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Úvod.

Sviatosť oltárna je  stred kresťanstva; preto sa môže a aj  má stať stredobodom kresťanského  života.  Toto poznanie 
jednostajne silnie a stáva sa čím ďalej tým obecnejším. Počet duší, ktoré na Eucharistii budujú celý svoj život, rastie so 
dňa na deň.
No vzrastá aj náhľad, že aj Eucharistia má stred, z ktorého pramení a v ktorom, nakoľko je to tu na zemi možné, musí 
byt zakorenené aj celé naše pochopovanie, oceňovanie a užívanie Eucharistie: je ním vnútorný život trojosobného Boha. 
Sviatosť oltárna je  nielen dar  bohoľudského srdca  Ježiša  Krista,  sverený nám, jeho  učeníkom; ona je  aj  viditeľné 
zvýraznenie  vzťahov  života  a  lásky,  ktoré  jestvujú  v  živote  Boha  medzi  troma božskými osobami a  ktoré  aj  nás 
prostredníctvom Ježiša a jeho najväčšej Sviatosti vťahujú a dovolia nám vrastať do účasti na božskom živote.
Na tieto najzákladnejšie hĺbky eucharistického tajomstva poukazuje táto knižočka dominikána P. Bernadota, ktorý sa 
týmto  spolu  dokazuje  ako  vnímavý  žiak  svojho  veľkého  spolurehoľníka,  eucharistického  učiteľa  svätého  Tomáša 
Akvinského. Len pohľadom na tieto ďaleké hĺbky božského bytia a života, môžeme správne zhodnotil ľudskú blízkosť 
pri Ježišovi, našom priateľovi a majstrovi, celú jej plodnosť a večne posväcujúcu silu. Eucharistia práve takto sa nám 
javí v celom svojom význame, jednak ako znamenie a dôkaz najnežnejšej lásky bohoľudského srdca a na druhej stráne 
ako mystérium tremendum, ako zjavenie nekonečnej dôstojnosti a veľkosti božej, pred ktorou trasúc sa zmĺkame.
Nechže teda táto knižočka pomôže mnohým dušiam dôverne na sebe zakúsiť blízku a jednak do najvzdialenejších 
nekonečností siahajúcu lásku božiu a dá pochopiť „aká je  širokosť a dĺžka a hlbokosť a poznať lásku Kristovu, ktorá 
prevyšuje všetku vedomosť, aby boly naplnené všetkou plnosťou božou" (Ef. 3, 18, 19).

PETER LIPPERT, SJ.

Predhovor.

Vďaka milosti božej, dnes je už veta duší, ktoré sa stretajú denne pri stole Pánovom.
Skúsenosť však ukazuje, že niektoré z nich nenačerpajú z denného prijímania taký osoh, aký by z neho čerpať mohly, 
hoci sú úprimne pobožné, milujú Pána a blížia sa k nemu so správnym úmyslom, ako ho požaduje Cirkev.
Kde je teda chyba? Nevnárajú sa dosť odvážne do tajomstva Eucharistie, neprepracúvajú sa až k najhlbším 
skutočnostiam prijímania.
Týmto kresťanom dobrej vôle venujeme túto skromnú knižočku v nádeji, že im prinesie svetlo a pomoc. Chceli by sme 
im pomáhať v zdokonaľovaní ich pobožnosti, lebo korunou vnútorného života je pobožnosť k najsvätejšej Trojici.
Ak si želáme, aby sa duše otvorily k veľkej nábožnosti a dosiahly tie stupne sjednotenia, ktoré zveľaďujú tak isto česť 
božiu, ako aj dobro Cirkvi, vtedy je doista potrebné, aby sa ich vôľa dostala do činnosti; lenže ešte skôr musí ich duch 
byt osvietený. Často totiž stačí týmto úprimným dušiam len p o z n a f pravdu a už sú hotové pre dokonalé rozhodnutia.
Keď sa pravda zanorí do duše, vzblkne z tohto dotyku mohutný prúd svetla, ktorý ju osvetľuje a rozpaľuje: láska.
Tí, čo zastávajú mienku, že zvestovanie najvyšších právd treba obmedziť na najužší krúžok a na výnimočné pomery, 
zatvárajú neúmyselne najbohatší prameň svätosti v Cirkvi; pretože pravda je prazáklad každého obetovania sa a 
akéhokoľvek oduševnenia v láske. Zabúdajú, že krst otvára v každej duši smysel pre božské veci, ktorý sa skveje darom 
múdrosti a rozumu, ten smysel, ktorý uschopňuje aj najmenšie deti pochopiť a vychutnával aj najvznešenejšie pravdy.
Pokladáme za dobré učiť poznávať Boha tak, ako sa nám sám zjavil.
Kiež by tieto stránky priblížily uskutočnenie želania svätého Pavla, aby sa vychovávali kresťania, ktorí sú zakorenení a 
pevne založení v láske, ktorí by „mohli pochopiť so všetkými svätými aká je širokosť a dĺžka a hlbokosť a poznal lásku 
Kristovu, ktorá prevyšuje všetku vedomosť, aby boli naplnení všetkou plnosťou božou" (Ef. 3, 18, 19).
Detinský zasväcujeme túto knižočku našej milej Panej, Matke Božej, Stolici múdrosti, keď ju so svätou Katarínou 
vzývame:
„Ó Mária, chrám najsvätejšej Trojice! Ohnisko božského ohňa, Matka milosrdenstva, ty si nosila plod života — Ježiša.
Ó Mária, láska mojej duše, v tebe je napísané Slovo, ktoré nám dáva smernice života. Ty si obraz, ktorý nám božie 
Slovo predkladá a vysvetľuje. Ukáž nám moc a dobrotu Otca, múdrosť Slova, lásku Ducha svätého."

Modlitba svätej Kataríny Sienskej.

(Poznámka. Odporúčame pomodlil
 sa túto alebo podobnú modlitbu pred
 každým rozjímaním z tejto knižočky.)

„Ó Duch svätý, príď do môjho srdca! Priťahuj ho k sebe svojou mocou, pravý Bože, a daj mi lásku a svoju svätú bázeň.
Ó Kriste, ochráň ma pred každou zlou myšlienkou; zapáľ a rozžiar ma vo svojej najsladšej láske a každá námaha mi 
bude ľahkou. Ó nebeský Otče, môj svrchovaný Pán, pomáhaj mi teraz pri každom mojom skutku. Ú Kristus — Láska! Ó 
Kristus — Láska!"
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I.
Úvod. 

Tajomstvo Krista.

1. Boh sdeľuje božský život svätému človečenstvu Kristovmu.
2. Ježiš nám sdeľuje božský život.
3.Ostávať v Kristovi.
4.Ako sa máme spojiť s Kristom a v ňom zotrvávať?

Ja som cesta: kráčaj vo mne! Ja som pravda: rozjímaj o mne! Ja som život: ži skrze mňa!

1.Boh dáva božský život
  svätému človečenstvu Kristovmu.

Boh je oceán života. A tento život,svetlo a láska ma túžbu vyliať a dávať sa.
Večne sa dáva Otec Synovi,spoločne sa darúvajú Otec a Syn Duchu svätému tým, že mu dávajú božskú podstatu,bytie a 
život.
V nevýslovnom milosrdenstve Boh tiež od večnosti sa rozhodol svoj svätý a blaženosťouoplývajúci život dávať 
stvoreniu, jemu vyrieknuť večné slovo, jemu udeliť svojho ducha, dožičiť mu zúčastniť sa na svojej prirodzenosti, svetle 
a láske.
Ale skôr ako sa božský život rozleje na všetko stvorenie, vkláňa sa celkom do toho, ktorý je Prvorodený zo všetkého 
stvorenia,1 do Ježiša Krista. Jeho sväté človečenstvo zúčastňuje sa mocou svojho spojenia s osobou Slova na nekonečnej 
dobrote, nakoľko je to len stvorenej prirodzenosti možné. Celý božský život pretečie prúdom do neho. „Zapáčilo sa 
Bohu, aby v ňom všetka plnosť prebývala;2 ...videli sme jeho slávu ako slávu jednorodeného od Otca, plného milosti a 
pravdy "3

Ježiš pozdvihnutý nad všetko a zanorený do najsvätejšej Trojice, zúčastňuje sa bez prestania na jej živote, ktorý jeho 
srdce a dušu tak rozvlní, jeho schopnosti poznania a lásky tak zaplaví, že sám Ježiš sa stáva novým oceánom života.

 2.Ježiš nám dáva božský život.

Hoci Ježiš stojí nad všetkými,jednako nie je osamotený. V nadmiere lásky urobil ho Otec prvorodeným v zástupe bratov 
a sestier.4Hlavou nezmerateľného ústrojenstva,ktorého sme my údmi: On je hlavou cirkevného tela. Čo dostal on,chce 
ďalej odovzdávať nám. Život,ktorý sa z lona božskej trojjednosti prelieva do jeho svätého človečenstva,znovu sa dáva 
do pohybu,prúdi,tečie a rozdáva sa...
Z Hlavy sa rozlieva do údov, do tajomného tela, utvoreného z veriacich. A takto zúčastňujeme sa na vnútornom živote 
troch božských osôb, na ich svetle, na ich láske.
Toto je tajomstvo vyžarovania a dávania nadprirodzeného života, tajomstvo, ktoré viac ako všetky iné, prejavuje takú 
utešenú milosť, že pohlo svätého Pavla k strhujúcej oslave. Apoštol ustavične zvestuje toto tajomstvo; nazýva ho 
tajomstvom Kristovým .. „tajomstvom, ktoré bolo skryté pred vekmi a pokoleniami, teraz však je zjavené jeho svätým..„ 
Kristus, ktorý je vo vás nádejou slávy".5Toto je ten vznešený, z Ježiša a Cirkvi utvorený Kristus, — z Ježiša a Cirkvi, 
ktorá ho dopĺňa, z toho Ježiša, ktorý je so svojimi veriacimi tak úzko spojený, že tvori s nimi len jedno jediné telo, z 
ktorého v Hlave aj údoch prúdi ten istý život. Vecí tým, že svoj božský život prelieva do nás, robí ho naším. „Ja som 
vinič, vy ste ratolesti.6 Vinič a viničové ratolesti tvoria jednu podstatu, živia sa navzájom, pôsobia spolu a dávajú to isté 
ovocie, lebo sú kŕmené tou istou miazgou.
Takto sú Ježiš a veriaci sjednotení v jedno telo. Božský život, osvecujúce svetlo, spaľujúcu lásku, ktorú Ježiš požíva v 
celej plnosti a ktorá tvorí ľúbeznosť jeho svätého človečenstva, nechá tak kolovať vo svojich údoch a ich prenikať, že v 
Ježišovi a v nás, v jeho a našej duši, v jeho a v našom srdci sa rozhostí ten istý život, tá istá milosť, to isté sjednotenie 
lásky s Otcom v jednote s Duchom svätým.

3.Ostávať v Kristovi.
Vidíme, že kresťanský život a celá svätosť pozostáva vlastne v najužšom spojení s Ježišom. „Ostaňte vo mne a ja vo 
vás. Ako ratolesť nemôže donášať ovocie sama od seba, ak len neostane na viniči, tak ani vy, ak len neostanete vo mne .. 
„ kto ostáva vo mne a ja v ňom, ten donesie mnoho ovocia; lebo bezo mňa nič nemôžete urobiť."7Veľká kresťanská 
povinnosť teda je: ostávať v Kristovi.
Život v Kristovi obsahuje všetko, obľahčuje všetko, stavia človeka do správneho pomeru k Bohu a dovoľuje mu 
uskutočniť povolanie, ktoré možno krátko vyjadriť: Vstup do najužších vzťahov s Bohom-Otcom v Duchu svätom, 

1
Kol. 1, 15.

2
Kol. 1, 19.

3
Ján 1, 14.

4
Rim. 8, 29.

5
Kol. 1, 26—27.

6
Ján 15, 5.

7
Ján 15, 4-5.
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večnom cieli života skrze Krista.

4. Ako sa máme spojiť s Kristom a v ňom zotrvávať ?
Krstom vstupujeme po prvý raz do spoločenstva s Kristom. „Krstom bývame vtelesnení do Krista", hovorí svätý Tomáš. 
Z toho nasleduje, že celá plnosť života a milostí, ktorá prebýva v ňom, preniká do nás: tak je to správne, život sostupuje 
od hlavy do údov. „Z jeho plnosti my všetci sme obsiahli."8

Birmovanie posilňuje, rozvíja a dovršuje nadprirodzené spojenie, vzniklé sviatosťou znovuzrodenia. Tým, že nás naplní 
Kristovým Duchom,1 Kor. 12, 13.9 privádza náš duchovný vzrast k zrelosti a uschopňuje nás mužne bojovať v 
nadprirodzenom poriadku, smelo vyznávať a brániť vieru, prijatú v krste. ,,Táto sviatosť — hovorí svätý Tomáš — 
zväčšuje a dovršuje náš duchovný život, našu odolnosť v boji proti nepriateľom Kristovým. No potrebuje ešte 
pozdvihnutie a doplnenie, ak sa má človek sám v sebe skrze úzku spojitosť s Bohom stať dokonalým: To je dielo 
Eucharistie."10

Naše spojenie s Kristom, začaté v krste a ešte viac upevnené v birmovaní, vo chvíľach prijímania sa dokončuje.
Krst a birmovanie dostávame len raz a, žiaľbohu, život, ktorým tieto sviatosti nás obohatily, môžeme stratiť. V každom 
prípade je tento život prinajmenej vystavený nebezpečenstvu, že oslabne; ba je až priveľmi isté, že našimi dennými 
chybami podlieha slabnutiu. Či azda týmto denným slabnutím konečne raz úplne vymizne? — Nie. Aby ho Pán 
posilňoval, ustanovil Sviatosť oltárnu, ktorá je doplnením a korunou všetkých ostatných sviatostí.
Jej dvojaký cieľ je: viesť nás ku konečnému zdokonaleniu a udržovať naše spojenie s Kristom. Viac ako všetky iné je 
sviatosťou života, lebo je pokrmom, ktorý môžeme denne požívať, je živým Chlebom,11 u stvoreným výslovne na to, aby 
nám sdeľoval večný život, život Boha. Všetko, čo znamená hmotný chlieb pre život tela, spôsobuje tento živý Chlieb v 
nadprirodzenom živote: doplňuje ho, udržuje, posilňuje, obnovuje, obveseľuje.
Celé tajomstvo Krista vrcholí vo vtelení, vo vykúpení a vo svätom prijímaní.
S výšav najsvätejšej Trojice sostupuje vtelené Slovo do Eucharistie k človeku, aby človek cez prijímanie vystúpil hore k 
poslednému cieľu, k najsvätejšej Trojici. Od Trojice k prijímaniu: to je cesta, ktorou sa uberá Kristus, aby dokončil 
dielo prúdenia a prelievania božského života. Hľa, sostupná cesta božej lásky k človeku, ktorého chce zachrániť.
Od prijímania k Trojici: to je cesta, ktorú musí vykonať očistený a posilnený človek v súlade s Kristom, spoločníkom 
svojho putovania, aby došiel k účasti na najvyššom dobre. Hľa, s t ú p a v á cesta lásky človeka k Bohu, ktorý ho 
priťahuje k sebe, k nevyčerpateľnej blaženosti v nazeraní na Boha.
„Neprestávame sa modliť za vás..., aby ste ďakovali Bohu Otcovi, ktorý učinil nás hodnými podielu na dedičstve 
svätých vo svetle; ktorý vytrhol nás z moci temnosti a preniesol do kráľovstva svojho na/milšieho Syna, v ktorom máme 
vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov; ktorý je podobizňou neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého  
stvorenia; lebo skrze neho stvorené je všetko v nebesách i na zemi, viditeľné i neviditeľné, či už tróny alebo panstvá, či 
už kniežatstvá alebo mocnosti, všetko je skrze neho a pre neho stvorené; a on je predovšetkým a všetko pozostáva skrze 
neho; a on je hlavou cirkevného tela; on, ktorý je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby mal vo všetkom prednosť; lebo 
sa zaľúbilo, aby v ňom všetka plnosť prebývala; aby skrze neho všetko so sebou smieril, keď krvou jeho kríža k pokoju  
priviedol to, čo je na zemi, a to, čo je v nebesách. 1 vás, ktorí ste boli predtým odcudzení a nepriateľského smýšľania v 
zlých skutkoch, tiež teraz smieril smrťou jeho tela, aby si vás predstavil pred seba svätých, nepoškvrnených a 
bezúhonných; ak, pravda, ostanete verní a stáli vo viere a neoddialite sa od nádeje evanjelia".12

II.
Eucharistické spojenie.

1. Kristus sa nám darúva najviac skrze prijímanie.
2. Prijímanie nám Krista celkom daruje.
3. Prijímanie nám daruje tri božské osoby.
4. Prijímanie nás spája s najvnútornejším životom najsvätejšej Trojice.

