnější „zbožné" chování chce na sebe strhávat obdivné pohledy. 

• Příliš vysoká hodnota se přikládá jídlu a pití. 

• Podnikají se přehnaná opatření k udržení zdraví. 

• Ve všem se musí prosazovat vlastní názor, a ten nestrpí vedle sebe žádný jiný. 

Tyto a jiné svéráznosti uzavírají duchovní cestu a neumožňují trvalý pokoj se 
sebou samými, s druhými, se stvořením a Stvořitelem. 



Čtvrtá kapitola 

Rozlišujeme dva druhy očišťování čili osvobození, které nám - totiž naší duši - 
slouží k tomu, abychom se setkali se Stvořitelem. 

Cesta k dokonalosti, tj. k jednotě s Bohem, předpokládá cestu osvícení a cestu 
očisty. Jak je možné něco přimět, aby svítilo, jestliže světlo pro veliké překážky 
nemůže pronikat nebo se mu nedovolí přístup? Osvobození neboli očišťování 
se proto stává základním a nezbytným procesem. Rozlišujeme dva druhy: 

První: 

Dostaneme výzvy v podobě dotazů nám adresovaných. Nestačíme-li na ně pro 
svou slabost anebo nedokážeme-li odpovědět v důsledku nevědomosti a 
nedostatečné zralosti, může se nás zmocnit strach a tíseň. Do pohybu se dají 
podstatné procesy. Naše duše dostane možnost, aby rostla a naplnila vnitřní 
vakuum životem. 

Druhý: 

Zažehne se životní impuls roznícený z nitra a jeho neuspořádaný oheň nás 
nadměrně přetíží. Vyvolá mimo jiné žárlivost, strach a neklid, tyto návaly se 
nám vyplaví z nitra. Proces se dá přirovnat k tavicímu kelímku, ve kterém se 
rozněcovaným žárem roztavují tvrdé substance překážející v cestě. 

Ten vnitřní stravující oheň i zvnějšku podnícený bolestný proces sloužící nám k 
osvícení duše Bůh dopouští, když nás vede cestou k nejvyšší dokonalosti, a tedy 
k jednotě se sebou. 

Tento zlom, který je pro očištění a osvobození nezbytný, může tudíž nastat 
jednak vlomem zvnějšku, jednak průlomem zevnitř. 

Protože vlomy i průlomy jsou vzhledem ke zkornatělému prostředí často velmi 
bolestné, lze na základě vyjádření mnoha lidí prohlásit: 

Poznání Boha a zkušenost Boha se mohou zrodit dokonce z utrpení. 

Jakou bezmeznou radost oproti tomu vyvolá zrození Boha v naší duši! Tma se 
ve světlo promění; z pozemské duše se stane nebeská, z lidské duše božská. 
Bolestné umírání se promění v nádheru vzkříšení. Duše naplněná Božími dary a 
milostmi přijme v tomto proměnění světlo od Světla a ponese je dál až do 
nejtemnějších koutů tohoto světa. 

Všichni lidé jsou povoláni k tomu, aby toto světlo nazírali, přijímali a darovali 
dál. Mnozí sice vidí proces přeměny, který již ve světě probíhá, avšak jen 
nemnozí mají i sílu, odvahu a důvěru, aby se uskutečnil i na nich, prožívají-li 
zlom jako bolestný. 



Ty však pamatuj a stále si uvědomuj: V základu tvé duše může dojít k setkání s 
Bohem jen tehdy, když se spustíš až do nejzazší hlubiny svého nitra, projdeš 
ohněm očisty, a už nic tedy nebude stát v cestě, abys byl obdarován Boží 
milostí. 

Avšak pročištění a jasnost tvých citů, ušlechtile zaměření tvých přání a kultura 
srdce samy ani s pomocí Boží milosti nepostačí, aby tě trvale naplňovalo vědomí 
Boha. Na cestě k němu se v jemnějších vrstvách své osobnosti musíš naučit 
ještě daleko víc: 

• Vzdát se jakýchkoli představ o Bohu. 

• Své chtění vložit do jeho rukou. 

• Nemyslet vlastními myšlenkami. 

• Upustit od jakéhokoli ulpívání na duchovních darech. 

• Být si vědom nedokonalosti své duše. 

Mnoho skrytých vad, které ti ještě panují v duši, potřebují proměnu, aby tě Bůh 
mohl přetvořit v božského člověka podle svého obrazu. 

I dobré vlastnosti a záměry, jestliže je přespříliš chceme a lpíme na nich, mohou 
narušit pokoj duše: úsilí o vyšší hodnoty, neustálé hledání duchovní útěchy, 
lačnost po stále nových zkušenostech víry. 

Abys dospěl na vysokou horu plnosti života a dokonalosti, je nezbytné, abys 
odkládal ještě další věci a tak se odlehčoval a zjasňoval. Budeš se muset 
především ještě oprostit od připoutaností, o nichž ani nemáš tušení, aby se ti 
Bůh mohl sdílet. 

Pěstováním modlitby odevzdání samo od tebe odpadne to, co ti zatěžuje duši. 
Tuto vnitřní přípravu už pak nebudeš konat ty, nýbrž sama věčná moudrost. Ani 
anděl nejvyšší třídy, seraf, nedokáže duši očistit. 

My proto ze své strany nemůžeme činit nic jiného, než se stále znovu svěřovat 
Stvořiteli a trpělivě přijímat a nést vnitřní i vnější kříž, který je na nás vkládán. 

Právem se budeš kříži a nepochopitelnostem vzpírat. V tomto světě se 
nedokážeš osvobodit od toho, aby tě nepřepadala vyprahlost, suchopár, tma a 
strach. K mnohému pocítíš nechuť a budeš proti tomu protestovat, zvláště 
budeš-li se cítit vnitřně opuštěný a bez útěchy. Tu a tam nebudeš schopen 
ubránit se zlým nápadům. Srdce se ti stáhne a bude tak plné hořkosti, zeje ani 
nebudeš moci pozvednout k Bohu. 

Budeš pevně přesvědčen, že jsi v této „opuštěnosti" od svého Stvořitele daleko. 



Nezmocní se tě pouze netrpělivost a neklid, ale budeš se i Bohu rouhat a 
pochybovat o jeho existenci. Sám svůj život už nebudeš pociťovat jako hodný 
toho, abys ho žil, a v té oloupenosti a obnaženosti budeš mít pocit, že jsi ze 
všeho stvoření vyvržen. 

Můžeš si však být jist, že nadměrné duševní strádání, útisk a deprese nenabudou 
nad tebou převahy. Skrytá síla v tobě, mocný dar vnitřní síly, se pozvedne ze 
základu tvé duše a dá ti schopnost tu temnou moc i strádání konečně přemoci. 

Setrváš-li neochvějně v křesťanském postoji a zacílení, tvé neštěstí se promění 
ve štěstí. 

Vždy pamatuj: Nikdy nejsi Bohu blíž než v dobách své opuštěnosti, l když se na 
nějaký čas nakupí před slunce mraky, nedokáží ovlivnit postavení slunce nebo 
dokonce zakalit světlo, které z něho vyzařuje. 

Budeš-li cítit, že tě obklopuje veliká hradba mlhy, pomyslíš si možná, že nejsi 
Bohu tak blízko jako jindy. Ve skutečnosti se však vzdálenost k němu nijak 
mlhou nezvětšila. 

Pokryje-li zemský povrch mlha, vzdálenost od země k slunci se oproti jasnému 
počasí nezvětší. Mlha vzdálenost nemění. 



Pátá kapitola 

Pro rozvoj ducha a duše člověka je často nevyhnutelný bolestný proces 
očišťování. 

Určení lidské duše, která více či méně lpí na pozemských věcech, je dosáhnout 
nebe a sjednocení s Bohem. Aby toto nejvyšší dobro nejen mohla přijmout, ale i 
vychutnávat, musí být očištěna a projít ohněm osvobození. Všichni, kdo jdou 
duchovní cestou a chtějí tak sloužit Bohu, se neobejdou bez toho, aby nemuseli 
čas od času nést kříž. Ani této stránce skutečnosti se nesmíme uzavírat. 

Nezneklidňuj se: Takzvaná stinná stránka duchovní cesty nepotrvá dlouho, 
protože do ní již svítí nebeské světlo. Kéž tě dále posiluje naděje v Boží pomoc 
a skutečnost, že překonáš temnotu jednou provždy. 

^" bolestných duševních a leckdy i tělesných procesech budeš mít pocit, že tě 
Bůh zranil a teď se před tebou skrývá. V takových chvílích opuštěnosti pocítíš 
vnitřní i vnější ukřižování. Mysli na něj, když on jako Syn člověka šel touto 
cestou, ale Otec ho nikdy neopustil. Vždyť on není daleko od tebe a jde po všech 
cestách s tebou. 

Přesto tě - jako Ježíše na Olivové hoře - přepadne úzkost. Bude ti připadat, že se 
tvé bolesti nedají vyléčit, a budeš si myslet, že se ti nebe navždy uzavřelo. 
Obklopí tě temnota a budeš pochybovat o svém lidském rozumu. 

Přechodně se s nikým neshodneš a jakýkoli pokyn se ti bude protivit. Při četbě 
duchovních knih nebudeš cítit ani podporu, ani útěchu. Stane-li se, že tě tvůj 
duchovní průvodce bude nabádat k trpělivosti, tvou bolest tím ještě umocní. 
Strach, že dočista ztratíš kontakt se Stvořitelem, ti pronikne až do nejhlubšího 
nitra duše. Budeš mít dojem, že poprosíš-li Boha o pomoc a slitování, pošle ti 
místo chleba kamení. 

Upokoj se: On se zdržuje vskrytu, ale neopustil tě. Tvá beznaděj vzniká tím, že 
tvá duše v těchto dobách proměny nevnímá Boha a v důsledku očistného 
procesu nemůže na přechodnou dobu mít podíl na jeho milosti. Budeš si 
namlouvat a pevně tomu věřit, že tvá duše zemře smrtí, která potrvá navěky. 

Kdybys ale věděl, jak velice ti Pán je právě nyní nablízku a obklopuje tě svou 
láskou, ani by se v tobě nešířila tato bolestná bezvýchodnost, ani bys 
nepochyboval o jeho lásce. 

V té temné noci patrně nepoznáš nezbytné souvislosti mezi temnotou a světlem, 
ale až poté, co tuto dobu přečkáš. 

Bůh, nejvyšší dobro a původ všeho dobrého, nikdy svou lásku k tobě nezrušil. 
Byls a jsi jeho jedinou starostí. I když tě přechodné doby budou mást a nebudeš 



s to v něho věřit, on přesto s tebou nezamýšlí nic jiného, než aby tě přivedl do 
svého úžasného světla k dokonalosti. Proto svou duchovní cestu předčasně 
neukončuj a neobracej se k němu zády, protože on to s tebou myslí nekonečně 
dobře. I když tě prozatím bude obklopovat noc, přesto zůstávej ve svém záměru 
stálý. 

Bůh, který vytvořil tak úžasné věci jako stvoření, stvořil i tebe a do duše ti vtiskl 
svůj obraz. Ve svém neklidu a úzkosti se obrať do nitra, do základu své duše. 
Tam nalezneš, co jsi tak dlouho musel postrádat. 

Když budou rozhovory a vnější pomoc vyčerpány a ty ještě stále - anebo až nyní 
- budeš zápasit se svými duševními silami, je pouze jediná možnost, jak se 
chovat, abys nepodlehl: Zůstaň klidný, trpělivý a oproštěný! Odeber se do ml-
čení, jak ses tomu naučil. Nevměšuj se do žádných sporů a bojů; vis, kdo se pře 
za tebe a odnese si vítězství. 

Aby dali uvolňujícím se silám nějaký výraz, je pro mnoho lidí důležité vyjít ze 
sebe, mluvit o tom a modlit se. Velikou pomocí může být recitovat jako David a 
Jeremiáš úzkostné a žalobně žalmy. Pokud tam máš přístup, budeš v základu du-
še, která není dotčena ničím temným, pociťovat navzdory bojům ticho a 
spokojenost. 

Job ve svém trápení vysílal k Bohu nářky. I Ježíš volal Otce, protože se cítil 
opuštěný. Při veškerém nářku však sami sebe obětovali a odevzdali se zcela do 
Boží vůle. 

l když nebudeš vyslyšen ihned, vydrž a trvale pros o smilování. A tu z toho kraje 
vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu 
Davidův! Moje dcera je krutě posedlá." Ale on jí neodpověděl ani slovo. (Mt 
15,22-23a) Navzdory tvrdému odmítnutí žena nepovolila a opětovně Ježíše 
prosila o pomoc. Nato jí Ježíš řekl: ,Ženo,jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, 
jak si přeješ." A od té chvíle byla její dcera zdravá. (Mt 15,28). 

Štěstí a zdar, po nichž toužíme, jsou podrobeny změně a nemohou být v tomto 
světě trvalé. Čas od času dochází k nevyhnutelným bolestným fázím, které je 
nutné přestát. Čím je náš základní postoj k nim otevřenější, tím lépe je budeme  

Velikým tajemstvím stvoření a na cestě ke Stvořiteli zůstává to, že uprostřed 
života je vždy znovu vyžadována smrt. 

Budeme-li chtít na duchovní cestě pokročit a získat věčný život, budeme se 
muset rozhodnout přijímat to, co je nevyhnutelné. Nikdo nepodal zprávu, že se 
mu dostalo daru setkání s Bohem bez utrpení ducha. 

Řehoř Veliký musel protrpět takové martyrium poslední dva měsíce před smrtí. 
U Františka z Assisi (1181-1226) trvalo tři a půl roku. Maria Magdalena Pazzi (l 



566-1607) čekala a trpěla přes pět let, než od ní temnota ustoupila. Růženě z 
Limy (l 586-1617) bylo uloženo patnáct let strastiplných zkušeností. Dominik 
(1170-1221), skrze kterého se v tomto světě udalo mnoho úžasného, měl ještě 
půl hodiny před smrtí prudké duševní bolesti a střety. 



Šestá kapitola 

V tajuplném procesu subtilního déní ve stvoření se vyskytuje ještě další 
možnost, jíž lidská duše zakouší zlom a očišťování. 

Když se oheň božské lásky zmocní naší duše, je nucena se vyrovnávat jak s Boží 
přítomností, tak i s jeho domnělou nepřítomností. 

Cítíme-li Boží přítomnost, zakoušíme, co před ním nemá trvání a musí se z naší 
duše odstranit, aby se poskytl prostor jemu. Avšak i necítíme-li Boží přítomnost, 
můžeme si tuto nezbytnost bolestně uvědomit. 

Naše duše natrvalo nalezne vnitřní mír, svůj střed a tím Boží přítomnost, bude se 
muset vyrovnávat s otřesy a protikladnými zkušenostmi. Toto pochopit a 
připustit nebude v žádném případě jednoduché: Ranami se otevírá hlubina, v níž 
přebývá věčnost; kříž je příčinou smrti, avšak tento kříž, který spojuje zemi s 
nebem, slouží zároveň jako most ke zmrtvýchvstání. 

Čím nám do duše proudí více světla a čím víc roste láska, která se v ní rozvíjí, 
tím bolestněji budeme pociťovat zdánlivou nepřítomnost světla a lásky. 

Vnímání Boží přítomnosti v duši vyvolává na jedné straně úžasnou blaženost, na 
druhé straně však trpíme tím, že Boha nepoznáváme dokonale a že blažený stav 
nevlastníme trvale. Strádání touto nedokonalostí může vést k smrtelné úzkosti. 

Hladovíme a žízníme; pokrm a nápoj jsou sice přichystány, avšak my ještě 
nejsme s to jíst a pít. Naše duše cítí pod sebou moře lásky, do něhož by se ráda 
ponořila, avšak jakási mocná ruka jí v tom ještě zbraňuje. 

Uslyšet hlas milovaného člověka stačí, aby se tělo, duch i duše úžasně vzepjaly, 
a vyvolá touhu se s ním setkat. 

Zaslechne-li naše duše ze svého nejvnitrnějšího základu zvuk lásky, jenž je 
veškerou její touhou, nebude možné ji zadržet, aby si nepřála vychutnat jej 
dokonale a nerušené. Láska má tak silný účinek, až je duše jakoby zpitá, 
nevázaná a nenasytná. 



Sedmá kapitola 

Vnitřní cesta spojená s pěstováním odevzdanosti je nezbytná, abychom dosáhli 
zralého pokoje ducha. 

Člověk má sklon k tomu, aby se nechával oslepovat vnějšími věcmi a odvádět 
od toho, co je podstatné. Nikoli pouze na hrubých úrovních, nýbrž dokonce na 
těch nejjemnějších jsme stále znovu v pokušení pod záminkou nezbytnosti 
vydávat to, co je nedůležité, za důležité, podléhat všem přáním smyslů a 
především lpět na věcech a lidech, kteří na nás nemají dobrý vliv. 

Mnoho lidí přivyklo postojům a vstoupilo do vztahů, které z nich učinily lidi bez 
ducha. 

Ale mám proti tobě, že jsi upustil od své první lásky. Upamatuj se tedy, z jaké 
výše jsi spadl, obrať se a jednej zase jako dříve. Znám tvé soužení a o tvou 
chudobu - ale vždyť jsi tak bohatý! (Zj 2,4-5,9a) 

Abychom se opět pozvedli z bezduchého dna a ochutnali skrytou manu, kterou 
zná jen ten, kdo ji přijímá, k tomu je zapotřebí jasného vnitřního rozhodnutí. Až 
budeme kráčet po cestě, která nás učí, že je třeba zemřít, abychom žili, budou se 
na nás jako mana snášet dary Ducha.Jestliže však těchto darů nevyužijeme, 
proviníme se roztržkou. 

To jsou ti, kdo působí roztržky; lidé jen pozemsky smýšlející, v nichž není Duch. 
(]ud 19) 

Až dospěješ k usilování o duchovní cíle, ni-čím se od toho nedej odvádět, ani se 
nedej zneklidňovat. Netrpělivost a neklid jsou dveřmi, kudy se příliš snadno a 
velice rády vloudí protibožské síly. 

Cesta, k níž ses rozhodl, učí, aby ses zcela odevzdal Bohu. Zpočátku to pro tebe 
bude veliká změna a bude ti připadat tvrdá a těžká. Až na cestě o kus pokročíš, 
bude snazší a na konci už snadná a naplní tě radostné veselí. 

Jak jsi ještě od tohoto cíle daleko, poznáš podle toho, zda či jakou měrou budeš 
schopen vnímat Stvořitelovy stopy v jeho stvoření. 

Čím víc v sobě dokážeme vytvořit prázdno, abychom byli otevření Božím 
darům, tím bytostnější a dokonalejší bude láska, kterou budeme smět přijmout a 
předávat dál. Zaujmeme-li takovýto postoj, jenž znamená „chudobu ducha", 
bude k nám proudit největší bohatství. 

V dobách prudkých střetů, a zvláště budeš-li se cítit opuštěný, si buď vědom, že 
máš neustále přístup k vnitřnímu klidu v základu své duše. 

Vejdi na tuto cestu a pocítíš zde vnitřní pokoj a především to, že nejsi sám. 



Popadne-li tě přesto netrpělivost nebo se tvého srdce zmocní zahořklost, 
pamatuj: to se nyní uvolňuje něco nedobrého, co bylo v tobě usazeno. 

Půjdeš-li právě nyní po cestě dál, ve skromnosti a s vědomím souvislostí, 
přivede tě to k lásce, která v sobě již nebude mít nic ze sebelásky. 

Odevzdanost v mlčení, prosté prodlévání před Bohem, působí očistu, a tím 
čistotu srdce. Mnozí lidé však v modlitbě netrpělivě čekají, že se něco stane. 
Vycházejí z konkrétních očekávání, ale nehybný základ své duše, Boha, 
nenacházejí. 

Budeš-li však naopak v modlitbě jako dítě, žasnoucí a prostinký, všechno pro 
tebe bude snadné. Už ti nebude zapotřebí námahy, ani světa smyslů, ani světa 
duchovního. 

Ze základu duše se vzedme pocit štěstí a vyjeví se nám rozmanité věci. Ze 
základu duše vzklíčí nevyslovitelné, co později nazveme zázrakem - zázrakem 
lásky. 

Předpokladem je ponořit se do nezměrného moře nekonečné Boží dobroty. Čím 
se ponoříme hlouběji, tím větší klid nalezneme. Ustane každý vlastní pohyb, 
všechno snažení a usilování, takže se nás bude moci dotknout Boží Duch 
překypující láskou. 

Proč jen tak málokteří pochopili, co to znamená naprosto sama sebe odevzdat, a 
tak v prostotě a v chudobě ducha jít cestou za pravdou a životem? Mnozí sice 
hovoří o následování Ježíše Krista, avšak kdo cestu, kterou on prošel skrze kříž, 
již pochopil v celé její hloubce? 

V odevzdání a obnově, ve smrti a zmrtvýchvstání spočívá ten největší zázrak, na 
němž všichni máme podíl. Sami sobě zemřít v naději, že budeme žít, k tomu 
patří hluboká důvěra v Boží lásku. 

Naskytnou se oprávněné otázky: Existuje nějaký další život? Zemřu-li sám sobě, 
nebude to přece jen můj konec? Najde mě někdo? A kdo to bude? 

Nebuď malomyslný a pokračuj v cestě. To, co tvé duši bylo možná odpíráno 
celá léta, se jí každým okamžikem může vyjevit. 

Kdo je s to se nechat vést „se zavázanýma očima", aniž předem dohodl cíl a 
dobu, ten už dospěl hodně daleko. Třebaže se nemůže přímo bránit nepřátelům, 
díky své důvěře je odrazí a odolá jim. 

Jistě ses někdy setkal s duchovně žijícím člověkem, který byl zcela proniknutý 
Bohem. Tito lidé vyzařují radostnost duše, která nic neztrácí ze svého jasu ani v 
krizích a útrapách. 



Pokušení a protivenství se nás každého adresně ptají, jak dokážeme odolat a 
nakolik jsme vnitřně pevní. Tak se nám odhalí naše slabiny a slabosti a je nám 
tím dána výzva, abychom na sobě pracovali a tak rostli. 

Různé nárazy a často bolestné vývojové procesy patří ke každému životu. 
Neodvratným propojením je: Tělo nemůže existovat bez duše, duše bez milosti a 
země bez slunce. Různé výzvy a rány osudu jsou jako vichr, který na mlatu naší 
duše odděluje zrno od plev. 

Budeme-li se vnitřně cítit jakoby ukřižováni, nestěžujme si na druhé lidi anebo 
na ně dokonce nesvalujme za tento svůj stav odpovědnost. Jestliže jsi poučen o 
cestě lásky a máš náležité zkušenosti, budeš vědět, jak se zachovat v dobách nej-
těžší vnitřní námahy a při bolestech duše. 

Pomoc a útěchu, které očekáváme od druhých, sotva v tomto světě najdeme 
někde mimo sebe. I duchovní literatura nás bude moci doprovázet jen po určitou 
mez. Překročit hranici budeme muset sami. 