1.     Kristus sa nám darúva najviac skrze prijímanie.                                                 

V praxi denného života spájame sa s Kristom najviac skrze prijímanie. Veľký prostriedok,ktorý nás obohacuje božským 
životom,je požívanie Chleba života.      
Vo chvíli požívania tela Kristovho uskutočňuje sa také podívné spojenie,že sa ono nedá porovnať s nijakým 
zemským,ani s tým najužším spojením. Ak chceme nájsť nejaké prirovnanie,musíme so svätým Jánom Zlatoústym 
vystúpiť až k jednote dvoch prírodzeností v Kristovi“skrze Eucharistiu sa sjednocujeme s Ježišom tak, ako jeho sväté 
človečenstvo je sjednotené so Slovom.
Iste, Ježišovo a naše bytie ostávajú od seba oddelené, ako aj jeho prirodzenosť a jeho duša ostáva od našej oddelená. A 
jednako jestvuje neporovnateľná jednota lásky.
Aby nám cirkevní Otcovia podali nejakú predstavu o tomto sjednotení Krista s človekom, siahajú k priliehavým 
prirovnaniam. „Vlej roztopený vosk do iného vosku — hovorí svätý Cyril Jeruzalemský — a presiaknu sa úplne. Tak 

8
Ján 1, 16.

9
1 Kor. 12, 13.

1
0 Suma teol. III, 79,1 k 1.

1
1Ján 6,51.
1

2Kol. 1, 12—23.
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isto. keď niekto prijme telo a krv Pána, je jednota taká, že Kristus sa rozplynie v ňom a on v Kristovi... Máme to isté 
telo a tú istú krv." Svätý Cyprián k tomu dodáva: „Naše spojenie s ním sjednocuje náklonnosti a vôle."
Naozaj, vo chvíli prijímania vstupuje Kristus do nášho srdca a do našej duše tak, že naše náklonnosti a naše myšlienky 
sa môžu nazvať jeho náklonnosťami a myšlienkami. Najprv ich má on. Potom ich dáva nám podľa stupňa našej lásky v 
tej chvíli.
Keď má nejaká duša len málo lásky, je Ježiš, pravdaže, donútený prispôsobil' sa tesnosti tejto duše a svoje dary 
obmedziť. Ale duši, ktorá je odtrhnutá od všetkých stvorení aj od seba, ktorá sa odovzdáva bez výhrady, duši očistenej, 
ktorá sa celkom otvára vplyvu hostie, sa Ježiš dáva ako sa len Boh môže dať. Vzniká zámena života, vospolnosť hodnôt, 
jednota lásky, ktorej vznešenosť nedá sa vyjadriť ľudským slovom. Ježišom preniknutá duša je ako úrodná záhradka, 
ktorá prináša hojné kvety a ovocie. Vníma myšlienky celkom jasne a vzbudzuje úkony plamennej lásky.
Patria ony nám? — Áno, lebo pochodia z nášho poznávania a z nášho srdca; z nášho poznania však, nakoľko je ono 
spojené s poznávaním Ježišovým, z nášho srdca, nakoľko je spojené s jeho srdcom, a to natoľko, že mu patria tak, ako 
patria nám. Spoločne sa klaniame, spoločne milujeme a ďakujeme, spoločne sa obetujeme nebeskému Otcovi. Jeho 
láska a naša láska, jeho myslenie a naše myslenie vystupujú spolu sjednotené, ako dve zrnká tymiánu, spaľované v tom 
istom kadidle utvárajú len jednu vôňu, vystupujúcu k nebesám.
.,Božské Slovo, ako fa Otec od večnosti preniká, takže ťa celkom napĺňa a je celkom v tebe, tak, Ježiš môj uchop ma a  
pôsob vo mne podobne tým, že prenikneš moje najvnútornejšie ja."

M.Olier.

2.Prijímanie nám Krista celkom daruje.                                                                                                     
V okamihu prijímania skutočne vlastníme život. Vlastníme celkom a úplne Slovo ktoré sa stalo telom, so všetkým, čo je 
a so všetkým, čo robí, Ježiša, človeka a Boha, všetky milosti jeho človečenstva a všetky poklady jeho božstva alebo, aby 
sme sa vyjadrili slovami svätého Pavla: „nevyspytateľné bohatstvo Krista"1

Ježiš je v nás ako človek. Prijímanie vlieva teda do nás skutočný, nebeský, celkom oslávený život jeho svätého 
človečenstva, jeho srdca, jeho duše. V nebi sú anjeli zaplavení šťastím, vyžarovaným z tohoto života, Na zemi bolo dané 
niektorým svätým, že videli oslávené telo Ježišovo. ,,Bola to krása, pri ktorej zamlkne ľudské slovo", hovorí 
blahoslavená Angela z Foligno, ktorej ostala po videní „bezhraničná radosť", vznešené svetlo, nevypovedáteľná radosť, 
vznešené svetlo, nevypovedaťeľná, neustála útecha, blaženosť obšťastňujúca viac, ako všetko iné šťastie". A to oslávené 
telo, v ktorom koluje život, vyvierajúci zo srdca, ktoré je priepasťou lásky, ktoré sa živí nevýslovne krásnou, svätou, 
žiariacou, životom a milosťou prekypujúcou, pokoj a radosť vydychujúcou dušou, táto svätyňa a raj božstva je našou 
hostinou.
Ježiš prichádza k nám ako Boh. To je vrchol božej veľkodušnosti. „Keď miloval svojich, ktorí boli na svete, až do 
konca miloval ich",2 až k posledným požiadavkám a až k posledným možnostiam lásky.
Máme teda účasť na božom živote Ježišovom, na jeho živote ako Slova, ako jediného Syna Otcovho.
On sám nám to povedal, že žije v Otcovi.3 Otec dáva Synovi od večnosti život, ktorý je v jeho lone. Dáva mu ho 
celkom, bez hraníc, s takou veľkodušnou láskou, že hoci ostávajú rozlíšení, predsa tvoria len jedno božstvo, ktoré má 
ten istý život, tú istú plnosť lásky, radosti, pokoja.
Tento život my dostávame.
„Ó nestvorený Bože! Ó Bože, ktorý si sa stal človekom! Človek požíval tvoje telo, pil tvoju krv; daj len ešte to, aby bol s 
tebou sjednotený na veky!"

Bl. Angela z Foligno.

3. Prijímanie nám daruje tri božské osoby.
Slovo prichádza k nám. No neprichádza samotné. „Ja som v Otcovi a Otec vo mne."4 Tam, kde je Ježiš, — aká 
oblažujúca to myšlienka! — tam je aj Otec: „ten, ktorý ma poslal je so mnou a nezanechal ma samého".5A tam, kde je 
Otec a Syn, tam je i Duch svätý. Celá najsvätejšia Trojica prebýva v srdci prijímajúceho. Ježiš nám to oznámil: „Keď 
mňa kto miluje,... môj Otec bude ho milovať a prídeme k nemu a spravíme si príbytok u neho."6

Naša duša sa stane posvätným miestom a svedkom nevysloviteľných zázrakov. Ved tri božské osoby neostávajú nečinné 
v prijímajúcom: Otec aj tam plodí Syna, Otec a Syn aj tam dýchajú Ducha svätého.
Večne vyrieka Otec sebe podobné a rovné Slovo, v ktorom sa úplne vyjadruje, podstatné, živé Slovo, svoje Slovo. Tým, 
že vníma toto Slovo, svoj obraz, svoje svetlo, svoju myšlienku, svoju oslavu, tvárnosť svojho obličaja, rovnocenný 
odblesk svojich dokonalostí, vidí živé zrkadlo svojej podstaty, plod svojej lásky a miluje toto svoje Slovo s 
bezhraničnou láskou. Slovo odpovedá Otcovi s takou istou večnou a nekonečnou láskou. Je to jediná láska, hoci 
vzájomná; živá a podstatná láska, objatie, puto, nevysloviteľné dýchanie, ktoré sa dovršuje v jednote Ducha svätého.
To je to veľké tajomstvo, videnie ktorého aj anjelov napĺňa nadchnutím, krásou a šťastím. Tieto mocné, rozumné 
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bytosti, ktoré jedným mihnutím oka spoznávajú celé hĺbky stvorenia, môžu na tajomstvo troch osôb večne hľadieť bez 
toho, žeby ho kedy vyčerpaly, a bez toho, žeby to niekedy utíšilo ich hlad a smäd. Ich hlboké a rýchle prenikanie 
objavuje v priepasti božského života neprestajne nové dokonalosti, na ktoré hľadia s ustrnutím a ktoré nadšene 
ospevujú.
Toto je tajomstvo, ktoré nám daruje prijímanie.
V každom čase sme síce „chrámom živého Boha",7 lebo ako hovorí svätý Tomáš, „skrze milosť je celá najsvätejšia 
Trojica hosťom duše".
A predsa je to ešte viac pravdou vo chvíľach svätého prijímania, lebo v tomto okamihu prichádza Ježiš ako „Chlieb 
života" výslovne preto, aby život, ktorý má od Otca, podával nám ďalej: „Kto je tento chlieb, bude žiť naveky."8

Ale ako bude žiť? „Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem pre Otca, tak i ten, ktorý mňa je, tiež bude žiť pre mňa."9

Duša prijímajúceho stáva sa priam nebom najsvätejšej Trojice. Ako v nebi aj v mojej duši hovorí Otec večné Slovo, 
plodí svojho Syna tým, že mi ho daruje: „dnes som ta splodil".. .10 „Ty si môj milý Syn, v tebe mám zaľúbenie.11Otec a 
Syn vymenujú si teraz v mojej duši vzájomnú lásku, držia sa v nevysloviteľnom objatí, ich láska vyžaruje v blčiacom 
dychu, v mori plameňov, ktorým je Duch svätý.
„Ó večný Bože, všemohúci Otče, plápolajúci oheň lásky, môj Bože, môj Bože! Dar, ktorý si dal ľudom, ukazuje tvoju 
dobrotu a veľkosť. Týmto darom si ty celý, ty, nekonečná, večná Trojica.
A miesto, kde si ráčil sostúpiť, aby si sa daroval je maštaľ nášho človečenstva, ktorá sa stala brlohom zvierat, t. j.  
tažkých hriechov . . .
Večná Trojica, moja sladká láska, ty svetlo pravé, daj nám svetlo; ty múdrosť, uštedri nám dar múdrosti; ty nekonečná 
sila, daj nám silu! Rozptýľ, zaprisahám fa, našu temnotu, aby sme ta mohli dokonale poznať a ísť za tvojou pravdou v  
jednoduchosti a úprimnosti srdca!"

Sv. Katarína Sienská.