Nesmíme si myslet, že světu odoláme zcela bez utrpení. Přijmeme-li to, co je 
nevyhnutelné, budeme schopni vše snášet snáz, než když se tomu budeme 
vzpírat nebo to vytěsňovat. Byť je kříž pro mnoho lidí sebetěžší, nesmíme 
zapomínat, že se může stát cenným mostem, který nám ukazuje cestu k nebi. 

Jestliže vskutku chceš být s Bohem sjednocen a v něm proměněn, obětuj mu své 
city, své myšlení, vědění i veškerý um, ba celý svůj život.  

Skrze smrt, kterou pro něho bezpočtukrát zemřeš v modlitbě odevzdání, 
připravíš cestu, aby tě mohl proměnit ke svému obrazu. 

Vývoj tvé osobnosti bude pokračovat a nabude lesku, nebudeš-li nijak odporovat 
Boží vůli. Nejlepší a nejrychlejší cesta k dokonalosti tkví v tom, že stále znovu 
budeš přijímat duchovní smrt. 

Kdo se však tomu vzpírá a chytá se pomíjivostí, ten v tomto a zpočátku i na 
onom světě nenalezne natrvalo místa, kde by mohl v klidu spočinout. Abychom 
však spočinuli, což je touhou člověka, musíme zmužile činit kroky, které vedou 
do sféry mimo veškerý rozum a vše smyslově vnímatelné. 

Kéž četbou těchto textů už předem pocítíš chuť toho, co ti chtějí zprostředkovat. 



Osmá kapitola 

Je možné v tomto světe opět prožívat kus ztraceného ráje? 

Byť by ses sebevíc myšlenkově namáhal a podával veliké výkony, na takovém 
základě se ti žádné absolutní pravdy nevyjeví. Čím víc budeš sám od sebe 
odstupovat, tím jasněji a jednoznačněji poznáš božské. Tímto stavem budeš pak 
obdarován i mimo modlitbu: Ani radost, ani smutek, ani světlo, ani tma, ani 
válka, ani mír v tobě nezanechají stopy. Budeš uprostřed proměnlivosti prostoru 
a času žít v naprostém klidu. 

Nebudeš-li naopak mít podíl na ovoci duchovní cesty, budou tě změny a náhody 
tohoto světa trvale zatěžovat a bolestně se tě dotýkat. Znovu se z nás stanou 
otroci a budeme se stavět Pánu na odpor: 

Vinu na tom, že se necítíme dobře, budeme svalovat na druhého. Budou nás 
ovládat citová hnutí a vypnou naše jasné myšlení. Budeme posuzovat a 
odsuzovat druhé lidi. Na denním pořádku bude omlouvání a obhajování. 

Přivykneme jazyku a chování, jimiž budeme velmi zatěžovat zvláště ty, kdo s 
námi budou žít. 

Alespoň zárodečně a v nitru je možné v tomto světě opět prožívat kus 
ztraceného ráje. Zprávy o tom jsou rozmanité povahy, podle individuality lidí, 
jimž taková zkušenost a vhled jsou dány. 

Všichni, kdo vstoupí na duchovní cestu, mají zprvu sklon vyvíjet nějakou 
činnost proto, aby dostali odměnu. Takovému postoji, který může přinášet 
velikou radost, jsou uvyklí ze svého každodenního života. 

Ten, kdo kráčí po cestě dál, pochopí až ponenáhlu očistnou sílu nečinnosti a 
odevzdání. V nezbytném procesu odpoutání se naučí, jak správně zacházet s 
temnotou a bolestmi. 

Pokročilý člověk z vlastní zkušenosti do hloubi pozná, že je třeba zemřít sám 
sobě, abychom na duchovní cestě činili pokroky a jednou měli život věčný. 

S tímto posledním stupněm se pojí blaženstvi, jež se nedá slovy popsat. 
Překonáš nejen všechny své nepřátele a odpůrce, ale i sama sebe. Bude do tebe 
vplývat čistá láska; budeš zakoušet dokonalý klid a bude tě prozařovat Boží 
moudrost. 

Duchovní cítění a vnímání Boží moudrosti ti ovšem bude natrvalo darováno, až 
se naučíš dotýkat se oblasti mimo rozum a smyslové vnímání odevzdáním sebe 
sama. 

Nejlepší a nejúčinnější návod, jaký lze duchovnímu člověku dát na cestu, je: 



Aby nalezl Boha, nechť opustí všechno. V době, kdy se nemodlí, během svého 
všedního dne, ať se nevměšuje do ničeho, k čemu ho nezavazuje jeho svědomí. 

Lidé hledající pouze vnější klid zůstanou stát. Ti však, kdo chtějí klid zniternit a 
duchovně naplnit, kráčejí dál. Všichni, kdo jsou na této cestě ochotni přijmout a 
přestát nevyhnutelné, ti běží. A lidé, kteří žijí z hlubokého klidu a v Boží 
blízkosti, ti již letí. 

Pro toho, kdo opravdu miluje, neštěstí neznamená žádné neštěstí. Dokáže 
pomáhat druhým a nést je dál i tam, kde se jakákoli perspektiva a možnost jeví 
jako bezvýchodná. 

Síla lásky, která hory přenáší, a s ní spojená vnitřní radost jsou ovocem ducha 
zrozeného z Boha. Přijímat tohoto ducha v základu naší duše je dáno každému 
člověku. 

Stane-li se, že tě vzdor všem dobrým předpokladům, které jsi vytvořil, 
přepadnou temné, záporné myšlenky a pocity, můžeš si být jist, že takový stav 
nepotrvá dlouho. Jedině důležité je přitom toto: Neprodlévej v té negativitě 
vědomě. Také na sebe ze soucitu nestanuj temnotu druhých a nečiň z ní svůj 
vlastní osud. 

Z toho plyne: Nehledej chyby a nedokonalosti u druhých, ale nejdříve se podívej 
na sebe. Mlčením se v tobě uvolní síly, které budou proudit nejprve tam, kde 
jich bude zapotřebí. Budou ti k dispozici, abys vyrovnával nedokonalosti a opět 
napravoval chyby. 

Buď zdrženlivý a o nikom neříkej nic špatného. Nedobré a možná podezíravé 
myšlenky, jimiž někoho zatížíš, zatíží vposledku tebe samého, přivedou tě z 
rovnováhy a připraví tě o vnitřní klid. 

Na své duchovní cestě budeš činit pokroky a mít úspěch jen tehdy, když se 
nebudeš neustále ohlížet na druhé a dokonce se jich ptát, co si o tobě myslí. 
Pouze odpoutáš-li se ode všeho, dokážeš dospět k sobě samému. Soudy a názory 
druhých skutečně mohou být nápomocné a vést k tvůrčím výměnám názorů, ale 
na tvé duchovní cestě budou jen velikou překážkou. 

Byť bys dokázal sebevíc a případně i činil zázraky a probouzel mrtvé, v Božích 
očích je to nicotnost ve srovnání s duší, která se naučila odevzdávat se s důvěrou 
Bohu. 

Samo rozjímání a modlitba nesvedou nic, nebudeš-li zároveň ochoten se ode 
všeho - zejména od sebe sama - odpoutat. Svéhlavost a sebeláska jsou na této 
cestě největšími překážkami. 

Jako obecné pravidlo platí: Kdo se cvičí v odevzdanosti, neposkytuje už svým 



nepřátelům místo, odkud by mohli zaútočit. Lži o tobě šířené i pomluvy se 
budou míjet účinkem a nedotknou se tě. 

Měj se sebou trpělivost a přijímej kladně to, co je nevyhnutelné. Nic ať tě 
nezneklidňuje a neděsí. Všechno pomine a jednou skončí, jedině Bůh je 
neměnný a vždy ti bude stát po boku. Budeš-li smět zakoušet jeho blízkost a 
milost, budeš mít všechno. Kdo však není na cestě k němu, ten bude muset 
všechno postrádat. 



Devátá kapitola 

No duchovní cestě poznáváme svou nedokonalost. Poznáváme, že za sebe 
vděčíme Stvořiteli, k němuž se vracíme. 

Chybami, jichž se dopouštíme, a slabostmi, jimiž trpíme, poznáváme svou 
nedokonalost a potřebnost vykoupení. Na tomto základě vzniká touha po spáse. 

Kde se naopak žádná choroba necítí a nepoznává, neexistuje touha po léku. 
Smíme však vycházet z toho, že každý život přichystá situace, v nichž si člověk 
svou nedokonalost uvědomí. 

Několik příkladů: 

Bude-li ti položeno něco do cesty, takže nemůžeš nerušené dosáhnout svého 
cíle, vzplaneš a začneš být agresivní. 

Obelže-li tě někdo nebo odporuje-li tomu, co ty považuješ za správné, rozčílí tě 
to. 

Chyby tvého bližního tě nepřimějí, abys nejprve uvažoval o svých vlastních, 
nýbrž budeš tvrdými slovy odsuzovat jeho. 

Usiluješ o příjemnosti, ale nedosáhneš jich. Budeš schopen se ubránit 
nespokojenosti nebo smutku? 

Dokáže-li se ti, žes byl nespravedlivý nebo že jsi nejednal správně, zachováš se 
nepřiměřeně nebo se budeš pokoušet se ospravedlňovat. 

Velice často se dáš maličkostmi rozrušit natolik, že tě to vyvede z míry. Tvých 
smyslů se zmocní neklid. 

Nelze připustit, abychom druhé činili odpovědnými za něco, co musíme 
připisovat sami sobě. Jsme-li sobě samým nesnesitelní, vzniká nebezpečí, že 
odpovědnost za to budeme přičítat druhým. A když nás nelibost přejde, 
nechceme postřehnout pravé souvislosti, ale schováváme se za prázdné řeči. 
Jestliže se naopak postavíš sám proti sobě, obžaluješ se a omluvíš, často to bude 
spíše proto, abys u druhých opět získal přízeň a uznání, a ne z opravdové 
pokory. 

Občas říkáš, že kvůli spravedlnosti musíš někoho obžalovat. Kdo jsi, že si 
troufáš činit takové kroky? 

Vyhýbej se i nesprávně chápanému mučednictví. Mnozí o ně dokonce usilují, 
aby kvůli Boží lásce riskovali svůj život. Na druhé straně je zneklidní jediné 
nepříznivé slovo a navíc i popudí. Všechny tyto formy projevu pramení z 
egoismu, ze sebelásky a skryté pýchy. Poznej tyto lstivé nepřátele, kteří 



uzamykají dveře tvé duše, takže do tebe nedokáže vstoupit ani vnitřní pokoj, ani 
klid. 



Desátá kapitola 

Rozdílné účinky zdrženlivosti a skromnosti. 

Falešná zdrženlivost a skromnost se projevují jednak u lidí se slabým já, jednak 
u těch, kdo chtějí být považováni za skromné, přestože jimi nejsou. Vědomě 
prchají přede vší úctou a veškerými poctami, které jsou jim prokazovány, jen 
aby se jevili jako skromní. Říkají o sobě, že vůbec nejsou dobří, jen aby od 
druhých slyšeli opak. 

Opravdová zdrženlivost a skromnost pramení z hluboko zakořeněné síly dobra. 
Projevují se přiměřeně, bez újmy pro daného člověka či ostatní. Tyto vlastnosti 
si sice uvědomujeme a cítíme je jako normální, avšak nemyslíme na ně usta-
vičně. 