4. Prijímanie nás spája s najvnútornejším životom najsv. Trojice.
Pripájam sa k tomuto životu, k nevysloviteľným vzťahom lásky troch božských osôb.
Ježiš ma vťahuje do svojej detinskej lásky k Otcovi. Dáva mi vstúpiť do svojho srdca, zahaľuje ma svojou láskou, ktorá 
zohrieva dušu, aby som v ňom, s ním a skrze neho miloval Otca, ktorý je aj mojím Otcom. Učí ma klaňať sa mu, chváliť 
ho, milovať, jemu sa oddávať, ako sa on sám odovzdáva, učí ma hovoriť s ním: „Hla, prichádzam" .. .12 „Do tvojich rúk 
porúčam ducha svojho."13 A Ježiš prosí svojho Otca, aby ma prijal do tajomstva lásky troch božských osôb: „Prosím, ... 
aby aj oni v nás jedno boli."14 Otec so svojej strany uzaviera ma kvôli Synovi do svojho milovania. „Nikto nemôže prísť 
ku mne, — hovorí Ježiš — iba keď ho priťahuje Otec."15

A s koľkou láskou! S nepomenovateľnou láskou, ktorá presakuje každú mieru. A Ježiš pre mňa vyprosí a dostáva účasť 
na tejto nevýslovnej láske:... „aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja tiež v nich".16

Týmto spôsobom, vtiahnutý skrze Krista k Otcovi a skrze Otca ku Kristovi do ich vzájomnej lásky, som v Duchu 
svätom, vo večnom pohybe lásky medzi Otcom a Synom.
V Duchu svätom, Otče, privádzaš ma k Ježišovi.
V Duchu svätom, ó Ježišu, vedieš ma k Otcovi: on je vaším darom. Pretože je Duch svätý vaším spojivom a dovŕšením, 
pečaťou vašej jednoty, je aj mojím spojivom, mojím dovŕšením, pečaťou mojej jednoty vo vás.
„Ten vás naučí všetkým veciam."17 On dokončí moje odovzdávanie sa. Tým, že teba priťahuje, Otče, priťahuje aj mňa k 
Ježišovi. Priťahuje ma a zmocňuje sa ma. Sjednocuje ma s tebou, ó Bože Otče, a s tebou, ó Bože Synu. Skrze neho sa 
dokončuje uskutočnenie tvojej veľkňazskej modlitby, ó Ježišu, poklony hodný Učiteľ:
„No neprosím len za nich, ale i za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; aby všetci jedno boli, ako ty, Otče, vo mne 
a ja v tebe, aby aj oni v nás jedno boli... A ja som im dal slávu, ktorú si mi dal, aby boli jedno tak, ako i my sme jedno. 
Ja v nich a ty vo mne, aby boli v jednote dokonalej a aby svet poznal, že ty si ma poslal a miloval si ich, ako si aj mňa 
miloval."18

Pán povedal blahoslavenej Angele z Foligno: „Keď ma niekto chce mať v duši, nebudem sa od neho odťahovať. Keď 
niekto túži hľadieť na mňa, dožičím mu v štedrej ľúbeznosti pohľad na môj obličaj. Keď niekto túži so mnou hovoriť, 
budeme sa s nesmiernou radosťou spolu rozprávať."
„Ó, najsv. Trojica! Večná Trojica! Ó oheň, ó priepasť lásky! Oheň lásky! Či nestačilo, že si nás stvoril na svoj obraz a  
podobu, že si nám dal zrodiť sa k milosti v krvi svojho Syna? Musel si nám ešte dať ako pokrm celú najsv. Trojicu!  
Tvoja láska to chcela. Ó večná Trojica, nedala si nám len večné Slovo vo vykúpení a Eucharistii, lež z lásky k svojmu 
stvoreniu darovala si sa celá a celkom. Hej, duša ťa preto vlastní, lebo ty si najvyššia láska."
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Sv. Katarína Sienská.
Takto teda to, čo sv. Tomáš píše o spojení skrze milosť, možno ešte oprávnenejšie povedať o eucharistickom spojení:
 Je počiatkom večnej blaženosti." Pán povedal: ,,Kto je moje telo a pije moju krv má život večný.19

 Blahoslavení v nebi a kresťania na zemi majú ten istý život, pretože prijímajú toho istého Boha. Blahoslavení majú 
Boha skrze nazeranie, my ho máme skrze vieru. Prijímanie však nám ho dáva bezprostredne, ako v nazeraní, úplne bez 
každej prekážky — mimo našich hriechov a vlažnosti. Keby naša viera bola dosť živá, aby vylúčila túto vlažnosť, keby 
naša láska bola dosť ohnivá, aby odstránila každú prekážku a hostii pripravila také prijatie, aké pripravuje večnému 
nazeraniu očisťovanie v očistci, účinky by boly skoro také isté. Nasýtení eucharistickým životom premenili by sa 
putujúci kresťania skrze prijímanie v Boha tak, ako vyvolení v sláve.
Nevyzerá to tak, ako by sa Boh takrečeno z poklony hodnej netrpezlivosti skoro nemohol dočkať, kým pre každého z 
nás odbije hodina blaženého spojenia? Božia láska sa ponáhľa dať úvod k sjednoteniu, ktoré má trvať bez konca. Stáva 
sa Chlebom, Vínom. A hovorí nám: Ja som pokrmom veľkých duší: ver a jedz, lebo ty ma nepremeníš v seba ako pokrm 
svojho tela; skôr ty sa premeníš vo mňa... (Sv. Augustín, Vyznania.) Príďte, moji priatelia, jedzte a pite! Opojte sa, moji 
vrelo milovaní!
„Ó Ježišu Kriste, Stvoriteľ! Ô Ježišu Kriste, stvorenie! Pravý Boh a pravý človek! Ó opravdivé telo, ó opravdivá krv! Ó 
pravé údy pravého tela! Ó nevysloviteľné spojenie, ktoré zahrňuje v sebe nezmerateľnosti! Ó Pane, od tvojho  
človečenstva obraciam sa k tvojmu božstvu, od tvojho božstva k človečenstvu. V rozjímaní stretá sa duša s 
nevysloviteľným božstvom, ktoré skrýva v sebe všetky bohatstvá a všetky vedomosti. Ó nepominuteľný poklad, ó 
božstvo! Z teba čerpám posilňujúcu ľúbeznosť a všetko, čo vyslovím, a všetko, čo nemôžem vysloviť. Vidím najdrahšiu 
dušu Ježišovu so všetkými jej cnosťami, so všetkými darmi Ducha sv., celé obetovanie sa, sväté a bez poškvrny. Vidím 
toto telo, cenu nášho vykúpenia. Vidím krv, z ktorej čerpám spasenie a život. A potom vidím, čo neviem vypovedať. Tu 
pod týmito závojmi je skutočne ten, ktorému sa klaňajú panstvá, pred ktorým sa trasú najstrašnejší duchovia a  
mocnosti. Ó keby sa naše oči otvorily lak ako ich, aké zázraky by spôsobilý bojazlivosť a pokora pri blížení sa k tomuto 
tajomstvu!"                                                                                                                        Bl. Angela z Foligno.

III.
Trvanie eucharistického spojenia.

a) Naše spojenie so svätým človečenstvom Ježišovým.
1. Naše spojenie so svätým človečenstvom silou jeho zásluh a lásky.
2. Naše spojenie so svätým človečenstvom následkom jeho životných prejavov.
3. Naše spojenie so svätým človečenstvom v Eucharistii.
4. Dôvernosť tohto spojenia.
b) Naše spojenie s najsvätejšou Trojicou.
1. Zotrvávanie najsvätejšej Trojice v prijímajúcom.
2. Vzájomné božské prebývanie v našej duši.

Trvanie eucharistického spojenia.
Ale či toto eucharistické spojenie trvá aj naďalej?
Prijímanie je úkon a každý úkon je prechodný. Či sme teda olúpení o prítomnosť Pánovu, len čo prestanú sväté spôsoby 
jestvovať? Trvá toto nevysloviteľné spojenie len cez niekoľko minút?
Cirkev nás navádza na to, aby sme si želali jeho dlhšie trvanie, keď nám v čase prijímania kladie do úst túto podivnú 
modlitbu: „Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, ktorý si zomrel z vôle Otcovej, za spolu účinkovania Ducha svätého, 
aby si vrátil svetu život, osloboď ma skrze svoje najsvätejšie telo a krv od všetkých mojich hriechov a od všetkého 
zlého. Daj, aby som sa vždy pridržiaval tvojej vôle, a nedovoľ, aby som sa odtrhol od teba, ó Bože, ktorý s Otcom i s 
Duchom sv. kráľuješ na veky vekov."
„Aby som sa neodlúčil od teba!" To je modlitba každej milujúcej duše. Lebo láska vyžaduje trvanie. Všetko, čo zaniká, 
nech je to akokoľvek veľké, zanecháva nespokojnosť. Duša, ktorá horlivo prijímala a vnikla do vnútra eucharistického 
tajomstva, cíti, aká neutíšiteľná túžba po svätej hostii sa v nej zapáli. Hoci jej prijímanie prináša každé ráno radostné 
obšťastnenie, jednako už nedostačuje jej túžbe: dychtí po neprestajnom prijímaní, po stálom spojení s eucharistickým 
tajomstvom.
Tí, čo ťa jedia, ešte lačnej ú, tí čo ta pijú, ešte sú smädní — nemôžu si už nič iného želať — ako Ježiša. Milovaný, len 
teba!
Či je to trúfalosť myslieť na stále skutočné spojenie s Ježišom v hostii, na trvalé vlastnenie jeho poklony hodného 
človečenstva?
Nie, lebo sám Pán vzbudzuje tieto mimoriadne túžby a posilňuje ich: „Kto je moje telo a pije moju krv, prebýva vo mne 
a ja v ňom."1

„Ó Bože môj, Bože môj! Ku tebe sa prebúdzam na úsvite. Smädilo po tebe moju dušu, mnohonásobne (túži) po tebe 
moje telo. V zemi (tejto) pustej, bez ciest a bez vody: tak som sa vo svätyni zjavil pred tebou, aby som videl tvoju moc a  
tvoju slávu."2„Ó Bože lásky, Vykupiteľ môj, ty si mojou záľubou a účasťou na večné veky. Ty si smädom môjho srdca,  
sýtosťou môjho ducha. A jednak: čím viacej ta ochutnávam, tým viac vzrastá môj hlad; čím viac pijem z tvojho 
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prameňa, tým väčší smäd cítim. Príd, Pane Ježišu, príď."
Svätá Gertrúda.

a) Naše spojenie so svätým človečenstvom Ježišovým.
Trvalosť eucharistického spojenia je možná a skutočná. I keď už nejestvujú sväté spôsoby, ostáva prijímajúci úzko 
spojený so svätým človečenstvom Ježišovým.
Ale je dôležité správne chápať toto spojenie:
Sväté človečenstvo je v nebi aj v bohostánku. Osláveným spôsobom bytia je len v nebi, eucharistickým spôsobom bytia 
len v bohostánku. Tak učí teologia.
Pravda, len čo prestanú spôsoby v prijímajúcom, prestáva v ňom sväté človečenstvo eucharistickým spôsobom. 0 tom 
niet pochyby a bolo by omylom obyčajnú prítomnosť svätého človečenstva v našom srdci pokladať za rovnocennú s 
prítomnosťou v premenenej hostii. A jednako možno povedať, že ostávame v stálom spojení s človečenstvom nášho 
Pána; lebo aj keď nezotrváva v nás vo svojej podstate, zostáva jednako skrze vyžarovanie svojej lásky, skrze dotyk s jej 
silou, skrze svetlo a milosť, ktorú vysiela neprestajne z bohostánku.
Večný Otec povedal sv. Kataríne Sienskej: „Uvažuj, akého vyznačenia sa dostáva duši, ktorá prijíma tento Chlieb 
života, pokrm anjelský tak, ako sa patri. Tým, že prijíma túto Sviatosť, ostáva vo mne a ja v nej. Ako je ryba v mori a 
more v rybe, tak som ja v duši a duša vo mne, v oceáne pokoja. Milosť tohto prijímania zostáva, lebo po prijatí tohto 
chleba života v stave milosti žne duša milosť, keď sa pominú spôsoby. Zanechávam odtlačok milosti podobne, ako 
zanecháva svoj odtlačok pečať, vtlačená do teplého vosku, hneď keď sa odníme. Tým istým spôsobom účinkuje sila 
tejto Sviatosti
 v duši, v ktorej zanecháva zápal mojej božskej lásky, dobrotu Ducha svätého so svetlom múdrosti, môjho jediného 
Syna."

1. Naše spojenie so svätým človečenstvom silou jeho zásluh a lásky.
Sväté človečenstvo je vždy vo mne prítomné skrze neprestajné pôsobenie jeho zásluh a skrze neprestajné vyžarovanie 
jeho lásky.
Kristus, hovorí sv. Pavol, „je vždy živý, aby orodoval za nás".3

V nebi a v bohostánku prosí neprestajne Otca tým, že mu predkladá svoje zásluhy. Ukazuje mu človečenstvo, ktoré vzal 
na seba; svoje rany, čestné odznaky svojej obety; vrelé želanie si našej spásy, ktoré je viac ako modlitba; uplatnenie 
svojich večných práv, želanie, ktoré býva v okamihu vypočuté.
Prosí za všetkých, ktorých vykúpil, za všetkých a za každého osobitne. Lebo pre každého má pohľad, osobitný dar 
lásky. „Ja som dobrý pastier a poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná Otec i ja poznám Otca."4

Z bohostánku Kristus neprestajne na mňa pozerá zrakom, ktorý preniká všetko, zrakom bedliacim a láskavým. „Ó Bože,
svetlo tvojho obličaja je ako znak nad nami."5 Ježišovi neunikne ani jedna moja myšlienka, ani jeden môj skutok. Niet 
želania, ktoré by Ježiš nepoznal lepšie, ako ja sám. Vie o všetkých mojich stavoch, o všetkých mojich potrebách, o 
všetkých mojich nebezpečenstvách, o všetkých mojich úsiliach. Nielen preto, aby bol toho svedkom, ale preto, aby mi 
prostredníctvom svojho svätého človečenstva dal na všetko potrebnú milosť.
Miluje ma v každej chvíli. A to s akou láskou! Celkom isté je, že nestvorená láska Slova ide všade za nami. V tomto 
poznaní je neopísateľné uspokojenie, ked vieme, že sme vždy v tejto láske a že sa nikdy z nej nemôžeme vzdialiť.
Ale rovnako mocne miluje nás Kristus aj ako človek. Z bohostánku vylieva na mňa prúdy svojej nežnosti. Zahaľuje ma 
láskou, nekonečnou láskou. Ani v jednom okamihu nemôžem povedať: teraz Ježiš na mňa nemyslí. Aj v noci bdie nad 
mojím snom. „Pán dozerá na vašu cestu."6 S láskou, ktorá sa nedá znechutiť. Ja môžem, pravdaže, na neho zabudnúť a 
ho obraziť, on však mi neprestáva dávať milosti.
S nápomocnou láskou nežnosti, s láskou priateľa, brata, ženícha. Vo dne i v noci som pod pôsobivým vplyvom zraku a 
lásky Ježišovej.
Či nie je utešené toto spojenie Ježiša a duše, ktoré pochádza z neprestajného vyžarovania lásky srdca Ježišovho?
„Pán ma vodí a nebudem mat nedostatok. On na miesto pastvy tu ma usadzuje: k vode občersvenia ma vyvádza. Moju 
dušu vracia. Vodí ma po spravodlivých cestách pre svoje meno. Lebo keby som aj chodil uprostred tône smrti, nebojím  
sa zlého: lebo ty si so mnou. Tvoj prút a palica tvoja mi dávajú potešenie. Chystávaš pred mojou tvárou stôl pred tými,  
ktorí ma sužujú. Pomazal olejom moju hlavu: a môj preplnený kalich aký je znamenitý!7

2. Naše spojenie so svätým človečenstvom pôsobením jeho životných prejavov.
Prítomnosť presvätého človečenstva má ešte dôležitejšiu účinnosť: tajomná prítomnosť skrze prejavy života.
„Ja som život", hovorí Ježiš.8Keď sa v časoch svojho smrteľného života ukazoval ľudom, jeho presväté človečenstvo sa 
často ožiarilo podivnou mocou: jeho dotyk vedel spôsobovať najväčšie veci: „moc vychádzala z neho a uzdravovala 
všetkých".9 Ďaleko od toho, žeby bola oslabená, jeho moc nepozná ešte ani teraz prekážky alebo prestávky. Pôsobí u 
všetkých a v každom okamihu. Každý z nás sa nachádza v tej šťastnej neschopnosti uniknúť jej účinnosti alebo, ako 
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teologovia hovoria, „dotyku s jej silou".
Sväté človečenstvo je stredobodom nadprirodzeného sveta, slnkom, ktoré osvecuje každého ducha, nadprirodzenou 
atmosférou, mimo ktorej nie je možný ani život, ani svetlo, ani istota, ani spojenie s Bohom. Sväté človečenstvo, 
postavené nad všetky stvorenia v bezprostrednom styku s božstvom, nezmerateľne zaplavené božím životom, stáva sa 
žriedlom života, východiskom všetkých božích výlevov. Skloní sa ku stvoreniam a už prúdi život z duše a srdca 
Ježišovho príbojom vín, záplavou svetla a lásky, život, ktorý so stupňa na stupeň steká na všetkých vyvolených až do 
konca sveta, aby svetlom a radosťou naplnil všetky dietky božie.
Celkom tak, t. j. ako slnko vysiela svoje lúče, ako bohatý prameň vysiela penivý prúd, tak sa vylieva srdce Ježišovo v 
každom čase v bezhraničnom vyliatí milosti. Táto oblažuje najprv nebo, potom sa rozdeľuje v sedmorý prúd sv. 
sviatostí a v tisíc iných kanálov, vychodiacich z tohto oceánu lásky na celú zem, aby posväcovaly vyvolených a k 
rozkvetu priviedly tie cnosti, ktoré patria ku kresťanskému životu.
Na Kalvárii nám sväté človečenstvo zaslúžilo život; teraz nám ho rozdeľuje. „Každému z nás dostala sa milosť podľa 
miery podarovania Kristovho."10 Čo iného sú sväté sviatosti, ako sväté človečenstvo, namáhajúce sa o posvätenie ľudí?
Aj mimo svätých sviatostí, neprestajne činných, neprestáva bezprostredne účinkovať na duše vnútorným osvecovaním a 
účinnými popudmi. Ak som v stave milosti, tak som preň a skrze neho. Nijaká nadprirodzená pomoc ma nezasahuje bez 
jeho srdca, nijaký lúč božieho svetla bez jeho duše. Nič nemôžem robiť bez neho, ani myšlienku poňať, ba ani 
vypovedať: ,.Pán Ježiš". On je prazákladom mojej nadprirodzenej pôsobnosti, môjho pokroku, môjho rozvoja v Bohu. 
Môj život vo svojich počiatkoch aj v rozvíjaní pochodí z tohto prameňa. Keby sa sväté človečenstvo utiahlo alebo keby 
som sa ja vymanil spod jeho vplyvu, hneď by som podľahol smrti. „Ako hlava rozkazuje údom, — hovorí koncil 
tridentský — ako vinič preniká svojou miazgou všetky vetvy, tak Ježiš Kristus vplýva v každom okamihu na všetkých 
spravodlivých. Tento vplyv prechádza všetky ich dobré skutky, sprevádza a korunuje ich a robí ich Bohu milými a 
záslužnými."11 Apoštol to vyjadril slovom: „Christus vita vestra", Kristus je váš život; on je základom, z ktorého 
pramení váš život, „quia ipse est auctor vitae vestrae.12

„Ó večná Trojica, všemohúci Bože! My sme stromy smrti a ty si strom života. Nekonečný Bože, aký to pohľad, v tvojom 
svetle zriet strom tvojho stvorenia! Najvyššia čistota, ty si dal tomuto stromu schopnosti duše ako konáre, totižto rozum, 
pamäť a vôľu. A aké ovocie majú tieto konáre prinášať? Pamäť (a má udržať, rozum pochopiť a vôľa milovať. Ó strom,  
v akom prešťastnom stave ta nebeský záhradník zasadil!
Žiaľbohu, môj Bože, tento strom sa vyvrátil. Strom života sa stal stromom smrti a je súci prinášať už len otrávené  
ovocie.
Ale, večná Trojica, ty si milovala svoje stvorenie až k bláznivosti. Keď už tento strom bol súci prinášať len ovocie smrti,  
lebo bol odtrhnutý od teba, života, ty si ho zachránila tou istou láskou, ktorá ta pudila stvoriť ho: ty si zaštepil svoje 
božstvo na stratený strom nášho človečenstva. Utešený a dobročinný, šľachetný výhonok, ty si smiešal svoju sladkosť s  
našou trpkosťou, svoj lesk s temnotou, svoju múdrosť s bláznivosťou, svoj život so smrťou, nekonečné s konečným.
Čo ťa nutkalo k tomuto životodarnému spojeniu po urážke, ktorú ti spôsobilo stvorenie? Láska. Len láska. A toto  
zázračné sklíčenie božského výhonku štepného prútika premohlo smrť. Lenže, večné Slovo, toto ešte nestačilo zápalu  
tvojej lásky: ty si chcelo tento strom polievať svojou vlastnou krvou, krvou, ktorá zúrodňuje strom, len čo človek privolí  
s tebou sa spojiť a v tebe žiť. Jeho srdce a jeho náklonnosti musia sa spojil putami lásky a poslušnosti s týmto nebeským 
štepeným prútom. Len čo sme spojení, konáre prinášajú ovocie.
Ó nekonečná láska, aké zázraky spôsobuješ vo svojich stvoreniach! Prečo ľudia neprichádzajú k prameňu, z ktorého  
vyteká krv, ktorá má zvlažovať ich strom? Večný život tečie pre nás, úbohé stvorenia, a my ho nepoznávame a  
nečerpáme z neho nijaký osoh!
Zhrešil som. Pane! Maj so mnou zľutovanie! Ó Ježiš láska, ó Ježiš láska!"

Sv. Katarína Sienská.

3. Naše spojenie so svätým človečenstvom v Eucharistii.
Kde je sv. človečenstvo, prameň môjho života? Zaiste v nebi; ale pre mňa oveľa bližšie a prístupnejšie v Eucharistii. Tu 
žije, tu pôsobí. Výslovne je tu preto, aby ostalo spojené so mnou, aby ma živilo svojím vlastným životom, aby som sa 
účastnil na živote Ježišovej duše: „Ja som chlieb života ... Ja som chlieb živý, ktorý som sostúpil s neba. Kto bude jesť z 
tohto chleba, bude žiť naveky"13 Ponajprv sa vkláňa do mňa tento život v okamihu prijímania. Ale ak ostáva v mojej 
duši aj potom, ked sväté prípadky už nejestvujú, ostáva preto, lebo sväté človečenstvo mi neprestáva dávať život 
prostredníctvom milosti. Ostávam s ním spojený ako vetva s viničom, ako úd tela s hlavou. Je spojenie vetvy s viničom 
trvalé a účinné? Je spojenie údu s hlavou skutočné a neprestávajúce? Celkom také skutočné a účinné a trváce je spojenie 
prijímajúceho so svätým človečenstvom Ježišovým. Medzi Ježišovovu dušou a dušou prijímajúceho trvá neprestajné 
spojenie, vlnenie života na spôsob prílivu a odlivu. Čo záleží na vonkajšej vzdialenosti, ked je život ten istý! A tu je 
život podstatne ten istý, tá istá milosť v hostii ako v mojej duši.
„Pane, tvoj všemohúci život nechce nás zničiť, ale oživotvoriť. Ty ostávaš stále ten istý v sebe samom. Ale z teba 
neprestajne odteká moc a sila a ich dotyk dáva nám silu a spasenie.
Ty, živý Bože, si Bohom, ktorý oživuje. Ty si prameň a stredobod všetkého dobrého.
Prispôsob ma sebe, Bože môj, aby si ma aj proti všetkým prekážkam mohol urobiť podobným sebe.
Pane, túžim po tebe; po ničom inom netúžim, len po tebe. Príď osobne a podstatne do môjho srdca a naplň ho ohňom 
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Ján 6, 48, 51.
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tým, že ho naplníš sebou. Len ty môžeš dušu človeka naplniť a ty si prisľúbil, že to urobíš.
Ty si živý plameň a horíš neprestajnou láskou k ľudom: príd ku mne a rozpáľ vo mne svoj sv. oheň, aby som sa ti stal  
podobným."  
Newman.

4. Dôvernosť tohto spojenia.
Nič zemského a ľudského sa nedá porovnať s dôvernosťou tohto spojenia. Lebo sväté človečenstvo pôsobí 
bezprostredne na moju dušu. Ani anjeli, hoci majú zázračnú moc riadiť svety, nemôžu bezprostredne pôsobiť na môj 
rozum tak, aby sa dobrovoľne oddal mysleniu alebo viere; tým menej môžu pôsobiť vo vnútri mojej vôle, aby som sa 
rozhodol chcieť. Len Boh môže uchopiť dušu v je základoch, viesť ju a riadiť.
Sväté človečenstvo sa však zúčastňuje na tejto božej moci; nielen tým, že rozprestiera nad moju biedu ochranu prímluvy 
a svetlo svojej nekonečnej lásky, ale hlavne v tom vykonáva nedosiahnuteľnú účinnosť božej moci, že preniká až k 
najhlbším základom môjho ducha a vôle. Spojenie medzi manželom a manželkou, medzi telom a dušou nie je natoľko 
úzke ako spojenie mojej duše so svätým človečenstvom. Lebo milosť, ktorá mi bola daná, ovocie to jeho obety, preniká 
aj podstatu mojej duše. Ako vôňa preniká obsah nádoby, ako lúč preráža kryštálom, aby mu udelil svoju čistotu a svoj 
lesk; ako oheň preniká oceľ, rozpaľuje do svetla, až ju premení na ohnivý žiar, tak je to s milosťou, vyvierajúcou z 
Eucharistie: tým, že prúdi do mojej duše, zmocňuje sa jej, aby ju viedla, aby ju prenikala, — podľa slov sv. Tomáša — 
aby ju pretvorila v Boha a opojila Bohom.
Táto milosť je skutočne mojím životom, mojím ozajstným životom, oveľa viac, ako je ním život môjho tela alebo aj 
prirodzený život môjho ducha. Ona je ,,ja" môjho ja, dušou mojej duše. V najhlbšom základe, vo vlastnom strede a v 
najvnútornejšom vnútre duše je milosť mojím životom, milosť, ktorá mi bez prestania prúdi z hostie. Pán povedal sv. 
Angele z Foligno: „Som tvojej duši bližšie, ako ona sebe."
„Mne žiť je Kristus",14 hovorí sv. Pavol. S takou istou pravdou a s takým istým nadšením môžem povedať: „Eucharistia 
je pre mňa životom." A stačí mi zopakovať, čo povedal sám Pán: „Kto je tento chlieb, žiť bude naveky."15

„Ó Pane Ježišu, nekonečné more! Prečo meškáš prijal túto malú kvapôčku do svojej plnosti? Horúco túžim vyjsť zo 
seba a vojsť do teba.
Ó, otvor mi svoje milované srdce ako miesto útočišťa! Čo sa týka môjho, už ho viac nemám. Ty, môj božský poklad, vzal  
si ho práve k sebe a v sebe ho uchovávaš. Len v tebe žije a ty si ho, nech je akokoľvek biedne, pretvoril vo svoju  
podstatu. Moja, s tebou splynutá duša žije už len pre teba v ohni tvojej lásky.
Aké nevýslovné je toto spojenie! Tento spôsob žitia je zo všetkých najdôvernejší. Tvoja vôňa je opájajúca. Koľká 
blaženosť, môcť vdychovať tvoj božský pokoj, tvoje veľkodušné milosrdenstvo! Ty si bohatý a prekypujúci poklad  
všetkej útechy.
Ó, kiežby som mohol dosiahnuť to, po čom túžim! Keby som mohol dosiahnuť to, po čom dychtím, dosiahnuť, že sa 
konečne moja duša prikloní k tebe a ty mi dáš život v sladkom bozku svojho milosrdenstva! Ó moje milované dobro!  
Daj, aby som ta pokorne objal vo vnútri tvojej podstaty, aby som spojený s tebou ostal naveky sputnaný v tebe."

Sv. Gertrúda.

b) Naše spojenie s najsv. Trojicou.
Možno je vhodné poznamenať, že najsvätejšia Trojica nezačína v nás prebývať len v okamihu sv. prijímania. 
Nadprirodzená prítomnosť troch božských osôb začína v tom okamihu, keď duša vstupuje do stavu milosti, teda po prvý 
raz vo svätom krste. Čo sa týka eucharistického spojenia v súvise s najsv. Trojicou, je prijímanie prostriedkom, ktorým 
sa najvynikajúcejšie dokončieva vznešené dielo nadprirodzeného pretvárania duše; je posilnené prítomnosťou troch 
božských osôb a kedykoľvek sa približujeme k presvätému stolu, nastáva vždy nové, neviditeľné vyžarovanie božského 
života.

1. Zotrvávanie najsvätejšej Trojice v prijímajúcom.
Prítomnosť troch božských osôb neviaže sa na neporušenosť eucharistických spôsobov, ako je to pri telesnej prítomnosti 
sv. človečenstva. Prítomné sú v našej duši pred svätým prijímaním a preto ostávajú v nej aj potom, keď sväté spôsoby 
prestávajú v nás jestvovať; teraz však v oveľa užšej prítomnosti, pretože ich vplyv a účinnosť sv. prijímaním vzrástla. 
Po prijímaní je schopnosť duše prijímať Boha silne zväčšená. „Keď mňa kto miluje,... prídeme k nemu a spravíme si 
príbytok u neho."16 My = ja, môj Otec a náš spoločný Duch.
Spojenie je tak hlboko zakorenené, také pevné, také silné, že je podľa svojej prirodzenosti trvalé. Je neodvolateľným 
darom. „Boh neodvolá svoj dar a svoje slovo."17 Tri božské osoby nás nielen že navštevujú, ale priamo v nás prebývajú. 
Naša duša sa stáva ako by nebom a náš najvnútornejší život ako by predohrou, prechodom do večnej blaženosti. Pán 
povedal: „Kráľovstvo božie je vo vás."18

Preto môže sv. Pavol písať: „Či neviete, že ste chrámom božím a že Duch boží prebýva vo vás? ... chrám boží je svätý, 
ktorým ste vy."19
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Tri božské osoby neprebývajú nečinne v tomto chráme. Ony v ňom neprestajne pracujú, pravda, každá podľa svojej 
charakteristickej povahy. Tajomstvo najsv. Trojice sa odzrkadľuje v druhu pôsobnosti a lásky, ktorú tri božské osoby 
vnášajú do duše: Každá z nich miluje dušu síce rozdielne a predsa jednou jedinou láskou. Jednou jedinou láskou, lebo 
kedykoľvek tri božské osoby pôsobia navonok, vždy nevyhnutne pôsobia v jednote. A predsa je to trojaká pôsobnosť 
lásky, ktorej črty odkrývajú niečo z osobitnosti, ktorá charakterizuje každú osobu, ktorá je východiskom pôsobnosti 
lásky.
Otec je prameň života a pokoja: keď už ako Stvoriteľ povolal stvorenie na nadprirodzený život, stará sa oň primerane 
podľa tohto poriadku; Otec zahrnuje svoje dieťa dobrotou a nevýslovnou nežnosťou.
Syn je prameň svetla. On, poznanie Otcovo, jeho večné Slovo, jeho pravý obraz spája sa s mojou schopnosťou 
poznania, aby ma voviedol do nadprirodzeného poznávania božstva.
Duch sv. je prameň lásky. On, láska Otcova a Synova, ich vzájomný dych, večný pohyb a nevýslovný úžas ich lásky, 
dovŕšenie ich života, spája sa s mojou vôľou, aby ma voviedol do nadprirodzenej lásky Otca a Syna.
„Ó večná Trojica, jeden Bože, jeden v podstate a trojaký v osobách, dovoľ mi, aby som ta porovnala s viničom, ktorý 
má tri konáre. Ty si stvoril človeka na svoj obraz a podobu. Troma schopnosťami svojej duše sa podobá tvojej trojici a  
jednote. Pamäťou sa podobá a spája duša s tebou, Otče, ktorému sa pripisuje moc; rozumom sa podobá Synovi,  
ktorému sa privlastňuje múdrosť; vôľou podobá sa Duchu svätému, ktorý sa spomína ako dobrotivosť a ktorý je láska 
Otca a Syna."                                                                                                                      Sv. Katarína Sienská.