Lidé, kteří tuto přirozenou skromnost a pokoru mají, jsou krajně trpěliví. 
Veškerou svou důvěru skládají v Boha a nedají se rozrušovat druhými lidmi. K 
jejich předním vlastnostem patří stálost v proměnlivém světě a klid. Člověk 
zakořeněný v této hluboké důvěře čelí všem protivenstvím a poznává, že před 
neodvratnými věcmi nelze prchnout. Netouží ani po tom, aby se mu dostávalo 
zvláštní vážnosti, ani netrpí podceňováním. Žádný úkol či práce ho nedokáže 
znejistit, žádné štěstí nezpůsobí, aby se vypínal. Má v základu své duše přístup k 
dokonalému klidu. 

Opravdová skromnost a pokora pokaždé najdou přiměřený výraz. Měřítkem 
nejsou pouhé vnějškovosti: ceremonie, liturgie, poslední místo, chudobné 
oblečení, mluvení potichu, sklopený pohled, sebeobžalovávání. 

Opravdová skromnost a pokora tkví v poznání, že existuje někdo, kdo je větší 
než my a komu vděčíme za všechno: Bůh. 

Světlo ze Světla proudící nám do duše, když nás Bůh obdarovává svými dary, 
nám zjevuje Boží slávu, ukazuje nám omezenosti našeho vědomí a umožňuje, 
abychom poznali lecjakou propast. 

Největší nebezpečí, že toto proudící světlo bude opět překryto stínem, neplyne z 
druhých lidí nebo ďábelských okolností, nýbrž má zdroj pouze v nás samých. 
Pýcha, samolibost, nadutost, ješitnost, nezřízené náklonnosti, nedostatečná re-
flexe, otupělost se pro nás mohou stát mohutnými stíny. My sami jsme si za 
určitých okolností nebezpečnějším nepřítelem než všichni „čerti z pekla". 

Neusiluj o uznání či pocty. Nenapodobuj Krista, ale následuj ho, a zářným 
příkladem ať ti přitom je jeho pokora. 

Ve všem, co tě potká, se snaž zůstat klidný, a trpělivě snášej, co je nevyhnutelné. 
Podaří se ti to, jestliže klid k tobě proudící budeš klást nade všechno: nad své 



myšlení nadané rozumem, nad schopnost úsudku i nad všechny své city. Pocítíš, 
že tě vnější věci už nebudou zneklidňovat a za-ujmeš k nim postoj, jako by 
neexistovaly. 

Neměj touhu po světské slávě. Nikomu se nevnucuj, spíše buď zdrženlivý. Tvá 
láska usilující o dokonalost nemá zapotřebí, aby proslula ve světě. 

Je dobré, abys poznal meze, v nichž myslíš a jednáš, a abys je neskrýval nebo 
nepřikrašloval před druhými. Je dobré, abys viděl omezení všeho stvořeného a 
zároveň se oddával tomu, co je bezmezné. 

Potká-li tě něco nízkého a postaví se ti do cesty, nikomu to nepřipisuj. Pokus se 
to chápat jako výzvu a tím to po tebe bude vyřízeno. 

Někdy ti bude připadat, že už nebudeš déle schopen snášet chyby a 
nedokonalosti některého bližního. V tom, že ti právě on vstoupil do cesty, tkví 
hluboký smysl. Přijmout ho a snášet znamená podstatný krok na tvé duchovní 
cestě. Ještě daleko lépe budeš moci druhého přijmout a mít k němu kladný 
vztah, když si častěji budeš zpřítomňovat své vlastní chyby a nedokonalosti. 
Možná jsi ty sám pro druhé lidi také křížem. 

Chceš-li být šťastný, uč se tomu, nebrat se příliš vážně. Mysli na pomíjivost 
všeho pozemského a na to, že jednoho dne tě bude tělo muset opustit, jakmile se 
od něj odpoutá duše. Bude-li nezatížená, bude snáze dělat pokroky. 



Jedenáctá kapitola 

O znacích prostého, vpravdě pokorného a kultivovaného srdce. 

Z kamenů kladených ti do cesty si vytvářej schody, které tě povedou vzhůru. 
Protivenstvími se dlouho nezaobírej, považuj je za nástroje přispívající k tvé 
spáse. Obrať se k Nejvyššímu, a on tě ochrání. 

Byť se nějaká věc ve světě jevila sebevětší: Není víc než tím, čím je v Božích 
očích. Zůstaň skromný a takový, jaký jsi od přírody. Všechnu svou důvěru 
skládej v Boha. 

Je možné, že různé nápory, pokušení a zkoušky budou po tobě vyžadovat tvrdou 
námahu. Poté co vyřešíš vnější úkoly, započne vlastní niterná práce. Pustíš-li se 
do ní a budeš-li ji konat s trpělivostí a klidem, bude to pro tebe znamenat veliký 
pokrok. Budeš se cítit jako loď hnaná větrem. 

Možná budeš od světa sklízet nepochopení nebo dokonce pohrdání. Co však ty 
naopak získáš? Budeš-li mít otevřené srdce a budeš-li je kultivovat, budeš Boha 
nacházet všude. 

Jestliže se ti však líbí a lichotí ti krasořečnení a pochvalné řeči tohoto světa, pra-
vou pokoru nemáš . Budeš-li však mít zmíněné vlastnosti srdce, budou ti 
všechny lichotky protivné. 

Poznáním toho, co ti chybí k dokonalosti, se ti jakoby samočinně dostane daru 
vnitřní pokory. Nikdy se nebudeš přeceňovat, nýbrž budeš k sobě mít postoj 
bdělý a kritický. 

Budeš-li však všechno vědět lépe a stále něco vytýkat anebo se neustále 
omlouvat, takový postoj sotva bude ukazovat na vnitřní stálost a pevnost. Z 
tvého odmlouvání a vytáček se bude moci poznat skrytá pýcha, příčina dalších 
nesrovnalostí. 

 

Jsou lidé, kteří nedokáží naslouchat a všemu odporují. Chtějí prosadit sebe a 
stále být první. Místo aby se zaměřovali na druhé, a tím se vposledku nalaďovali 
na Boha, sami stojí v centru a šíří nesnesitelný neklid. 

Kultivované srdce ustoupí, je-li třeba, a chová se klidně a laskavě. Nedá se zne-
jistit ani v mimořádných nesnázích. Zjistí-li vlastní slabosti nebo nebude-li 
schopno dokázat něco velikého, zůstane klidné. Poděkuje Bohu upřímně za toto 
poznání i za to, že všechno dobré činí Pán. 

Člověk skutečně vidoucí má srdce pokorné. Přestože vidí do mnoha souvislostí 
a osudů, nesoudí druhé, nýbrž se snaží pomáhat. 



Člověk skutečně pokorný zevrubně vidí příčiny trápení, jemuž je vystavován, 
pokouší se pochopit a omlouvá ještě i tam, kde se druzí ublíženě stahují nebo 
bojují. 

Falešná pokora dokáže napáchat ještě víc zla než pýcha. Pramení z postoje 
pýchy a navíc je provázena pokrytectvím. 

Člověk uvyklý pokoře se ničím nedá vyvést z klidu. I při neúspěších si podrží 
obdivuhodný postoj. Pozná, že tomuto svému osudu nemůže uniknout, a tuší, 
proč se ta či ona situace stala právě jemu. Tím, že ji přijme, často s vědomím, že 
šiji zasloužil, zůstane ušetřen mučivých myšlenek, nevyřešených otázek a 
pochybností. 

l když se ten, kdo takovéto srdce i vnitřní pokoru má, nevzrušuje, přesto 
pociťuje svou nedokonalost jako velký kříž. Smíme si však být jisti, že na cestě 
svého duchovního vývoje budeme zbaveni nejen tohoto kříže, nýbrž všech křížů. 
Ježíš praví: A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobe. (Jan 12,32) 
Odevzdáme-li se této přitažlivosti, Bůh nám udělí svou božskou moudrost a duši 
nám naplní světlem, pokojem a láskou. 



Dvanáctá kapitola 

Přechodná vnitřní osamělost se na duchovní cestě stane nosným stavebním 
kamenem. 

Proto ji přemluvím, zavedu ji na poušť a budu mluvit k jejímu srdci. (Oz 2,16) 
Poušť zde neznamená vnější, ale vnitřní samotu. Tato samota vedoucí k 
nejvyššímu klidu spočívá v tom, že zapomeneme na vše stvořené, osvobodíme 
se ode všech myšlenek a citů, odpoutáme se od veškerých přání a od vlastní 
vůle. Naši duši obepne a naplní samota s hlubokým mlčením, jež má svůj základ 
v Bohu. 

V hlubokém klidu se duše může neomezeně rozprostřít. Uvědomujeme si a pro-
žíváme, jak veliká je vzdálenost mezi touto takzvanou Boží pouští a 
vnímatelným světem. Co se s námi v té vnitřní, tajné a skryté duchovní poušti 
děje? 

Protože jsme na tomto místě Bohu velmi blízko, stává se, že Bůh se naší duše 
ujme a promění ji tím, že se jí sdělí. Naplní nám duši sebou samým: 

• Protože se od všeho odpoutala a je obnažená, oděje ji světlem a láskou. 

• Protože je pokorná a skromná, pozvedne ji. 

• Protože je chudá, učiní ji bohatou. 

• Protože se s duší setká v samotě a sám, může ji proměnit ve svůj obraz a 
sjednotit se s ní. 

Samota - řečeno obrazně - je jako zrcadlo, v němž hledíme na Boha. Cestou do 
této duchovní pouště či samoty musí každý jít sám. 

Jak po ní budeš postupovat, budeš smět poznat a zakusit, že jsi Boží slávou. Jak 
to, že takovou zkušenost činí jen tak málo lidí? Mnozí se pověsí na nějakého 
člověka a pokoušejí se přivlastnit si ho. Jiné důvody, proč opomíjejí toto 
nejvyšší dobro, tkví ve strachu, že někoho či něco ztratí; v nesprávně chápané 
lásce či náklonnosti, která nás svazuje. 

Jak nekonečnou blaženost naopak budeš moci zakusit, jestliže se jednou ode 
všeho odpoutáš, zaměříš se na Boha a v důvěře se na něho spolehneš. Tím, že 
vše opustíš, vše získáš. 

Až se ti na vnitřní cestě do samoty podaří osvobodit se od různých ulpívání a 
vložit duši do Božích rukou, budeš ze všech lidí tím nejšťastnějším člověkem. Z 
tvé samoty se stane samota svatá, z pouště ráj, a v něm se budeš těšit ze spo-
lečenství se Stvořitelem. 



V této vnitřní odloučenosti budeš vnímat Boží záchvěvy tak, jako bys slyšel jeho 
hlas. Budeš-li si během svého hlubokého usebrání přát, abys toto duchovní nebe 
na zemi nemusel opět opustit, zapomeň na své myšlenky a starosti. 

Buď celistvý a nic nečiň, pak bude v tvé duši žít Boží láska. 

Vstřebávej tento Boží život ze své duše do svého srdce. Znovu a znovu se 
oddávej svému Stvořiteli a přinášej mu sebe sama v oběť. Čím více se ti bude 
dařit ode všeho se na této cestě odpoutat, čím hlouběji se budeš nořit do vnitřní 
samoty, tím víc tě bude upoutávat Bůh, který tě naplní svým svatým Duchem. 

Dotknout se tohoto božského světa předpokládá, že zmužile projdeš samotou. A 
stav, který se ti potom zjeví, je požehnaný. Protože ty jsi Boží touhou a tvou 
touhou je Bůh, vznikne z takové lásky setkání a vposledku sjednocení. Stvořitel 
se sdělí svému tvoru a člověk se naprosto odevzdá Stvořiteli. 

Neexistuje jiná cesta k Bohu než zapomenout na sebe a na všechno stvořené. 
Mnozí se sice naučili opouštět věci, avšak ne sebe. Pevné lpí na svévůli, na svém 
názoru, na svém smyslovém vnímání a na tom, co předstírají, že milují. 