2. Vzájomné božské prebývanie v našej duši.
V duši prijímajúceho odohráva sa podivné napodobnenie vzájomného prebývania troch božských osôb.
V Bohu niet nehybnosti, len samý pohyb, večný obeh lásky, lebo k podstate lásky patrí vylievať a darúvať sa. Otec by 
nebol Bohom, keby ostával v sebe; on sa vylieva prúdom do Syna, ktorému dáva bez prestania život. Syn by nebol 
Bohom, keby sa nevnáral do Otca. Medzi oboma je nekonečný tlak lásky, príťažlivosť, ktorej nemožno odporovať, 
ťarcha lásky, ktorá ich vzájomne vťahuje do seba a ich život dovršuje v jednote. Výraz tohto večného pohybu božského 
života, večne jestvujúci výraz, je Duch svätý.
Táto láska, — ktorá vyviera z vydychovania večnej lásky, tá láska, ktorá Otca a Syna vo večnej radosti a nevýslovnom 
úchvatne spája, — Duch sv. dáva duši podobný pohyb, ktorý ju približuje Otcovi a Synovi a umožňuje jej účasť na ich 
vzťahoch.
V nebi je toto spojenie dokonalé. Bez závoja a sviazanosti hľadia blahoslavení na tri božské osoby. S Otcom obdivujú, 
milujú a objímajú oblažujúci lesk Slova. So Slovom obdivujú, milujú a objímajú nekonečnú dokonalosť Otca. Otec ich 
vťahuje do Syna a Syn do Otca. Večný pohyb lásky ich zachytí, uchváti, strhne do blaženosti Otca a Syna, aby ju dovŕšil 
v jednote Ducha sv. Na zemi máme len počiatok tohto nevýslovného šťastia, Ale sa na ňom naozaj zúčastňujeme: život 
milosti tu a sláva nebeská je v podstate tá istá vec; milosť začína, — dokončí oslávenie. Teda už teraz je v našej duši 
niečo z obdivu hodného tajomstva vzájomného prebývania troch božských osôb.
Ježiš nám to oznámil: „Nik nepríde k Otcovi, iba skrze mňa.. .20 „Nik nemôže prísť ku mne, iba keď ho priťahuje Otec, 
ktorý ma poslal."21 Čo to má znamenať, ak nie: Nikdy neprídete k môjmu Otcovi, ak nevstúpite do prúdenia lásky, ktorá 
ma s ním spája; a nikdy neprídete ku mne, ak vás môj Otec nevtiahne do tohto pohybu lásky, ktorou sa vkláňa do mňa a 
ktorá nás spája v jednote Ducha svätého.
Dušu, ktorá miluje tri božské osoby, vťahuje Duch sv. do kolobehu nazerania a lásky, čo vlastne tvorí blaženosť samého 
Boha, blaženosť, ktorá sa potom dalej rozdáva v dokonalej miere anjelom a svätým.
Preto môžeme povedať so sv. Augustínom: „Svätí nosia Boha; ich duša je nebom, v ktorom prebýva Boh."22A so svätým 
Jánom: „Naše spoločenstvo je s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom."23 Medzi troma božskými osobami a nami 
jestvuje vospolnost, dôvernosť, spoločný život.
„Svätý Otče, prijmi ma do svojho verného otcovstva, aby som, ked skončím zemskú pút, ako odmenu dostal večné 
dedičstvo.
Lásky najhodnejší Ježišu, prijmi ma do svojho lúbezného bratstva. Znášaj so mnou farchu a horúčosť dňa. Bud mi  
útechou vo všetkých mojich námahách, mojím spoločníkom a vodcom na cestách môjho putovania.
Duch svätý, božská láska, prijmi ma do svojej lásky. Bud majstrom a učiteľom celého môjho života a dôverným 
priateľom mojej duše."

Sv. Gertrúda.

IV.
Udržovanie a zdokonaľovanie spojenia.

a) Udržovanie spojenia.
1. Náš vzor: Ježiš Kristus.
2. Hlavná podmienka života v spojení: Sobranosť.
3. Udržovanie spojenia v práci.
4. Udržovanie spojenia v pokušení.
5. Udržovanie spojenia v utrpení.

20
Ján 14,6.

21
Ján 6,44.

22
In. Ps. 22.

23
1 Ján 1,3.
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6. Udržovanie spojenia v radosti.
b) Zdokonaľovanie spojenia.
1. Opakovanie úkonov túžby.
2. Opakovanie úkonov lásky.
3. Neviditeľné božské výlevy.

Udržovanie a zdokonaľovanie spojenia.
Aby sme udržali spojenie našej duše so svätým človečenstvom nášho Pána a s najsvätejšou Trojicou, stačí zotrvávať v 
stave posväcujúcej milosti. Len smrteľný hriech môže prerušiť toto spojenie.
Či na to myslime alebo nie; predsa ostávame včlenení do Krista, žijeme skrze neho.
Ovocie tohto spojenia je však veľmi rozdielne podľa toho, či spojenie je vedomé alebo nevedomé, t. j. či naša duša dáva 
pozor na prítomnosť Boha alebo nie. S Bohom môžeme byť spojení tak, ako je spojené dieťa so svojou matkou, keď spí 
v jej náručí, alebo ako Ježišov milý učeník, ktorý naplnený láskou počúval pri poslednej večeri Majstrove tajomstvá, 
spočívajúc pritom na jeho hrudi. Už to prvé spojenie je bezpochyby veľmi vzácne. Ale o čo dokonalejšie je toto druhé! 
Len toto vedie k dokonalosti, k svätosti. Len vtedy môžeme dokonale čerpať z nekonečných síl prijímania, keď spojenie 
neustále obnovujeme slobodnou vôľou, keď ho bez prestania chceme, alebo aby sme hovorili s teológmi, keď ho v sebe 
vždy aktívnejšie a životnejšie rozvíjame. Neuspokojme sa len s tým, že cítime lásku; hľadajme vedomú, bdiacu, vždy 
činnú lásku, ktorá ide za tým, aby bez prestania žila s najsvätejšou Trojicou skrze Ježiša!
Ľahko by to bolo, keby sme neprerušovaní vonkajším zamestnaním mohli pokojne tráviť dni života pri nohách 
Ježišových pri bohostánku. Ale pre mnohých z nás nie je to tak. Po svätom prijímaní musíme sa vracať k bližnému, k 
povinnostiam svojho stavu a často k zamestnaniu, ktoré nás veľmi odťahuje a rozptyľuje. Každému z nás Prozreteľnosť 
vyznačila vlastnú úlohu. Ježiš prichádza k nám nie preto, aby nás od nej odvádzal, ale aby nám ju pomáhal uskutočniť. 
A on chce, aby sme sa pustili do nej odhodlane.
Ale tu je jedna ťažkosť. Máme prestať uvažovať o tajomstvách, ktoré sa odohraly v našej duši počas svätého prijímania? 
Máme opustiť Boha, aby sme sa venovali službe bližnému? Máme stále zotrvávať u Boha? Ako spojíme vonkajšiu 
činnosť s vnútorným nazeraním? Krátko: ako máme viesť potrebný vonkajší život bez toho, aby sme tým ukrátili život 
vnútorný? V nasledujúcich riadkoch rozoberieme otázku, kam sa má obracať naša snaha: ponajprv musíme aj uprostred 
svojho zamestnania a rozličných duševných stavov, cez ktoré prechodíme, zachovávať spojenie s Bohom; potom 
musíme toto spojenie zdokonaľovať.
„V príkazoch tvojich chcem sa cvičil a uvažoval o tvojich cestách. O ustanoveniach tvojich chcem rozjímal: na tvoje  
reči nezabudnem. Tú milosť daj služobníkovi svojmu, a obživ ma: a zachovával budem tvoje slová. Odkry moje oči: a 
chcem hľadieť na divy zo zákona tvojho. Cudzinec som na zemi: neskrývaj predo mnou prikázania svoje. Túžobne žiada 
moja duša ustanovenia tvoje v každom čase."1

Ó poznanie Boha! Ó radosť nad všetky radosti, Pane! Ono predchodí a láska, tá nepremenlivá láska ho nasleduje. Kto  
poznáva v pravde, miluje ohnivo.                                                                                         BI. Angela z Foligno.

a) Udržovanie spojenia.
1. Náš vzor: Ježiš Kristus.

Ako vo všetkom, aj tu je nám Ježiš dokonalým vzorom. On sám vždy zotrvával v Otcovi. Či neveríte, že ja som v 
Otcovi a Otec vo mne?"2 Spojenie jeho svätého človečenstva so Slovom a následkom toho s Otcom a Duchom svätým 
bolo vždy dokonalé. Či už ležal na slame v Betleheme, alebo sa zohýbal nad hobľovací stôl v Nazarete, či už kráčal 
cestami Judey alebo visel na kríži, vždy mohol povedať: Som v Otcovi.
Bol v ňom s celým svetom svojich myšlienok a nič ho nemohlo ani na okamih odtiahnuť od Boha, ani robota ani 
utrpenie. Jeho svätá duša uvažovala neprestajne o lesku blaženého videnia Boha. Všetko, čo videla na zemi, videla v 
božskom svetle; všetko hodnotila a posudzovala vo večnej myšlienke Otca: „Ako počujem, súdim"3.. „Otec, ktorý ma 
poslal, on mi dal rozkaz, čo mám povedať a čo hovoriť."4

Bol v ňom svojou vôľou, ktorá bola vždy úzko sjednotená s vôľou Otcovou, takže po ničom inom netúžil, nič iného 
nemiloval, nič iného nehľadal, len to, čo hľadal, miloval a po čom túžil Otec. „A ten, ktorý ma poslal, je so mnou a 
nezanechal ma samého, lebo ja vždy činím to, čo sa jemu páči."5

Bol v ňom svojou láskou. Jeho božské srdce horelo pre Otca nekonečnou, najčistejšou, nezištnou, najmocnejšou láskou. 
Celý jeho duševný svet, jeho celá pôsobnosť vôle, jeho celá podstata — všetko to bol jeden skutok nevýslovnej lásky. 
„Aby svet poznal, že milujem Otca a robím, ako mi rozkázal."6

Ten, ktorého Židia videli pracovať ako robotníka, chodiť medzi sebou ako jedného z nich, znášať únavu, hlad a smäd, 
trpieť, — ten bol vždy v Otcovi, nemeniteľne, plný pokoja a neopísateľnej blaženosti.
„Ó Ježišu, ktorý prebývaš v Márii, príd a ži vo svojich sľuboch skrze Ducha svätosti, plnosťou svojej moci,  
skutočnosťou svojich cnosti, dokonalosťou svojho vedenia, spojením so svojimi tajomstvami; zažeň každú nepriateľskú 
moc duchom svojím na česť Otcovi. Amen."                                                                           M. Olier.

2. Hlavná podmienka života v spojení: sobranosť.

1
Žalm 118, 14-20.

2
Ján14,11.

3
Ján 5, 30.

4
Ján 12,49.

5
Ján 8, 29.

6
Ján 14, 31.
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Ideál prijímajúceho spočíva teda v neprestajnom žití s Bohom a v Bohu. Na dosiahnutie tohto ideálu života v 
prítomnosti božej je predovšetkým potrebné cvičiť sa v sobranosti. Duša pestuje sobranosť tak, že posbiera všetky svoje 
sily a utiahne sa do seba, aby tam našla Boha.
Pre každého, kto chce žiť ako dokonalý kresťan, je neodškriepiteľne potrebné vystríhať sa nepotrebnej zábavy, utekať 
pred svetskými roztržitosťami a dlhé hodiny zachovávať mlčanie. Je ilúzia, nebezpečný klam myslieť, že v tom istom 
čase možno viesť nábožný i svetársky život. Ostáva len voľba: Boh alebo svet. (Pozn.: Svet sa rozumie ako Bohu 
nepriateľský činiteľ, nie ako stvorenie, ktoré tiež privádza k Bohu.) „Preto hľa, ja ju privábim k sebe a odvediem ju na 
púšť a budem jej do srdca hovoriť."7

Vonkajšie mlčanie však nestačí. Čo osoží uložiť si vonkajšie mlčanie, keď vnútri je hurhaj? Potrebné je cvičiť sa vo 
vnútornom mlčaní, t. j. odháňať od seba všetky neužitočné myšlienky a snenia, zbytočnú prácu obrazotvornosti, ako 
oddávať sa rozpomienkam na minulý život, zdržovať sa v neužitočných myšlienkach, ísť za plnením prirodzených túžob, 
budovať zámky zo vzduchu, znepokojovať sa pre budúcnosť: všetko toto stavia medzi Boha a dušu hrádzu a je 
prekážkou dokonalého spojenia.
Žiaľbohu sú duše, ktoré pre nedostatok sobranosti a mlčanlivosti, i keď vyplnia v podstate povinnosti kresťanského 
života, predsa vedú len priemerný život, zo spojenia s Bohom naberú málo posvätnej bojazlivosti a nakoniec utrácajú aj 
povolanie k svätosti. Boh je v nich, ale oni nemôžu ostávať v ňom. Žalmista hovorí: „Svoj život nosím stále vo svojich 
rukách, aby som na tvoj zákon nezabudol.8 - Slovo plné svetla! Znamená záväzok: zotrvávať v plnom sebaovládaní, aby 
sme udržali pri sebe najsvätejšiu Trojicu.
Kresťan má žiarlivo a starostlivo bdieť nad tým, aby nakoľko možno ani na okamih nevypustil z rúk vládu nad 
vlastnými silami. Zbytočná práca obrazotvornosti má za následok rozbíjanie duševných síl. Duša, rozleptaná a oslabená 
na všetkých stranách, stáva sa neschopnou oddávať sa výlučnému pestovaniu lásky tak, ako by mala. Cieľom sobranosti 
je sosbierať tieto roztrúsené a rozbité sily a usmerniť ich znovu k Bohu. Duša, ktorá sa vrátila k sebaovládaniu môže sa 
zaoberať hosťami svojej duše, s troma božskými osobami, ktoré ju privádzajú k stále dôvernejším rozhovorom: „Ó 
dcéra, počuj a viď a nakloň svoje ucho: a zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom. A požiada kráľ tvoju krásu: lebo 
on je Pán, tvoj Boh — a klaňať sa mu budú."9 Chceš počuť Boha? — Nechaj mlčať stvorenia a obráť sa k nemu! „Otec 
vypovedal Slovo; to je jeho Syn. On hovorí večne a to vo večnom mlčaní. V mlčaní ho aj duša počuje."10

„Zákon vnútornej modlitby je jednota" — hovorí blahoslavená Angela z Foligno. „Boh požaduje celého človeka a 
nielen čiastku. Vnútorná modlitba vyžaduje celé srdce, a keď sa len čiastka odovzdá, nedostane človek nič .. . Ujasnite 
si, že nič nepotrebujete, nič okrem Boha. Nájsť Boha, v ňom shromaždiť svoje sily, iba to je potrebné. Kvôli takejto 
sobranosti treba sa zrieknuť každej zbytočnej obyčaje, každej zbytočnej zvedavosti, každého zbytočného zamestnania a 
činnosti. Jedným slovom: človek sa musí odpútať od všetkého, čo ho rozdeľuje."
Keby chceli všetci kresťania ísť za radou svätej Kataríny Sienskej, ktorá odporúčala svojim žiakom, aby si vo svojom 
vnútre utvorili izbietku, v ktorej by sa zaoberali tým, čo je jedine potrebné, svojím Bohom! — Takýto kresťan nosí 
svoju dušu neprestajne vo svojich rukách. Ach, keby neprestával hovoriť ako nevesta v Piesni piesní, keď hľadala 
svojho milenca: „Nescíví: nevedela som o ničom"11 na všetko som zabudla okrem Boha a jeho vecí. Alebo ako hovorí 
svätý Pavol: „Ale čo mi bolo ziskom, to som pokladal pre Krista za stratu. Veru áno, pokladám za stratu všetko, pre 
vynikajúce poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého zavrhol som všetko a pokladám za smeti, aby som získal 
Krista."12

Ak niekto chce dosiahnuť stav sjednotenia, musí sa bezpodmienečne od základov zbaviť všetkých vecí, potom sosbierať 
sa dokonale vo svojom vnútri: tu nesmie mať nijaký iný obraz pred svojím duchovným zrakom, ako obraz Spasiteľa, 
pokrytého ranami: a teraz nech sa zo všetkých síl usiluje cezeň vniknúť do Krista: cez neho ako človeka do neho ako 
Boha; cez rany jeho svätého človečenstva do vnútornej svätyne božstva.
„Ó trojjediný Bože, ktorému sa klaniam, pomôž mi, aby som celkom zabudol na seba, aby som sa ponorila do teba až 
po nehybnosť a pokoj, tak ako by moja duša už bola vo večnosti. Daj, aby nič nerušilo môj pokoj, aby ma nič od teba 
neoddialilo, ó ty Nehybný, lež aby ma každý okamih vždy viac vovádzal do hĺbok tvojich tajomstiev! Upokoj moju dušu! 
Zariad v nej svoje nebo, svoje milované prebývanie, miesto svojho pokoja! Daj, aby som ťa v tomto príbytku nikdy  
nenechala samotného, daj, aby som vždy bývala v ňom, pozornú vo viere, preplnená duchom poklony, celkom oddaná  
tvojej stvoriteľskej činnosti!
Ó premilý, z lásky ukrižovaný Spasiteľ, chcela by som byt nevestou tvojho presvätého srdca. Chcela by som ťa zahrnúť 
úctou, a tak la milovať, že by som zmierala láskou. Ale cítim svoju nemohúcnosť a prosím ta preto, aby si ma obliekol  
do seba, aby si moju dušu uspôsobil rovnozvučne s počinmi svojej duše, aby si ma úplne zaplavil, úplne prenikol, aby si  
úplne zasadol na moje miesto, aby môj život bol už len vyžarovaním tvojho života! Príd ku mne ako predmet mojej  
poklony, ako Obnoviteľ, ako Vykupiteľ!
Ó večné Slovo, Slovo môjho Boha, svoj život chcem v tom stráviť, že ta budem počúval. Chcem sa so zápalom všetkému 
učil od teba. Potom ta chcem cez všetky temnosti, cez všetky opustenia a bezmocnosť vždy pevne držal a zotrvával v 
tvojom veľkom svetle. Ó milované svetlo, sputnaj ma tak, aby som nikdy viac neunikol tvojim lúčom.
Ó stravujúci oheň, Duch lásky, zostúp na mňa, aby v mojej duši Slovo nadobudlo podobu, aby sa vo mne obnovilo  
tajomstvo vtelenia.

7
Ozeáš 2,14.

8
Žalm. 118,109.

9
Ž. 44, 11, 12.

10
Sv. Ján z Kríža, Zásady

11
Pies. Šal. 6,11.

12
Filip. 3, 7-8.
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A ty, Otče, skloň sa ku svojmu slabému stvoreniu a vid v ňom len vrele milovaného, v ktorom máš zaľúbenie.
Ô najsvätejšia Trojica, moje všetko, moja blaženosť, nekonečná utiahnutosť, nezmerateľnosť, v ktorej sa strácam, tebe  
sa celkom odovzdávam. Zanor sa do mňa, aby som sa ja vnorila v teba a tak v tvojom svetle rozjímala o hĺbkach tvojej  
veľkosti."                                                                                                                   Sestra Alžbeta od najsv.  
Trojice.

3. Udržovanie spojenia v práci.
Náš vzor — Ježiš prišiel na zem, aby pracoval. Jeho celý život plynul v jedinej úlohe: ,,Chudobný som a v námahách od 
svojej mladosti."13Práci sa venoval bez ušetrenia; nič ho nemohlo zdržať od dokončenia diela, nič, ani detinská láska, 
ktorou sa vinul k svojej presvätej Matke. „Načo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že musím byť v tom, čo je môjho Otca?"14 

Miloval svoje práce a aby ich mohol vykonávať plne, chcel ich vykonávať slobodne.
Úmysel pri práci. — Jeho práca bola poklonou nebeskému Otcovi, uznaním jeho neohraničených práv. Ježiš chcel 
ponajprv slúžiť Bohu. lebo toto je povinnosťou každého tvora. „Syn človeka neprišiel dal si posluhovať, ale 
posluhovať."15Slúžilo mu na česť a radosť, že sa venoval službe božej. Nech to už bol akýkoľvek druh jeho vonkajšej 
činnosti: so svojím pestúnom spracúvať drevo, kázať zástupom, vykonávať ďaleké cesty, niesť kríž, vždy vykonal svoju 
prácu so svedomitosťou plnou lásky, s nevysloviteľnou pokorou, s tým úmyslom, aby oslávil Boha.
Preto mohol v predvečer svojho utrpenia vydať svojmu Otcovi svedectvo: „Ja som ťa oslávil na zemi: dokonal som 
dielo, ktoré si mi dal, aby som konal."16Pracoval pre Otca, lebo ho miloval. Láska ho ovládala. „Aby svet poznal, že 
milujem Otca a vykonávam jeho rozkaz. — Vstaňte, poďme"17 povedal vo chvíli, keď začal veľké dielo svojho utrpenia.
Práca znamenala pre neho: Vyplniť spravodlivosť. To dosiahol ponajprv tým, že sa sväté človečenstvo stravovalo v 
službe toho, ktorý ho tak štedro vystrojil, potom tým, že sa zjavil ako obnovíte! a dokonalý kajúcnik. Pretože vzal na 
seba naše hriechy, bola ich náprava jeho dielom, práca jeho údelom, a to ťažká, drsná, bolestná práca. Nesmiernu radosť 
pociťoval, keď sa mohol práci celkom oddať, pracovať bez poľahčenia. Práca mu bola pokrmom, hostinou pre jeho 
dušu: Mojím pokrmom je, aby som plnil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo."18

Kresťan má tak zmýšľať o sebe, ako smyšľal Ježiš Kristus,19má zjednotiť svoj úmysel s úmyslom božského robotníka. 
Predovšetkým: milujme robotu, lebo je službou Bohu: či už je to úkon spravodlivosti, dielo nábožnosti, výraz pokory a 
závislosti alebo konečne uznanie najvyšších práv Stvoriteľa na stvorenie.
Ďalej: milujme únavu a bôľ, s ktorým je práca spojená, lebo sa patrí, aby hriešnik robil pokánie za svoje poklesky. Keď 
Ježíš, nepoškvrnený baránok, tak veľmi sa namáhal preto, že vzal na seba výzor hriešnika, koľkože potom musí 
pracovať ten, ktorý je skutočne hriešnikom!
Ako pracovať? — Je veľmi dôležité zaznamenať, že Ježiš ostával v Otcovi, aj keď sa chytal do práce. Bolo by veľkým
omylom myslieť, že by bol skrátil čas, ktorý venoval modlitbe, keď pri vstupe do apoštolského úradu opúšťal Nazaret. 
Nie, jeho činný život nebol nikdy na úkor nazerania. V hĺbke svojej svätej duše videl a neprestajne miloval svojho Otca, 
a toto bolo trvalým základom jeho vnútra, na ňom spočívaly všetky jeho rozpoloženia a z neho vychádzaly všetky 
tajomstvá. Čas, ktorý venoval svojmu Otcovi cez tridsať rokov svojho skrytého života, bol síce v uzavretosti, no nie 
menej plodný ako počas verejného života. Keď opustil Nazaret, vzal na seba nové ťažké práce, ale neupustil od 
vnútorného života,
Takto máme aj my ostávať počas svojich prác v Bohu, Nakoľko len možno, odstráňme rozdiel medzi časom modlitby a 
práce, a zaoberajme sa vždy s hosťami svojho vnútra. „Všetko, čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene 
Pána Ježiša Krista s poďakovaním Bohu a Otcovi skrze neho."20

Druh zamestnania je vedľajší: či sa namáhame alebo študujeme, hovoríme, alebo jeme — len nech pritom neprestávame 
milovať Boha.
Keď ide o to, aby sme bližnému pomohli v dobrom, neopúšťame Boha tým, že ideme k bratom alebo sestrám, ale skôr 
prinášame Boha k nim. Uvážme základný zákon kresťanského konania: každý apoštolát, ktorý nemá svoj pôvod v 
nazeraní, je neplodný, ba môže tomu, ktorý ho koná i škodiť. Každý činný život, ktorý sa vyvíja na úkor nazerania, je 
proti vôli božej. Oddanie sa bližnému nikdy nesmie umenšiť oddanosť voči Bohu. Naša činnosť sa nikdy nesmie oddeliť 
od nazerania; skôr, má byť jeho vonkajším prejavom, ktorý sa vlieva do duše bližného.
Keby teda niekto, hnaný nadmiernou túžbou po činnosti — i keby to bolo v smysle kresťanskej lásky k bližnému — 
zaťažil sa mnohými starosťami a uložil by si prácu, ktorá ho pripravuje o vnútornú sobranosť a udúša jeho vnútorný 
život, musel by sa usilovať ju obmedziť, pamätajúc na slová svätého Bernarda: „Maledicta occupatio quae te retrahit a 
Deo: prekliate zamestnanie, ktoré ťa od Boha odťahuje!"
Činnosť je v Cirkvi potrebná, no rozjímanie je ešte potrebnejšie.
„Otče svätý, daj mi pre lásku, ktorá ako svetlo tvojho obličaja žiari na mňa, aby som sa neustále k tebe blížila  
pokrokom v cnosti a svätosti.
Ó Kriste Ježišu! Pre lásku, ktorá ťa pohla, aby si ma vykúpil svojou krvou, obleč ma do čistoty svojho svätého života.
Ó božský Utešiteľ, ktorého moc je taká veľká ako svätosť, pre tú lásku, ktorá fa viedla, aby si ma pripútal k sebe, keď si 
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mi dal duchovnú pečať, daj, aby som fa milovala z celého srdca, teba sa pridržiavala celou svojou dušou, stráv moje  
sily
vo svojej láske a službe, aby som žijúc podľa tvojich úmyslov a tebou pripravená, v hodinke smrti svojej mohla byt  
pripustená v rúchu nepoškvrnenom k božskej svadobnej hostine."

Svätá Gertrúda.