I když se sebevíc budeme snažit o poznání, vědomě pěstovat klid, zbavovat se 
svéhlavosti a chybného chování, abychom obdrželi duchovní dary, touto cestou 
se nám jich nedostane. 

Jdi popisovanou cestou krok za krokem dál, abys přes samotu dospěl do Boží 
blízkosti. On tě volá, avšak nevnucuje se ti. Jdi za tímto voláním a ponoř se do 
středu svého nitra, do základu své duše. 

Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, 
kterou ti ukážu. (Gn 12,1) 

Zde tě Pán obdaruje naplněním, obnoví tě a oděje svou milostí. Ukáže ti nové a 
nebeské království a poskytne ti podíl na svém klidu a radosti. 



Třináctá kapitola 

Pokud jsme prošli cestou do hlubokého klidu, bude nám do duše bez 
sebemenší námahy proudit světlo a ona bude úžasným způsobem proměněna. 

Vnitřní usebrání se stalo pevnou složkou podstaty naší přirozenosti. Nikoli 
pouze tím, že jsme se dali k dispozici, nýbrž milostí se nám dostane daru, že nás 
Bůh přitáhne a pozvedne k sobě, že nám poskytne svůj dokonalý klid a způsobí, 
že se nám hluboko do srdce bude vlévat jeho světlo a láska. 

Tyto jevy budou postupovat tak pomalu a jemně, že si je stěží budeme 
uvědomovat, ale budeme je při té proměně v dobro prožívat jako samozřejmost. 
Budeme přitakávat životu a Boží sílu do nás proudící budeme zdárně využívat k 
spáse své i druhých, jakož i k zachování stvoření. 

Budeme-li případně o této změně v sobě hovořit s druhými, budou nám chybět 
slova. Během vnitřního usebrání budeme mít pocit, že upadáme do klidného 
spánku, avšak zůstaneme bdělí. V této klidové bdělosti na nás bude přetékat 
božská energie. Budeme toto nepochopitelné ticho vychutnávat, ale vposledku 
nebudeme vědět, z čeho vlastně takový požitek máme. Je to stav sjednocení s 
nejvyšším Dobrem, darovaný a přijímaný bez jakéhokoli úsilí z naší strany. 

Hlubinu své duše budeme pociťovat jako posvěcený prostor. V něm se bude 
zjevovat základ a zdroj všeho stvořeného a všech tvorů. 

Lze hovořit o ochutnávání či chuti duše, která nekonečně převyšuje chuť smyslů 
nebo myšlenek. Naše duše bude nyní schopna čistě duchovních a tím i 
nadsmyslových věcí. Bude ji osvěcovat a poučovat čistý a svatý Duch. Tento 
duch, který provívá naší duší, jí bude poskytovat city, jež ji připraví na 
nadcházející sjednocení. 

Když se naše duše navrátí z doteku s Božím světem, bude natolik naplněna ener-
gií světla a lásky, že naši bytost prostoupí vděčnost a hluboká úcta k Stvořiteli. 
Poznáme souvislosti a budeme vybaveni znamenitými vlastnostmi, které je třeba 
v tomto životě uplatňovat pro sebe i pro druhé. 

Vnitřnímu usebrání na naší duchovní cestě proudí vstříc Boží milost. Ona nás 
přivádí k základu naší duše, posvěcenému prostoru, kde se nám zjevuje Bůh. 
Zde on naší duši dává poznávat a „ochutnávat" svou dobrotu, svůj pokoj, svou 
laskavost a své bytí. 

V hlubokém vnitřním mlčení, odděleně od všech lidských myšlenek, nasává 
naše duše do sebe něco z nevýslovného Boha. Způsob, jakým nás Bůh k sobě 
přitahuje a pozvedaje svrchovaně duchovní, plný nekonečné lásky a zároveň 
prostý. 



Toto Boží sebesdílení je darem, jehož velikost, obsah a trvání záleží na Bohu. 

Můžeš učinit mnohé, aby ses na tento nekonečný dar Boží lásky připravil: 

• Buď ve všem upřímný 

• Zasazuj se o pravdu a žij ji. 

• Vyhýbej se zlu a čiň dobro. 

• Vyhledávej pokoj a snaž se o něj (Žl 34,15). 

• Jdi zmužile a bez váhání svou duchovní cestou. 

• Uč se milovat mlčení a samotu. 

• Konej vnitřní usebrání v odloučenosti od všech věcí. 

Jak bys jinak dokázal uprostřed lomozícího světa se spoustou jeho lákadel slyšet 
a vnímat tichý a skrytý Boží hlas? Jak by bylo možné nalézt pravého ducha a 
pravdu uprostřed umělých úvah a kolem vlastního já se točících rozumových 
závěrů bez této přípravy, jejichž sedm kroků máš před sebou? 



Čtrnáctá kapitola 

Hlavní postoj v modlitbě je zdrženlivost. 

Jak se nám Bůh v základu naší duše sděluje, je a zůstane tajemstvím. Nezávisle 
na našem výkonu a očekávání uděluje Bůh svou obzvláštní milost tomu, kdo šiji 
v jeho očích „zasloužil". Síla a trvání jeho příklonu jsou stejně tak ne-
předvídatelné a tajemné. Kdybychom v dané chvíli měli očekávat nějakou 
odměnu, byli bychom kvůli ní v napětí a nebyli bychom již otevření pro to, co je 
vskutku podstatné a bytostné. 

Nečekaně obdržíme na úrovni rozumu více poznání a osvícení, nato nám opět 
vproudí do srdce větší láska, nebo se posílí naše vůle a schopnost uplatnění. 
Žádný z těchto úžasných Božích darů pro nás nelze předvídat. Zda a na jak 
dlouho budeme smět vejít v dotek s Božím světem, je v naší moci stejně tak 
málo. Když se Stvořitel jakoby zmocní našich duševních sil a dá jim plnost, děje 
se to, aniž si to my uvědomujeme. Účinnost těchto sil může mít velmi 
rozmanitou podobu: energičnost, mírnost, plynulost, laskavost. 

Octne-li se naše duše v tomto blaženém stavu, musíme se obzvláště chránit 
dvojího: 

Za prvé: 

Naprosto ničím nesmíme aktivovat svého lidského ducha. Oprostit se od něj 
není jednoduché, protože naše myšlení má sklon být neustále v pohybu, hledat 
nové obsahy a zpracovávat staré, činit náležité závěry a stále podávat nějaký 
výkon. K přijetí Božího působení je však nezbytné se všeho myšlení a cítění 
zbavit. 

Za druhé:  

Nesmí ani vzniknout přání chtít v tomto stavu setrvat, ani sebemenší popud si 
ten stav podržet, abychom si jej uchovali i mimo usebrání. Velikou pomocí je, 
když v rytmu dechu tiše vzýváme Boha a odevzdáváme se jeho vůli a lásce. 

Tato takzvaná pasivní modlitba, kde je vyloučeno tvé spolupůsobení, je 
přípravou dokonalé modlitby. Odevzdáváš se zcela svému Stvořiteli, připraven, 
aby se tě zcela zmocnil. Ať s tebou zamýšlí či na tebe sešle cokoli, zůstaň klidný 
a věz, že vše se děje k tvému dobru. 

Boží působení dokážeme přijmout jen tehdy, upustíme-li od jakéhokoli vlastního 
vstupování, a tedy sami sobě zemřeme. Toto dokonalé obětování našeho já vede 
k dokonalé modlitbě, která nám bude darována prostřednictvím Boží milosti. 

Na duchovní cestě nesmíš nikdy soustřeďovat pozornost na to, co Bůh v tobě a 
ve tvé duši působí. Nejdůležitějším postojem je zdrženlivost. Nic nedělej a 



chovej se pasivně. Každá aktivita vede k překážkám. 

Dopusť, ať se děje to, co se na tobě dít má. Vše přijímej a neuvažuj, zda ti něco 
je milejší a něco méně příjemné. Zapomeň sám na sebe a zcela se odevzdej 
Bohu, původci všeho dobrého. On v tobě vyvstane a přivede tě k netušeným 
schopnostem, jež se zrodily z nekonečné lásky. 

Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar 
poznání zanikne, (l Koř 13,8) 



Patnáctá kapitola 

Dva prostředky a dvě cesty, jimiž se duše postupně pozvedá. 

Jako všichni vposledku hladovíme po spravedlnosti, tak je nám hluboko do duše 
zasazena hluboká neustálá potřeba dalšího rozvoje. Již na počátku duchovní 
cesty předem zakoušíme, jak splnění tohoto přání chutná. Protože činíme zkuše-
nost, že to, co myšlenkově považujeme za nemožné, přesto ale možné je, síly 
naší duše se zbystří a zatouží po křídlech, aby vzlétly nebi vstříc. 

Tento první stupeň ukazuje, jak se můžeme osvobodit od zátěže, abychom byli 
lehčí a schopnější rozletu. Jakoby samočinně pak dochází v našem životě k 
obnově. Odkládáme utvrzené, špatné návyky, stanovujeme nové priority, 
získáváme větší výdrž. Dostaví se hluboký pocit štěstí. 

Za druhé: Jestliže skrze hluboký klid, zakoušený v těle, duchu i duši, jsme 
jednou už předem ochutnali to, co nadejde, dostaví se nejen vyšší požitek z 
modlitby, nýbrž i touha v ní pokročit. 

Duchovní cesta nás bude uchvacovat, srdce budeme mít naplněné a toužebně si 
budeme přát, abychom cestu, jíž před námi šel Ježíš, už neopustili. S rostoucí 
láskou budeme schopni zvládat svůj život a těšit se z něho, ale i nést kříž, který 
je na nás vložen nebo který jsme na sebe naložili sami. 

Na další cestě rozlišujeme tři stupně:  

• Tím, že se náš život stane z nejhlubšího základu duše naplněnějším, budeme k 
světským událostem zaujímat klidnější a zároveň tvořivější postoj. Těžiště 
našich potřeb se pozvolna převrství a přednost získá stránka duchovní a 
náboženská. 

• Druhý stupeň spočívá v jakémsi duchovním „opojení". Boží lásky, toho 
nejvyššího, po čem naše duše touží, se jí dostane měrou vrchovatou. Tímto 
naplněním, z něhož se stane osvícení, přeroste sama sebe a v pokoře vůči Bohu 
se povznese nad všechny věci tohoto světa. 

• Na třetím stupni si duše osvojí hluboký klid. Duše se natolik posílí, že zmizí 
jakákoli vada, především strach. Duše je připravena splnit jakýkoli příkaz 
pramenící z Boží vůle, dokonce sejít až do duchovní propasti či do „pekel". 
Spojení s Boží láskou vnímá duše tak silně, až si je jista, že od Boha nikdy 
nebude odloučena. 

Vývoj duše pokračuje šesti dalšími stupni: 

stupněm ohně 

stupněm vyučování 



stupněm vyvýšení vnitřního člověka 

stupněm osvícení a nalezení pravdy 

stupněm proniknutí Duchem svatým 

stupněm spočinutí v Bohu. 

• Na stupni ohně je duše zasažena žhnoučím božským paprskem. Ten ji nejprve 
obklopí svým světlem, nato do ní pronikne a roznítí v ní hlubokou touhu po 
Bohu. Zároveň se sníží touha po pomíjivých věcech. 

• Na dalším stupni zakusí duše duchovní podporu v podobě poučení, posily a 
uschopnění přijmout Boží pravdu. Tyto uzdravující síly proniknou dokonce až 
do posledních buněk těla. Probudí nás k novému životu a ustálí naše zdraví. 