4. Udržovanie spojenia v pokušení.
Či je ťažšie udržať spojenie aj v pokušení?
Ak sme pevní vo viere, že sa Boh niekedy skrýva aj v temnotách, vtedy nie.21 Skrýva sa v našom srdci a dovoľuje 
diablovi, aby sa nám približoval. Ale zotrváva v nás.
Zo života svätej Kataríny Sienskej poznáme veľmi poučnú udalosť. Katarína mala veľmi ponižujúce a silné pokušenia 
proti svätej čistote. Keď sa búrka pominula, zjavil sa jej Spasiteľ. „Pane, — vykríkla — kde si bol vtedy, keď bolo moje 
srdce trápené toľkou nečistotou?" — „Bol som v tvojom srdci." — „Ó Pane, ty si Pravda sama a ja sa skláňam pred 
tvojou dôstojnosťou. Ale ako to len bolo možné, že si bol v mojom srdci, keď bolo naplnené takými odpornými 
myšlienkami?" „Spôsobovaly ti tieto myšlienky a pokušenia radosť alebo zármutok, príjemnosť alebo bôľ?" — 
„Ohromný zármutok a veľký bôľ." — „Vedz teda, dcéra moja, preto si trpela, lebo som bol skrytý uprostred tvoj
ho srdca. Keby som bol býval preč, vtedy by boly tie myšlienky vnikly do teba a bola by si sa im tešila; ale moja 
prítomnosť ti ich robila neznesiteľnými. Ja som pôsobil v tebe; ja som bránil tvoje srdce proti nepriateľom. Nikdy som ti 
nebol bližšie."
Tieto božie slová nám dávajú smernicu, ktorou sa máme spravovať v pokušení: treba sa nám úzko privinúť k Ježišovi. 
Keď diabol napáda náš nadprirodzený život, koho vlastne napáda, ak nie samého Boha? Prenasleduje Krista v nás, a 
najradšej by ho ešte raz ukrižoval. Chce vyhasiť Kristov život v nás. Tajomstvo víťazstva je nie v tom, aby sme sa 
rozčuľovali, priamo odrážali našepkávania zlého alebo bojovali priamo proti jeho majstrovským zásahom, ale v tom, 
aby sme sa celou svojou vôľou privinuli k tomu, ktorý ho premohol a ktorému viac ako nám záleží na tom, aby zachránil 
v nás život, ktorý nám daroval. Viac ako kedykoľvek inokedy, v tomto okamihu treba nasledovať radu svätého Pavla: 
„Choďte v ňom zakorenení a vystavení na ňom a posilnení vo viere."22 Kto ostáva pri Kristovi, spokojne vnára do neho 
svoj zrak a jemu sa oddáva, toho diabol nikdy nemôže premôcť. „Lebo väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten vo svete."23 

„Keby sa proti mne postavilo vojsko, neľaká sa moje srdce. Keby proti mne nastala vojna, v tej ja dúfať budem .. . Lebo 
ma ukryje vo svojom stánku."24

Svätá Gertrúda zvolala: „Ďakujem ti za tvoju ochranu, presvätá a nepochopiteľná Trojica, ktorá nedovoľuješ, aby sme 
boli pokúšaní nad svoje sily, hoci občas dovoľuješ, aby sme boli pokúšaní pre pokrok v cnosti. A pretože vidíš, že celá 
naša nádej sa opiera na tvoju pomoc, preberáš celý náš boj a to s jedinečnou veľkodušnosťou tak, že tebe ostáva námaha 
boja a nám sláva víťazstva."
Po prosbe o tú milosť, aby ostala vždy spojená s Bohom, dodáva svätá Terézia: „Odteraz mám pre démonov len 
znevažovanie a opovrhovanie; teraz majú predo mnou strach. Nerozumiem tento výkrik strachu: Diabol, diabol! Keď 
môžeme hovoriť: Boh, Boh!"
Dôverné spojenie s hosťami nášho vnútra je teda liekom v pokušení, lebo nijaká moc nie je schopná odtrhnúť dušu od 
Boha, ak to duša sama nechce: „Kto nás teda odlúči od lásky Kristovej? Trápenie alebo súženie, hlad alebo nahota, 
nebezpečenstvo alebo prenasledovanie alebo meč?. .. Ale v tom všetkom víťazíme pre toho, ktorý si nás zamiloval. 
Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani mocnosti, ani prítomnosť, ani budúcnosť. 
ani mohutnosť. ani vysokosť, ani hlbokosť. ani nijaké iné stvorenie nebude môcť odlúčil nás od lásky božej, ktorá je v 
Kristu Ježišovi, Pánu našom.25

„Pán je moje osvietenie a spasenie moje: koho by som sa bál? Pán je ochranca života môjho: koho sa mám ľakať? Keď 
sa približujú ku mne škodcovia, aby zožierali moje telo: ktorí ma sužujú, moji nepriatelia: sami slabnú a padajú... Lebo  
ma ukryje vo svojom stánku: v deň zlých veci ochráni ma v skrýši svojho stánku.26

Či Bohu nemá byť poddaná moja duša? Od neho totižto príde moja spása. Áno, on je môj Boh a môj Spasiteľ:  
Ochranca môj, nepohnem sa viac."27                                                                                                          Žalmista.

5. Udržovanie spojenia v utrpení.
Utrpenie je nevyhnutné.
O našej Hlave je napísané: „Tak bolo treba Kristovi trpieť."28 Toto platí aj o jeho údoch. „Všetci, ktorí chcú žiť pobožné 
v Kristu Ježišovi, trpieť budú prenasledovanie."29 Do neba dôjdeme tak, ako sa vystupuje na Kalváriu: nesením kríža. 
„Kto ma chce nasledovať, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a nasleduje ma!"30

Podstatné je teda, aby sme vedeli trpieť.
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Nie každé utrpenie je hodnotné. Jestvuje aj neužitočné, ba škodlivé utrpenie.
Niektoré duše majú akúsi chorobnú náklonnosť vyhľadávať a obľubovať si utrpenie len pre utrpenie. Robia takto proti 
úmyslom božím, lebo zabúdajú, že utrpenie nikdy nie je cieľom, ale vždy len prostriedkom, je cestou, ako dôjsť k láske. 
Utrpenie posväcuje vnútorný postoj a robí ho záslužným. Utrpenie vo svojej zlobe nie je dielom božím, ale dielom 
hriechu. Ak ho láska nepresiakne, aby ho pozdvihla do oblasti vykupiteľského utrpenia Kristovho a urobila ho tak 
očistným ohňom pre našu hriešnu prirodzenosť, ostáva dielom diabolským. Na Kalvárii boli po oboch bokoch 
Kristových ukrižovaní dvaja zločinci: jednému bolo utrpenie vstupom do raja, druhému vo vyvrcholení zloby bolo 
predohrou večného zatratenia.
Nech nie je cieľom veľa trpieť, ale skôr dobre trpieť, teda trpieť v súhlase s božou vôľou, s Kristom a tak ako Kristus.
Tri stupne sú teraz na kráľovskej ceste svätého kríža: telesné utrpenie, úzkosti srdca a duševné muky.

Telesné utrpenia.
„Prosím vás, bratia, pre milosrdenstvo božie, aby ste vydávali svoje telá za obetu živú, svätú, Bohu ľúbeznú."31

Telesné utrpenia sú prvým najnižším stupňom v účasti na utrpení Kristovom.
A jednako už táto účasť môže dosiahnuť veľmi vysoký stupeň; lebo jestvujú telesné utrpenia: slabosti, nevládnosti, 
choroby, ktoré príroda veľmi ťažko znáša a preto sú pre dušu veľmi záslužné a napomáhajú česť božiu. Po ceste 
telesných utrpení išiel Ježiš napred a došiel oveľa ďalej, ako ho môžeme nasledovať.
Áno, Duch svätý osobitným spôsobom pripravil jeho človečenstvo pre utrpenie; totiž dal mu telo veľmi jemné a 
mimoriadne vnímavé a toto ho uschopnilo trpieť nad mieru. Jeho dokonalosť zvýšila v nevídanej miere jeho schopnosť 
trpieť. Vskutku, v dňoch utrpenia to bolo ako záplava bôľu a úzkosti. Izaiáš je nevyčerpateľný v opise jeho utrpenia:
„Nemá podoby ani krásy; a videli sme ho a nebolo na ňom vidieť, prečo by sme ho boli žiadostiví, pohŕdaného a 
najostatnejšieho z mužov, muža bolestí... Pán zložil na neho nepravosť všetkých nás."32

Čo robiť vtedy, keď na nás prídu telesné utrpenia? Spojme sa úzko s tým, ktorý toľko vytrpel.
Niet nič ľahšieho a zároveň potešiteľnejšieho. Spomenieme si vtedy, že sme údmi Krista, a že máme pokračovať v jeho 
utrpení tým, že sa zúčastníme najprv na utrpení a ranách jeho bohoľudského tela. Jeho tak draho vykúpené oslávenie mu 
predsa znemožňuje teraz trpieť. Ale čo nevytrpel vo svojom osobnom človečenstve, to chce trpieť v nás, vo svojom 
rozšírenom človečenstve a tak ďalej uskutočňovať svoje vykúpenie.
Nevyzerá to tak, ako by poníženie svojho utrpenia chcel rozšíriť cez hranice, ktoré mu nedovolila prekročiť osobná 
dokonalosť? Počas svojho smrteľného života bol poddaný trápeniam, akým my nebudeme nikdy podrobení, ale sú zase 
iné, ktoré on z vlastnej skúsenosti nikdy nemohol poznať, napríklad choroba. Čo on sám nevytrpel, chce trpieť v nás. 
Skláňa sa do nášho života, spája sa s nami, takže môžeme naozaj trpieť nielen pre neho, ale aj s ním a v ňom. Skutočne 
môžeme povedať: „S Kristom pribitý som na kríž."33

Každé správne znášané utrpenie posilňuje v nás dielo božie. Nič neposväcuje viacej. Utrpenie dovršuje našu vnútornú 
podobnosť s Ježišom. Dokončieva podivné dielo, o ktorom svätý Pavol hovorí: „Kým Kristus nevyobrazí sa vo vás."34 

„Hoci ten náš človek, ktorý je zvonku, hynie, predsa ten, ktorý je zvnútra obnovuje sa so dňa na deň."34 Každá bolesť je 
ako skláňanie sa Ukrižovaného k nám a nová črta v spodobňovaní Krista v nás. Kto by nechcel, opierajúc sa o takúto 
istotu, nielen trpezlivo, ale priam radostne znášať aj tie najhoršie skúšky? „Naplnený som potešením, oplývam radosťou 
pri všetkom našom súžení“, hovorí sv. Pavol. „Teraz sa radujem z utrpení pre vás a doplňujem na svojom tele to, čo 
chýba z utrpení Kristových za jeho telo, ktoré je Cirkev."36 Preto blahoželal kresťanom, ktorých Boh skúšal: „Vám sa 
dostalo pre Krista, nielen aby ste verili v neho, ale aby ste i trpeli pre neho.37 Tým, že s Ježišom a v Ježišovi trpíme, 
musíme si osvojiť aj tieto druhé slová apoštola:
„Vo všetkom trpíme súženie, ale sa nesužujeme; sme úbohí, ale nie zúbožení; trpíme prenasledovanie, ale nie sme 
opustení; sme povalení, ale nehynieme: vždy nosíme usmrtenie Ježišovo na svojom tele, aby i život Ježišov zjavil sa na 
našich telách. Lebo my, ktorí žijeme, vždy sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby i život Ježišov zjavil sa na našom tele. 
Lebo toto naše terajšie chvíľkové a ľahké súženie pôsobí v nás nesmiernu vážnosť velebnosti večnej slávy.38

Každé utrpenie je semenom večnosti.
„Pane Ježišu, verím a s milosťou tvojou chcem vždy veriť a vyznávať, že je pravda a pravdou ostane do konca sveta, že  
nič veľkého na svete sa nedeje bez utrpenia a poníženia, kým týmto prostriedkom sa dá všetko dosiahnuť. Verím, Bože 
môj, že chudoba je lepšia ako bohatstvo, bolesť lepšia ako pohodlie, opovrhnutie lepšie ako česť, nízke a nepovšimnuté  
postavenie lepšie ako lesk a sláva.
Pane, neprosím ta, aby si dopustil na mňa tieto skúšky, lebo neviem, či ich budem môcť znášať; no chcem aspoň veriť,  
že je to tak, či ma už má stíhať šťastie alebo nešťastie. Svoju nádej nechcem skladať v bohatstvo, česť, lesk alebo moc.  
Nechcem svoje srdce usmerniť na výkony alebo prednosti tohto sveta. Netúžim ani po tom, čo ľudia nazývajú radosti  
života. S tvojou milosťou chcem si radšej tých vážiť, ktorí sú zaznávaní a opovrhovaní, chcem sa starať o chudobných,  
uctievať trpiacich, obdivovať tvojich vyznavačov a svätých a svoj podiel hľadať v nich a v opovrhovaní sveta.
Konečne, Pane môj, hoci som aj taký slabý, že nevládzem prosiť si utrpenie ako dobro a nemám sily znášať ho, prosím 
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ta aspoň o milosť, aby som toto utrpenie správnym spôsobom prijal, keď sa zapáči tvojej múdrosti a láske zoslať ho na 
mňa 
Vo všetkom by som sa chcel uponižovať, na vynášajúce slová odpovedať len mlčaním, v ustarostenosti z prítomného  
utrpenia zachovávať trpezlivosť: všetko toto z lásky k tebe a tvojmu krížu v tom povedomí, že si týmto spôsobom 
zaslúžim prisľúbenia večného života."                                                                                                          Newman.

Úzkosti srdca.
To je druhý stupeň. Rôzny podlá príčiny a druhu. Tu bôľ napáda bezprostredne srdce v podobe žiaľu, nevôle, 
odlúčenosti, zaznávania, potupovania, smútku až po smrteľnú úzkosť.
Bolesti srdca sú hroznejšie ako telesné utrpenie, ale majú aj väčšiu očistnú silu, lebo nútia k najväčším zriekaniam a 
preto prinášajú aj väčšie ovocie svätosti. Do utrpenia Kristovho vniká človek oveľa hlbšie utrpením srdca ako telesným 
utrpením. Telesné trápenia Ježišove boly strašné; ale kto môže zmerať hĺbku utrpenia jeho srdca? Pretože jeho najsv. 
srdce bolo priepasťou lásky, bolo aj priepasťou utrpenia. Jeho pozemský život bol dlhou smrteľnou úzkosťou, ktorá len 
posilňovala jeho poznanie, jeho svätosť a jeho nekonečnú lásku. Vtelením sa začala táto tiesnivá smrteľná úzkosť, aby 
dosiahla svoj vrchol v umučení. Nevvpovedateľné tridsaťtriročné mučenie, ktoré hodinu po hodine meralo jeho 
schopnosť trpieť: — žil v bolesti.
Kto ide za dokonalým spojením, musí odvážne vniknúť do utrpenia Kristovho a s ním znášať všetky starosti, všetky 
opovrhovania a smrteľné úzkosti. Sv. Pavol bol tohto smýšľania: „Aby som ho poznal a moc jeho vzkriesenia a účasť na 
jeho utrpeniach, ako pripodobnený k jeho smrti."39

Tomu, kto má vieru, je pomerne ľahko zotrvávať v Bohu; lebo nech už znáša akúkoľvek bolesť a dostane sa do 
najväčšej smrteľnej úzkosti, vždy bude vidieť pred sebou Ježiša, obťaženého tým istým utrpením, trpiaceho tú istú a ešte 
väčšiu smrteľnú úzkosť, ktorú on posväcuje a zbožňuje, aby sme aj v láske ostávali s ním, keď sme s ním vydržali v 
utrpení.
Alleluja!
„Hotové je moje srdce, Bože, hotové je moje srdce: budem spievať a žalm hovoriť tebe. — Hor sa, moja sláva, hor sa,  
harfa a citara: vstať chcem na úsvite!40

Ja bedár som a samá bolesť: no pomoc tvoja, Bože, ma ochráni. Chcem chváliť meno božie piesňou: a oslavovať ho 
chválospevom.41

My v Bohu dokážeme silu a on navnivoč obráti tých, ktorí nás sužujú.42

Pánove milosrdenstvá chcem naveky ospevovať."43

Alleluja!                                                                                                                                                        Žalmista.

Duševné muky.
Sú časy, keď sa zdá, ako by sa Boh postavil proti nám, núti nás k strašným bojom. Utrpenia, ktoré nám posiela v 
takomto čase, sú najstrašnejšie a najväčšie. Sú preto aj najzriedkavejšie, lebo veľké množstvo je nie schopné ich poznať. 
Ony stravujú všetko.
Na začiatku malo utrpenie za cieľ urobiť zadosť božej spravodlivosti a vyskúšať našu lásku. Tieto bolesti však majú na 
dušu udrieť pečať najvyššej dokonalosti, vtlačiť jej najväčšiu podobnosť s Kristom.