• Na následujícím třetím stupni zakusí člověk vyvýšení své niternosti nad sebe 
sama. Duše vstoupí ve styk s neměnným, jasným zdrojem čisté Boží lásky. 

• Čtvrtým stupněm je osvícení. Duše získá vhled do Božích tajemství a je 
schopna silou Ducha svatého zřít pravdu. On ji vede od jasnosti k jasnosti, od 
světla ke světlu a od jednoho poznání k druhému. 

• Na pátém stupni se duše zcela otevře Bo-zimu Duchu a ten jí pronikne. 
Zakusí překypující podstatu zdroje, jenž je Láska a z něhož pramení veškeré 
bytí. 

• Poté, co projde různými stupni, které předpokládají modlitbu klidu, bude duše 
mít podíl na pokoji, který nezná začátku ani konce. Zde již není vevázána do 
proměn, do přijímání a předávání, nýbrž v úžasném a nádherném klidu a tichu 
spočívá v Bohu. 

Kromě těchto stěží slovy popsatelných stupňů existují další, které nezkušenému 
zůstávají záhadou, avšak ten, kdo na duchovní cestě pokročil, je může zakoušet 
a ony se pro něho stanou jistotou. 

Extáze či vytržení lze označit za výstup duše z těla. Nevnímáme ani okolí, ani 
vlastní tělo. Těžiště prožitku je v duševní oblasti. Mohou nastat vize či slyšení. 
Takovéto mohutné prožívání se vymyká vědomému řízení vůlí. Jestliže v této 
fázi něco učiníme nebo řekneme, máme dojem, že to nepochází z nás, nýbrž od 
nějaké vyšší moci, z vroucného spojení s Bohem. 

Znám jednoho křesťana, který byl před čtrnáctí lety uchvácen až do třetího nebe. 
Nevím, zdali byl v těle, nevím, zdali byl mimo tělo. To ví Bůh ... uslyšel slova 
nevyslovitelná, která člověk nesmí vyřknout. (2 Koř 12,2-4) 

Je obtížné promlouvat na tomto místě o dalších zkušenostech, z hlediska světa 



označovaných za mimořádné. Mohlo by se to jevit jako spekulování či hra barev 
předváděná zraku slepce nebo hudba hraná hluchoněmému. 



Šestnáctá kapitola 

Jak vypadá člověk, jehož niternost se prohlubuje a jehož duch se 
rozprostraňuje a projasňuje. 

Pokud můžeme svým lidsky omezeným vědomím soudit, vyznačují růst od 
niternosti k osvícení zvláště čtyři vlastnosti. 

Za prvé: 

V člověku žijícím v prohloubené niternosti vznikají pouze myšlenky, představy 
a přání, jež pramení ze světla a samy působí světlo. Volní impulsy jsou 
uspořádané. Jsou v souladu s láskou k Bohu a s jeho vůlí. 

Za druhé: 

Když po vykonané práci, po rozhovorech nebo jiných způsobech jednání nastane 
klid, obrací se pozornost i všechno, co vytváří niterného člověka, jakoby 
samočinně k milující laskavosti Boží. 

Za třetí: 

Když se odebereme k modlitbě, zanecháme svět za sebou. Na věci, jimiž se 
jinak zaměstnáváme a jsou nám milé, v době hlubokého usebrání zapomeneme. 
V nitru vyvstane pocit, jako by nikdy nebyly existovaly. 

Za čtvrté: 

Mimo modlitbu jsme bdělí a rozhodní. Se všemi, s nimiž se setkáme, a vším, na 
co narazíme, jednáme odpovědně a pokud možno laskavě. Vyhýbáme se tomu, 
abychom se zapletli do pestrosti světa, a pouštíme se jen do toho, co se nám jeví 
jako správné, pokud nás láska nezavazuje k něčemu jinému. 

Nemá-li duše již tak silnou zátěž, připadá jí snadné vykročit do větší niternosti a 
jakoby samoty. Protože jí zde proudí vstříc božské vibrace, je naplněna 
upřímnou a tichou láskou k Bohu. V nejhlubším základu duše přijímáme dar, 
který se mimo modlitbu stává pro nás úkolem. 

Pokoj ducha v naší duši je tím, že se opakovaně usebíráme do sebe, a tudíž 
přikláníme k Bohu, natolik posílený, že nám vnitřní osobní nebo i vnější střety a 
zápasy již nemohou nijak ublížit. 

Tiché, radostné a jasné „nebe", jež se nám rozvíjí v duši, se již nedá zkalit 
žádným nečasem. Dokonce když nás občas ještě přepadne nejistota, prožíváme 
bouře vně sebe a dokážeme se jim ubránit. 

Duše, která pozná velikost a slávu Boží, má touhu přijmout do sebe z ohně 
božské lásky co nejvíc. Celá její bytost se roznítí a naplní se niternou radostí. 



Usebráním se spojí duševní síly s božskými silami, takže naše duše už nedokáže 
toužit po ničem jiném, ani nic jiného nehledá. 

Toto proniknutí má za následek silný rozvoj osobnosti. Nevzroste jen zdravé 
sebevědomí a výdrž, ale přijímáme bez omezení Boží vůli i tam, kde je 
protikladná našim vlastním životním projektům. Prosadí se naděje a ponenáhlu 
rostoucí jistota, že Boží lásky již nepozbudeme a že existuje věčnost, kde už 
nebudeme od Boha odloučeni. 

Ve vnitřním usebrání prožíváme nový stav, který se rovná stavu v ráji. Část této 
nezatíženosti bereme s sebou do svého každodenního života. Předpokladem pro 
to však je a zůstává: 

Být stálý v modlitbě a ve vnitřním usebrání. Dočasně se odpoutávat od všech 
věcí tohoto světa. Snášet protivenství a duchovní bezútěšnost. Zachovávat klid - 
i když se nám přechodně nedostává toho nejnezbytnějšího. Vykazovat 
bezpodmínečnou připravenost zcela se ponořit do Boha. 

Čím více budeme žít v Bohu a z Boha, tím více budou mizet stíny nás 
obklopující a ustoupí zářivému světlu. 

Tuto úžasnou proměnu poznáme podle toho, že: 

• již nedopustíme duchovní lenost, 

• budeme se obracet k věcem, které obohacují 

• život náš i druhých, 

• bez vzdoru budeme schopni se zříkat 

• příjemností života, 

• budeme svědomitě a pečlivě plnit úkoly nám 

• přisouzené, 

• k ničemu nebudeme chovat odpor, 

• budeme se snažit rušit nepřátelství a zcela 

• odložíme závist a zlobu. 

Pokud můžeme ze svého lidského postavení usoudit, musí být splněny určité 
podmínky, aby se naše duše dokázala pozvednout a dotknout se Božího 
světa. 

• Nervová soustava, psýcha a „srdce" by měly být prosty zablokování. 



• City již nejsou zatíženy nečistými přáními. 

• Myšlení je osvobozeno od nevyřešených problémů. 

• Rozum je schopen hlubokých poznatků. 

• Lidská vůle je zcela proniknuta Boží vůlí a je jí oduševňována. 



Sedmnáctá kapitola 

Boží moudrost. 

Když nějaký navýsost inteligentní člověk vyvine nesmírné úsilí a ve své vědě 
docílí mimořádných výsledků, přesto svým myšlením a bádáním nedosáhne ani 
přibližně toho, čemu říkáme Boží moudrost. Boží moudrost je zjevení Stvořitele 
jeho tvoru, poznání, které přesahuje rámec smyslového vnímání a lidského 
myšlení. Protože tuto moudrost lze pouze zakusit, avšak sotva vyslovit, zůstávají 
slova pouhými fragmenty: 

„Poznání Božích vlastností a Boží dokonalosti", „zření věčných věcí", „poznání 
božské dobroty". 

Věda seznamuje s věcmi, které nelze probádat bez námahy a práce. Boží 
moudrost si naopak ani nepřeje vědět to, co poznává, třebaže všechno chápe. 
Mezi učenci a mudrci existuje veliký rozdíl. 

Mudrc, člověk osvícený, se zcela zaměřil na božský prazáklad. Všechny jeho 
duševní síly žijí v neustálé zbystřenosti zaměřené k Nejvyššímu.Vidí mezi 
nebem a zemí souvislosti, které nejen vyjevují duchovní stránku, nýbrž sahají až 
k formám uchování života a k stránce tělesné. 

Moudrost, která vychází od mudrce, je překypující dobro, jež vyvolává dobro. 

Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství. Radoval 
jsem se ze všech věcí, protože moudrost jim vládne. (Már 7, 1 1-12a) 

Lidé žijí většinou pouze podle údajů svých pěti smyslů a na základě svého 
omezeného myšlení. Naproti tomu mudrc žije z bytostné pravdy, která ho už 
neopouští. Rozumí nejen své existenci a chápe ji, nýbrž proniká i existenci veš-
kerého stvoření. 

Vynikající vlastností mudrce je to, že působí mnoho dobra, ale nemluví o tom. 

Když mluví, vyzařují i jeho slova světlo a působí zdar. Jeho vědomí je větší než 
součet jeho vjemů, jeho myšlení a citů. Lze je přirovnat k hluboké, tiché vodě, 
skrze kterou nepokřiveně a jasně září paprsky božské pravdy. 

Ti, z nichž se skrze duchovní cestu stali mystici, tedy lidé prožívající duchovní 
zkušenosti, pronikají nejskrytější hlubiny božských tajemství.  

Takzvaný školský učenec nikdy nebude s to rozumem proniknout k těmto 
duchovním skrytým pravdám. Navzdory velikému úsilí mu zůstanou skryty. 

Je cosi úžasného, když se božská moudrost spojí s věděním učenců. Stanou 
se opravdovými učenci, v nichž je živo Boží milosrdenství, opravdovými 



mystiky, které následujeme a které bychom měli ctít. 

Tito lidé dávají přednost životu v ústraní, ani ve věcech ducha se nederou do 
popředí a odpovídají, až když jsou tázáni. Právě vzhledem ke svému nadání pro 
mystiku užívají rozumu, aby vedli život ve vnější i vnitřní uspořádanosti. 

V oblasti mystiky se vyskytuje mnoho mystiků falešných, kteří na sebe 
upozorňují „duchaplnými řečmi", vybranými výroky, krásnými slovy a příklady. 
Je nutné před nimi varovat, neboť nezvěstují slovo Boží, ale lidské. 

Často kolem sebe seskupí velikou, celosvětovou obec stoupenců. Bohužel jsou 
její členové mnohdy natolik fixováni na svého učitele, že si ani nepovšimnou, 
když jim místo chleba předkládá kamení, místo plodů listí a místo zdravé výživy 
špinavou hlínu. 

Až příliš často jsou zde v pozadí obchodní zájmy, což ani není Bohu ke slávě, 
ani nedává duchovní prospěch bližnímu. 

Tito učitelé sice okouzlují své posluchače, avšak je to pouze povrchní. Mluví o 
sobě samých, neříkají slovo Boží. Opravdoví duchovní učitelé jsou naopak 
puzeni Božím Duchem a vštěpují do srdcí Boží slovo. 

Cesta k dokonalosti spočívá spíše v jednání než v mluvení, více v konání než v 
poučování. Nabízí-li někdo mnoho pravd, neznamená to, že je moudrým 
člověkem. 

Jedno pravidlo: 

Je-li Boží pravda žita, jejím výrazem je pokora. Naproti tomu znakem vědy 
získané velikým úsilím je často pýcha. 

Opravdu duchovní člověk se vyznačuje spíše prostotou než obratností v 
jazyce filozofie a teologie. Je schopen milovat a vzdávat se vlastní vůle. Proto 
se mezi teology a učenci jen vzácně najdou lidé žijící duchovně. Mnohé ženy, 
protože v dřívějších staletích neměly přístup k vědám, byly co do vzdělání 
chudé, avšak bohaté Boží láskou. 

Když budeš chtít vyjádřit slovy, co se tě dotýká a co jsi zakusil na své duchovní 
cestě, nikdy se nepovažuj za mistra, nýbrž jen za žáka. Nikdy se sebe nedělej 
člověka moudrého a osvíceného, nýbrž se spíše měj za nevědomého a 
nezkušeného. 

Věda provozovaná fanaticky se může stát velikou překážkou moudrosti. 
Moudrost chce svou jasností proudící ze středu nejvyšší Moudrosti osvítit 
veškeré vědění a všechny vědy a prozářit je božským světlem. 



Osmnáctá kapitola 

Pátého bodu, jádra, se nedá dosáhnout školskou cestou. 

Existují učenci, kteří jsou zaměřeni naprosto duchovně a cítí hlubokou lásku k 
Bohu. Ale svým bádáním a úvahami dospívají k rozumovým závěrům, jimiž 
chtějí dokázat Boží existenci. Takovouto cestou, které se také říká cesta školská, 
se však nikdo na skrytou cestu ducha nedostane, a tudíž ani nedospěje k 
pravému poznání, k hlubokému pokoji a klidu, z něhož vycházejí energie Boží 
lásky v našem životě. 

Všichni, kdo jdou výlučně školskou cestou, vposledku nevědí, co to vlastně je 
pravý Duch Boží. Nenaučili se ztratit se v Bohu a zakoušet ho, když se v 
základu duše chce člověku sdílet. 

Tím, že mnozí mystické cestě ani nerozumějí, ani ji nechápou, lze vysvětlit, že 
právě takoví lidé ji odsuzují a zavrhují. 

Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás, zeje moudrý, jak to chce tento 
svět, musí se napřed stát „pošetilým". Jenom tak se stane moudrým. Moudrost 
totiž, jak ji chce tento svět, je v očích Božích pošetilost. (1 Koř 3,18-19a) 

Než je možné přistoupit k hovoru o duchovní cestě a dostat se k teoriím či po-
znatkům, je bezpodmínečným předpokladem duchovní cvičení, vnitřní usebrání. 
Až když působení nadpřirozené zkušenosti přinese bohaté ovoce, nastane čas 
zpravit o tom i druhé. 

Že se duchovní skryté moudrosti dostává zpravidla lidem pokorným a prostým, 
neznamená, že ji nemohou přijmout a žít i učenci. Předpokladem je, 

• aby nehledali sami sebe a nevyhrazovali své vědě první místo, 

• aby se na duchovní cestě chovali tak, jako by věda neexistovala, 

• aby se pěstovalo vnitřní usebrání a mohly se zbystřit duševní síly, 

• zbavit se forem myšlení a představ filozofie a teologie. 

Studium může snadno pozbýt svého smyslu, vloudí-li se do něj ješitnost, pýcha 
a samolibost. Někteří se do studia pouštějí jen proto, aby uspokojili svou 
zvědavost a posléze svůj hlad po moci. Toho je třeba želet stejnou měrou. 

Při hledání Boha může být motivem zvědavost. Takový postup často svědčí o 
nedostatku upřímnosti a opravdové touhy po prazákladu stvoření. 

Kdo se nenaučí „zapírat" sama sebe a v modlitbě se odpoutat od všech věcí to-
hoto světa, nebude schopen přijímat pravdy a osvícení od Ducha svatého. A jen 
tak se dospěje ke skryté moudrosti, jež se chce vyjevit. 



Bohužel se vyskytuje jen málo lidí, kteří raději chtějí poslouchat než mluvit. 
Mudrc nebo skutečný mystik se nevměšuje do žádných cizích záležitostí a 
hovoří jen tehdy, je-li tázán. 

Duch Boží moudrosti vládne silou a zároveň nás naplňuje svou mírností. 
Osvěcuje všechny, kdo se mu otevřou a ptají se ho na radu. 

Kde panuje tento Duch, vzniká svoboda. 

Ten Pán je však Duch; a kde je duch Páně, tam je svoboda. (2 Koř 3,1 7) 

Je třeba, abys zanechal čtyř věcí, chceš-li dospět k pátému bodu, k jádru. Jsou 
to: 

• nadměrná vazba na druhé lidi a závislost na nich, 

• závislost na věcech tohoto světa, 

• požadavky na Boží milost, 

• stavět se do středu světa a duchovní cesty. 

Pátý bod je cílem skryté duchovní moudrosti, to jest Boží blízkost. Na cestě k 
dokonalosti se naučíš odpoutávat se od všeho, i od sebe sama, aby ses sám opět 
našel. 

Božská moudrost je jako věda bez vědomostí: kdo tuto moudrost má, neví nic a 
přesto ví všechno. První podmínkou k tomu, abychom ji mohli přijmout, je čisté 
srdce, druhou pak jednání, které odpovídá plánu Stvořitele a vůli Boží. 

Této nejvyšší moudrosti nedokážeš do sáhnout, nepůjdeš-li žádnou duchovní 
cestou. Zvláště v dobách, kdy se budeš nacházet v procesech odpoutávání, bys 
měl rázně a odvážně jít dál a na ničem neulpívat. Neměl by sis ani vyprošovat 
duchovní nadpřirozené dary, Boží vnitřní sdělení, ani je jakkoli očekávat. 

Třebaže mnozí lidé investují mnoho času do modlitby a často navštěvují 
bohoslužby, Boží moudrosti se jim nedostane. Odmítají jak pokyny pro 
duchovní cestu, tak i duchovního vůdce. Pokyn odpoutat se od sebe sama 
zůstává pro ně nesrozumitelný a nepochopitelný. Mají strach uvolnit se od všeho 
vnějšího i vnitřního lpění, aby se odevzdaně dali zcela přitáhnout stvořitelskou 
silou. 

Mluví sice o obnově, ale nežijí ji. Transformace neboli duchovní proměna pro 
ně zůstává magickým slovem. Přemítají o možné božské moudrosti, zůstává 
však pro ně teorií bez jakékoli zkušenosti. 



Devatenáctá kapitola 

Jak je možné odevzdáním zakoušet božskou moudrost. 

Naše já ve svých rozmanitých podobách i všechny věci tohoto světa je nutné při 
vnitřním usebrání opustit. Nesmíme být od duchovní cesty zdržováni sebou 
samými, druhými lidmi či vykonáváním činnosti. 

Za druhé: Tím, že Boha uznáme za svého Stvořitele, uctíváme ho a oslavujeme, 
vlévá se do nás taková láska, zeje pro nás snadné, abychom jeho vůli učinili vůlí 
svou. Tato totožnost vede k tomu, že božské síly promění naši duši a ona tak má 
podíl na Boží přirozenosti. Ta proniká do duše zcela ponenáhlu a přetváří ji. 
Proces probíhá bez jakéhokoli namáhání duševních sil, bez extatických zážitků 
nebo mimořádných citových hnutí. 

I když nám duchovní cesta zpočátku bude připadat porostlá trním, je a zůstane 
„cestou královskou". Bez ohledu na možné trny nám vstříc přichází úžasně jasné 
světlo a Boží milost. 

Jdeme-li s vážností stupeň za stupněm dál a nepomýšlíme přitom na odměnu, 
chválu či pocty a nechceme pokrok chápat rozumově, dostane se naší duši 
zářivého rozvoje směrem k vyššímu. 

Vzhledem k vlastním omezením, chybám a nedokonalostem jsme si vědomi, že 
nás nepozvedá náš vlastní výkon a naše zásluhy, nýbrž pouze a jedině Boží láska 
ke stvoření. Přijímáme tento dar obdivně, s vděkem a v úžasu a hledáme každou 
příležitost, abychom se s Bohem v tomto smyslu setkali. 

Protože jsme v nitru hluboce a bohatě obdarováni, dokáží se nás proměny tohoto 
světa, nepochopení a protivenství od jiných lidí dotknout jen pramálo. Čím více 
roste toto vnitřní bohatství, tím méně požadavků klademe na vnější život a jeho 
příjemné stránky: výdělek, prostředí, bydliště, odívání. Spokojíme se s málem a 
spíše budeme rozdávat než hromadit. 

Cílem duchovní cesty je dokonalost duše v Bohu. Jak cestou postupujeme, 
učíme se - proces je to pomalý - získávat od sebe odstup, abychom poskytli 
prostor jemu. Ponenáhlu přecházíme do stavu, který je možné označit jako „nic" 
a současně „všechno". Na základě mnohavrstevnaté zkušenosti si uvědomujeme, 
že bez Boha nezmůžeme naprosto nic. 

Duchovní smrt při usebrání se stane poslední přípravou naší duše na sjednocení 
s prazákladem stvoření. Duchovní smrt se promění ve zdroj věčného života, do 
něhož naše duše vstoupí jednou provždy. 

Tato proměna se děje, aniž ji pozorujeme. Aniž to vnímáme, uskutečňuje se na 
nás proměna v Boží slávu. Protože my lidé i na těchto vyšších stupních 



duchovního vývoje máme sklon upadat zpět do starých forem a různého 
ulpívání, probíhá s rostoucím osvícením vždy znovu i proces očisty. 

Odevzdanost nejvyššímu cíli veškerého života, Bohu, musí zahrnovat celé naše 
bytí. Bez jediné výjimky se na tom podílejí myšlení a rozum, vůle a chtění, city 
a intuice, i všechny síly naší duše. V nejhlubším a nejryzejším smyslu se stává-
me obětí Bohu - s prosbou, aby ji přijal. V tomto stavu nežijeme už sobě samým, 
nýbrž Bohu, který v nás žije. 

Jako fénix vstává z popela, tak se naše duše po svém celopalu zrodí nová, 
duchovně proměněná a okouzlená Boží láskou. 



Dvacátá kapitola 

Poznání nicotnosti všeho pomíjivého vede k osvobození duše ode všeho 
ulpívání, k dokonalému usebrání a vnitřnímu pokoji. 

Duchovní cesta vede přímo k nejvyššímu Dobru, k původu všeho bytí a k 
trvalému pokoji. Dbej na to, abys tuto přímou cestu neopustil. Můžeš si být 
absolutně jist, že Pán v dané době způsobí v tvé duši zázraky. Proto učiň pevnou 
složkou své bytosti vnitřní usebrání a poznání, že to, co je proměnlivé, nemá 
trvalou hodnotu. Zcela se ponoř do onoho „nic" a Bůh bude tvoje „všechno". 

Co je důvodem, proč tolik lidí proudící řeku Boží lásky zadržuje, a tak 
nedovoluje, aby pronikla k nim samým a do světa? 

Jsou pevně přesvědčeni o tom, že všechno musí vzít do ruky a vykonat sami. 
Usilují o to, aby byli velcí z vlastního popudu a nechápou, že musí, aby se 
skutečně velkými stali, nejprve být malí. Takoví lidé zbraňují Božímu působení 
ve své duši, jeho nekonečné dobrotě a úžasné změně k lepšímu. Protože 
nehledají Boha v pravdě odpoutáni od sebe samých, nenacházejí ho. 

Mnozí hledají jenom sebe a jsou tak na překážku vnitřnímu i vnějšímu pokoji. 
Jak je oproti tomu prosté jít cestou opačnou, usebrat se v sobě a sebeodevzdáním 
poskytnout prostor Božímu bytí, aby on byl v nás přítomen. Ať se bude dít 
cokoli, nic tě neznejistí nebo nezneklidní. 

Budeš-li hledat nejprve to nejvyšší, dostane se ti všeho dalšího. Žádná moc světa 
nebo dokonce podsvětí už nebude schopna tu silnou pevnost v tobě zdolat. 

Vnitřní mlčení, klid a odevzdanost do Boží vůle ti propůjčí takovou sílu, že ti 
nikdo a nic nebude moci ublížit a že budeš schopen přijmout a unést to, co je 
nezměnitelné. 

Střež se toho, aby sis o bližním myslel či dokonce říkal něco špatného. 
Neodvratně to padne zpět na tebe a oslabí tvůj duchovní život. 

Nalezne-li tě Bůh nezatíženého a v klidu, on k tobě těmito otevřenými dveřmi 
vejde a dá ti podíl na svém božském bytí. 

Kéž tě cesta, kterou tyto pokyny před tebou rozprostřely, dovede k nejvyššímu 
stupni dokonalosti. Ztratíš-li se v Bohu, vše získáš a znovu v něm sebe nalezneš. 
Budeš smět do sebe přijmout tolik čisté pramenité vody božské lásky, kolik 
budeš chtít. 

A přijaté rozdávej dále těm, jimž je to v jejich duchovním životě zapotřebí 
nejnaléhavěji. Nebudeš-li to, co k tobě bude proudit, přijímat nebo se budeš 
zdráhat darovat to dál, bude se tvé chování rovnat útesu, o nějž tvůj život 
ztroskotá. 



Duchovní cesta ti ukázala, jak odevzdáním sebe sama budeš veden k vnitřnímu 
usebrání a budeš se smět dotknout základu své duše. Neděs se, bude-li se ti 
zpočátku jevit jako bezedná propast. S důvěrou se do ní spusť a přítomný 
milující Bůh ti vyjde vstříc. Spolu s ním budeš mocný a budeš pánem všech 
věcí, které tě potkají. 

Bez něho nezmůžeš nic. I když se k tobě nepřikloní ihned nebo se od tebe 
přechodně opět odkloní, zůstane tvé srdce klidné. Vyjeví se ti totiž skryté 
souvislosti, a tak budeš povznesen nad pochyby a nejistotu. 

Také si nebudeš muset dělat zbytečné myšlenky či starosti s tím, že se snad ne-
vymaníš ze svého ponoření neboli vnitřního usebrání zpět do všedního života. 
Stane se to samo od sebe -jako úkol ti svěřený. Budeš se živit z bohatství 
niternosti a tím uzavřeš dveře všemu, co nepatří k Bohu. 

Stvořitel tě bude vyučovat v božské moudrosti nejen při vnitřním usebrání, ale 
bude ti stejně tak stát po boku ve tvém všedním životě. Stane se ti bezpečným 
útočištěm a bude tě chránit před všemi bouřemi a protivenstvími. 

Toto je cesta, která ti ztracený rozměr ne-jenom ukáže, ale také ti ho dá zakusit. 
Jako rozevřenými dveřmi budeš moci vkročit do zaslíbené země života, aby sis 
odtamtud donesl to, co ti nejvíc chybí. Budeš mít podíl na nejvyšším Dobru a v 
širokém okruhu se budeš setkávat jen s láskou, krásou, spravedlností a 
dokonalostí. Naplní tě hluboká radost a vděčnost. 

Toto je cesta, která přes osvobození a osvícení duše povede k dokonalosti a tr-
valému vnitřními pokoji. 

Zůstaň na této cestě a pamatuj: Neexistuje lepší cesta, po níž bys mohl kráčet 
rychleji kupředu. Spusť se do propasti Boží lásky a ztrať se v Bohu, a tak 
všechno získáš a sjednotíš se s ním. 



Dvacátá první kapitola 

Vnitřní pokoj a vnitřní štěstí se navzájem podmiňují. Jejich účinky v tomto i 
na onom světě hraničí se zázraky. 

Skrze vnitřní usebrání je ti otevřena cesta až k základu tvé duše. Zde najdeš 
hluboký pokoj a dokonalý klid. Nejen duši, ale i celé tvé bytí pronikne taková 
radost a štěstí, jaké nikdo nedokáže slovy popsat. Všechno tvoje toužení skončí, 
protože budeš zcela naplněn Boží láskou a nebudeš už nic postrádat. 

Do hloubi zakusíš a poznáš: Ztráta znamená zisk, chudoba dává nekonečné bo-
hatství a smrt vede k věčnému životu. Nezávisle na tom, zda něco budeš 
postrádat nebo to mít, zda budeš na těle zdravý či nemocný, již zde na zemi ti 
bude dopřáno prožívat nebeskou radost. 

Všechny pocty a bohatství tohoto světa nepostačí, aby tě byť jen maličko 
odvrátily od tvé duchovní cesty. Vnitřní pokoj a s ním spojený stav štěstí jsou 
tak nekonečně drahocenné, že pro tebe nebude existovat dobro vyšší než tato 
zkušenost. 

Víš, jak bolestný byl neukojený hlad po duchovní zkušenosti a nebeských 
dobrech. Vzpomeň, jak jsi trpěl touhou a žízní po Bohu. Zmocňoval se tě strach, 
že ho opět ztratíš. Tvé srdce bylo skleslé a plné nářku. 

í, když se všechny tvé touhy splnily a ty budeš žít v míru se sebou, s lidmi, se 
stvořením a s Bohem, bohatě se ti dostane nadpřirozených darů. Základ tvé duše, 
k němuž budeš mít nerušený přístup, bude naplněn čistou láskou. 

Budeš schopen proměňovat tmu ve světlo, noc v den a smutek v radost. Skrze 
tebe budou útrapy ustupovat pokoji, neklid bude přecházet v tichý klid 
provázený nevýslovnou radostí. 

Třebaže se proti tobě budou pozvedat protibožské síly a moc temnoty, neboť 
tvoje existence v podobě světla se stane provokací, zůstaneš ve všem všudy 
nedotknutelný jako nehybný pilíř v dravém proudu. 

vyvýšení je možné vystihnout tímto obrazem: V krutém nečasu se nacházíš na 
vrcholku vysoké hory nad mraky a vidíš, jak na zemi řádí krupobití, déšť, blesky 
a vichřice. Tvé místo na výšinách je v bezpečí před veškerou povětrností, jsi 
obklopen světlem a velikým tichem. 

I když budeš napadán a soužen - taková je skutečnost světa - nic nezastíní tvou 
duši, která se stala světlem. Zůstaneš klidný, zachováš pokoj a tvé srdce bude 
radostné. 

Navzdory bouřím, které tě obklopí a budou chtít otřást základy tvé tělesné i 
duševní existence, setrváš nejen ve vnitřním pokoji, nýbrž budeš klid a božské 



světlo předávat druhým. 

Na cestě k dokonalosti se budeš vyznačovat stále větší duchovní krásou, jež se 
stane tvou přirozeností. Božské světlo ti bude v srdci vyjevovat tajemství víry. 

Moudrost je pro lidi nevyčerpatelný poklad. Ti, kdo ji získají, uzavírají přátelství 
s Bohem, poněvadž jsou mu doporučeni dary, které zjednává kázeň. (Mdr 7,14) 

Pane, náš Bože, děkujeme ti za tvou nekonečnou dobrotu. Ty proměňuješ náš 
život ve štěstí už na zemi. Ty, Bože náš, jsi sláva a máš věčný život. Jak jsi 
úžasný a nevýslovný. U tebe nacházíme klid a pokoj bez konce. Jsi přítomen v 
naší duši a neopouštíš ji. Proměňuješ naši chudobu a dáváš nám bohatství 
nebeských a duchovních statků. 



Dvacátá druhá kapitola 

Tajné přání: Kéž by se těmito pokyny řídilo a duchovní cestou kráčelo mnoho 
lidí. 

A Pane, náš Bože, ty jsi víc než nekonečná dobrota. 

Láskou planou před tebou všechny nebeské zástupy. 

Přiveď na duchovní cestu i ty, kdo jsou vůči tobě slepí a nevděční. 

Skloň se k tem, kdo se od tebe, našeho Boha, odvrátili. 

Skloň se k tem, kdo podléhají svodům tohoto světa a opustili zdroj vody živé. 

Proč jsme opustili Boha, své nejvyšší dobro? 

Kdo k nám mluví pravdivěji a kdo nás miluje vroucněji? Kdo nás ochraňuje a 
brání mocněji? Kdo je věrnější než ty, náš přítel? Kdo je dobrotivější než ty, náš 
Otec? Proč jsme slepí a nechceme tu nejvyšší a nekonečnou dobrotu následovat? 

Pane, náš příteli a náš Otče! Daruj nám poznání a milost, abychom ti dokonale 
sloužili. 

Nauč nás v následování Ježíše přijímat kříž a zmáhat jej. 

Dej, ať tvou smrt nejen zvěstujeme, ale vpravdě s tebou zemřeme, abychom s 
tebou vstali z mrtvých. 

Daruj nám mírnost, duši klid a našemu rozumu poznání. 

Tvá vůle se staň jako v nebi, tak i na zemi. 

Osvoboď nás ode všeho ulpívání, 

jež je nám překážkou na cestě k tobě. 

Dej nám čisté srdce, abychom tě uzřeli. 

Zaveď nás na duchovní cestu klidu a odevzdání. 

Přioděj nás svou milostí, naplň nás svou láskou a uveď nás na cestu 
dokonalosti. 

Tato cesta, k níž jsi dnes dočetl návod, ne-ní nad tvé síly a není daleko od tebe. 
Není domovem ani kdesi mimo tento svět, ani za „mořem". Nemusíš se ptát: 
Kdopak překročí moře, aby nám ji přinesl a oznámil? 

Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je ve tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš 
zachovávat. (Dt 30,14) 



Ediční poznámka 

Text knihy byl přeložen z německého originálu Finde den Weg. Geistliche 
Wegweisung nach Miguel de Molinos, Don Bosco Verlag, Míinchen 1999. 

Autor Peter DyckhofF(nar. 1937), teolog a psycholog, kněz a animátor kurzů o 
modlitební praxi, se nechal inspirovat klasickým dílem ze XVII. stol., Miguel de 
Moli-nos: „Guía espiritual" a velmi pozorně je interpretoval do jazykového 
tvaru dnešní doby a posunul pro potřebu dnešního hledajícího čtenáře. 

Při redakci bylo přihlédnuto ke španělskému kritickému vydání původního textu 
z roku 1976: ed.José Ignacio Tellechea Idígoras, Universidad Pontificia de 
Salamanca, Fundación Universitaria Espanola, Madrid 1976: Guía Espiritual. 
(Guía Espiritual que desembaraza al almay la conduce pór el interior camino 
para alcanzar la perfecta contemplación y el rico tesoro de la paž interior.) 

První pokus o překlad „Duchovního rádce" do českého jazyka byl pořízen v 
roce 1929 (reprint 1992). Byla přeložena a uvedena jen část textu, ale rozšířena 
zavádějícími vsuvkami a poznámkami, které především minimálně 
nerespektovaly původní pramen, ale vlastní cíl. Nový text byl zatížen silným 
subjektivismem překladatele, „mystika" Karla Weinfurtera. 

Citace z Písma svatého byly použity dle textů užívaných v českých liturgických 
knihách. 

Pokud by se chtěl čtenář blíže seznámit se základním heslem „kvietismus" 
(quietismo), do něhož je historicky zařazován M. de Molinos, např.: 
Encyklopedie náboženství, Karmelitánské nakladatelství, KostelníVydří 1997, s. 
175. 

P. Petrosillo: Křesťanství od A do Z, Karmelitánské nakladatelství, 
KostelníVydří 1998, s. 109. 

Nejdostupnější historická stať o „kvietismu", inj. Au-mann: Křesťanská 
spiritualita v katolické tradici, Karolinum, Praha 2000, s. 215-222. 

LBW, MMM. 
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