Prichodia priamo od Boha. Ich najhlbší koreň je nekonečná svätosť Boha, ich bezprostredná príčina tajomné a strachom 
napĺňajúce pokračovanie Ducha sv., ktorý dovoľuje duši účastniť sa na večnej a najvyššej čistote, a preto ju uchopí, 
olúpi, zdrví, rozmliaždi a tak ponorí do trpkosti a do iných tisícich rán, ktoré sa nedajú pomenovať, kým ju úplne 
nepretvorí. Bez sprostredkovania pôsobí Boh sám, ako by ohmatával najtajomnejšie hĺbky duše až k jej základom, ktoré 
len on môže vyskúmať; aby úplne preskúmal všetky sily ducha a všetky záhyby srdca. „Živá je zaiste reč božia a 
účinlivá a prenikavejšia nad každý meč, na obe strany ostrý a siaha až do rozdelenia duše i ducha i článkov i mozgov a 
posudzuje i myšlienky a úmysly srdca."44

V takých chvíľach všetko spôsobuje bolesť, ešte i spomienka na predtým prijaté milosti, lebo Duch sv. rozprestrie v duši 
tajomné a najčistejšie svetlo, ktoré s jednej strany ukáže duši jej úbohosť, s druhej strany veľkosť Boha, kým všetko 
ostatné zahaľuje do temnej noci, láme prirodzenú oporu, dušu privádza do bezútešnej osamelosti pred tvárou trojsvätého 
Boha a hádže ju do najstrašnejších duševných temnôt, často do stavu strachu a smrteľnej úzkosti. Boh ju chce očistiť, 
„lebo Boh náš je oheň spaľujúci“.45

Čo má vtedy duša robiť? Oddať sa do rúk pôsobnosti božej. Odporovať mu bolo by škodlivé a k tomu zväčša nemožné. 
Pretože sám Duch sv. pôsobí, vydržať v týchto bolestiach očisty znamená to isté, ako zotrvať v Bohu.
Spojenie s Ježišom v utrpení prináša tu viac osohu ako inokedy. Nech je už bezútešnosť duše akákoľvek veľká, nikdy sa 
nepriblíži k absolútnej opustenosti duše Kristovej v tých hodinách, keď sa sťažoval: „Smutná je duša moja až na smrť."46 
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„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"47 Boh Otec ako by bol uvoľnil celú pekelnú moc proti svojmu milovanému 
Synovi a zároveň stiahol celú ochranu nebies. „Jeho bôľ je nevýslovný ako more", hovorí prorok.
Aj ono sladké a utešiteľné spojenie s Ježišom býva vtedy ustrnulé, otupelé a plné bolesti. Srdce ho necíti. Trvá len vo 
viere. Vierou musí duša cítiť spojenie a udržovať ho takrečeno kŕčovite. Viera je jediné útočište, ona je to „kráľovstvo 
nehnuteľné",48 o ktorom hovorí sv. Pavol: „Stojíte vo viere."49 Viac ako inokedy, musí práve zúbožená, opustená duša 
veriť v jeho veľkú lásku a vydržať vytrvalo ako Mojžiš, „lebo videl neviditeľného".50 Musí uveriť, že ju Boh nikdy viac 
nemiloval, ako v týchto chvíľach, keď sa zdá, ako by ju odstrkoval, hoci jej nikdy nebo! tak blízko. „Čím viac sa cítiš 
opustenou, — povedal Pán blahoslavenej Angele z Foligno — tým viac ťa milujem a priťahujem ... Ó milovaná, vedz, 
že v takomto stave ste Boh a ty jeden druhému bližšie ako inokedy." Opakujme teda slovo Jánovo: „A my sme poznali a 
uverili v láske, ktorú má Boh k nám."51

V týchto požehnaných hodinách vnútornej bezútešnosti, alebo lepšie povedané, nadprirodzenej očisty dejú sa veľké 
veci: láska dokončuje spojenie duše so svojím Bohom podľa prisľúbenia: „A zasnúbim si (a na veky; a zasnúbim si ta v 
pravde a súde, v milosrdenstve a zľutovaní."52 Ked je dielo očišťovania skončené, zjavuje sa nevesta v čistote, radosti, 
odiata silou: „Kto je tá, čo tam vychádza z púšte, oplývajúc rozkošami, opretá o svojho milého?"53

Sv. Bernard píše: „Čo urobíš, nevesta Kristova? Chceš vstúpiť do svätyne, kde možno zrieť Syna v Otcovi a Otca v 
Synovi? Chceš prebývať spolu s najsv. Trojicou? Môžeš, ak máš vieru, lebo tomu, ktorý verí, je všetko možné. Čo 
nachodí tu viera? Dosahuje Nedosiahnuteľného, odhaľuje Neznámeho, objíma Nezmerateľného. Otvor svoje srdce: v 
ňom obsiahneš Večného." V čase skúšky potrebuje duša pridržiavať sa len Ježiša Krista a cez rany jeho svätého 
človečenstva prenikať k božstvu.
Obetovaná duša je hostiou, je obeťou. Treba jej privoliť nielen preto, aby sa jej obeta spojila s obetou Ježišovou, ale aj 
preto, aby ju roztopil vo svojej: tvorí s Bohom, s Ježišom, len jednu veľkolepú obetu. Celá najsv. Trojica nachodí v nej 
útechu: Otec, ktorý v nej nachodí črty svojho vrele milovaného Syna, zasype ju svojou nevýslovnou nežnosťou; Syn, 
ktorý vidí, že v nej pokračuje jeho vykupiteľské utrpenie, priťahuje ju k sebe ako uprednostnenú nevestu: Duch sv. ju 
miluje ako dokonalý nástroj svojej milosti na posväcovanie Cirkvi a on jediný vplýva na ňu a vychováva ju. Nesťažujme 
sa preto, keď nám prichodí trpieť. Objímme kríž s takou pohotovosťou ako Ježiš, ktorý „vydal seba samého za nás ako 
dar a obetu Bohu na ľúbeznú vôňu".54 „Keby mohla závisť vojsť do kráľovstva večnej lásky" — hovorí sv. František 
Salezský — „závideli by anjeli utrpenie božie pre človeka a človekovo pre Boha." Blažené utrpenie, blažené umieranie, 
ktoré nám dovoľuje hovoriť s apoštolom: „S Kristom pribitý som na kríž. Nuž žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A 
že teraz žijem v tele, žijem vierou v Syna Božieho, ktorý zamiloval si ma a vydal seba samého za mňa."55

„Pomôž mi, ó Bože; lebo vnikajú vody až do duše mojej. Zapadol som do bahna hlbokého: a nieto dna. Dostal som sa 
do hlbočiny mora: a búra ma utápa. Ustal som od volania, zachriplo mi hrdlo, omdlely mi oči, kým dúfam v Boha  
svojho.56

Ó Bože, vo svätosti je tvoja cesta.. 57

Chváľ duša moja Pána: a všetko, čo je vo mne, sväté jeho meno. Chvál duša moja Pána a nezabúdaj na všetky jeho 
dobrodenia; on odpúšťa všetky tvoje nepravosti; on uzdravuje všetky tvoje nemoce. On napĺňa dobrým tvoju žiadosť,  
takže sa tvoja mladosť obnovuje ako mladosť orla. Ale milosrdenstvo Pánovo od vekov a až naveky s tými, ktorí sa ho  
boja."58                                                                                                                                                              Žalmista.

6. Udržovanie spojenia v radosti.
Je veľmi dôležité bdieť nad svojimi radosťami.
Čo je radosť, ak nie povznesenosť duše vo vlastnení toho, čo miluje!
Aká je naša radosť, taká je naša láska, čistota radosti — čistota nášho sdrca. Musíme preto s najprísnejšou 
starostlivosťou bdieť nad tým, aby sme sa v radosti neoddaľovali od Boha a musíme nasledovať napomenutie sv. Pavla: 
„Tak smýšľajte o sebe ako i Ježiš Kristus."59Musíme sa tešiť s Ježišom a to len nad tým, nad čím sa on teší, či ide o vec 
našu alebo bližného alebo o Ježiša samého. Musíme sa neprestajne udržovať v Bohu, predovšetkým však v radosti a v 
láske.

Prameň radosti.
Stvorenia nám spôsobujú radosť. Niektoré radosti, napr. radosť z priateľstva, sú vzácne mimoriadnym spôsobom. Nie je 
zakázané požívať ich, lebo pochodia od Boha. Ale starajme sa o to, aby sme ich vzťahovali na Boha. Nič nemilujme bez 
neho! Nič nemilujme okrem neho! Milujme všetky bytosti, ako ich on miluje! Milujme ich v ňom! Spojenie s Bohom 
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očisťuje naše radosti zaručene a neprestajne.
Ale tieto radosti sú len podradné. Pre kresťana je hlavnou radosťou vedieť, že Boh je. Boh jestvuje! Nekonečný. Bytosť 
podstatná a nevyhnutná. Absolútny Pán. Príčina všetkého. Pravda. Krása. Dobrota. Moc. Svätosť. Čistota najvyššia. 
Spravodlivosť. Láska. — Boh jestvuje, no nielen to. Je večný, nepremenlivý, nekonečný. — Boh jestvuje, poznáva a 
miluje sa. Je jediný a trojosobný: je Otec, Syn a Duch svätý. Ako Otec vylieva svoju nekonečnú bytosť do Syna, ktorý je 
jeho poznaním a odbleskom a obaja sa završujú v jednote spoločnej lásky v Duchu sv., podstatnom a večnom výraze 
tajomného objatia, vo svojej radosti a nekonečnej blaženosti. Otec Syn a Duch sv. milujú sa láskou bez miery: sú 
nekonečne šťastní, večne šťastní, nemeniteľne šťastní... A oni nás pozývajú, aby sme sa zúčastnili na ich večnom živote!
Toto vedomie je pre milujúcu dušu prameňom najväčšej radosti bez konca. Tešiť sa nad tým, že Boh je Bohom, tešiť sa 
nad blaženosťou božou, je najčistejší a svätý úkon: to je čistá láska. Táto radosť vytrhuje dušu z úbohosti biedneho 
ľudského života, aby ju pozdvihla nad všetko a voviedla do vnútorného života naj sv. Trojice, ktorý sv. Pavol nazýva 
„hlbokosti božské."60 Táto radosť vložila Dávidovi do úst slová: „Nad nami svetlo tvojej tváre, ty si radosť dal do môjho 
srdca."61 Ona je jedným z ovocia, ktoré plodí prítomnosť a účinkovanie Ducha sv. v duši vykúpenej. Ona obožuje dušu.
Na túto radosť musíme previesť všetky ostatné. To bude ľahké, ked sa rozpamätáme, že všetky naše radosti nie sú ničím 
iným, ako vyžarovaním nekonečnej radosti Ducha sv., „ktorý nám je daný"62

V nás je prameň všetkej radosti: „Kto verí vo mňa, tomu ... potečú z útroby tela potoky vody živej." A evanjelista 
dodáva: „A toto povedal (Ježiš) o Duchu svätom, ktorého mali dostať tí, ktorí uveria v neho."63 Krst otvoril tento 
vnútorný prameň. Každé prijímanie ho rozširuje. „Riečny prúd obveseľuje mesto božie: postavil svoj stánok 
Svrchovaný."64

Aj najmenšia pravda viery má v sebe celý svet radosti, v ktorom môže duša stále nachádzať útechu: „ktorého hoci 
nevidíte, milujete: v ktorého i teraz, hoci ho nevidíte, veríte a ako veriaci budete plesať radosťou nevysloviteľnou a 
oslávenou",65 hovorí knieža apoštolov. „Budeš ako zvlažená záhrada a ako prameň vody, ktorého voda nevysychá."66

Od nás teda závisí, či budeme žiť v radosti. A to ešte v akej radosti! Jestvujú pravé, čisté ľudské radosti, ale tieto sa duše 
dotýkajú len na povrchu; božské radosti však vnikajú do najhlbšieho vnútra. Hej, opravdivá, podstatná radosť, tá, ktorá 
nám vie spôsobiť takú útechu, ako nič iného, pochádza z prítomnosti božej v nás. Ved čože by aj mohlo rušiť súlad tej 
duše, ktorá vie, že je obklopená a preniknutá Bohom.

 Žiť v radosti.
,.Radujte sa v Pánovi vždycky, znovu hovorím, radujte sa.“.

67 Boh stvoril svoje deti preto, aby sa radovaly. Čo iného je
stvorenie, čo iného posvätenie, ak nie zameranie na prirodzenú a nadprirodzenú blaženosť, na vyliatie božej radosti? Čo 
je Eucharistia iného, ak nie Cirkvou a každou dušou pretekajúci prameň nevyčerpateľnej radosti. — Boh chce, aby sme 
žili v radosti. Vo veľkňazskej modlitbe Ježiš prosí: „No teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali radosť moju 
v sebe úplnú."68

Aj bolesť sa má premeniť na radosť a v nej sa rozplynúť. Svätá duša Ježišova požívala súčasne nekonečné radosti aj 
bolesti. Dolnou časťou bola ponorená do najväčších smrteľných úzkostí; svojím vrcholom však siahala do božského 
jasu. Radosť však prevážila každé iné cítenie; ona stravovala v sebe všetky utrpenia a obety; lebo Ježiš vedel: čím budú 
väčšie, tým viac budú napomáhať česť božiu a sv. človečenstvu pripravia tým väčšie povýšenie.
Naša duša môže teda súčasne požívať smútok aj radosť: smútok v spodnej čiastke, ktorá sa blíži k smyslovej oblasti: 
radosť v tých výšinách, ktoré riadi len vôľa. Aj v najkrutejších chvíľach nevládne v nás len holesť: ved vlastníme toho, 
ktorý nás utešuje: „A ja budem prosiť Otca. a dá vám iného Tešiteľa, aby s vami ostal naveky; Ducha pravdy, ktorého 
svet nemôže dostať... u vás ostane a vo vás bude."69

Ostať v radosti znamená ostať v Duchu svätom. Rozpamätajme sa, že nás prijímanie ponorilo do toho, ktorého svätá 
Katarína Sienská rada nazýva „oceánom pokoja". „Ó večný Bože, — vykríkla — ty si oceán plný pokoja, v ktorom duše 
žijú a utišujú svoj smäd. V ňom nachodia svoje spočinutie v spojive lásky."
Boha treba uctievať radosťou. Ňou sa meria stupeň lásky v duši. Cirkev, vznešený to praobraz našej duše, neprestáva 
plesať radosťou, čo aj znáša neustále skúšky a prenasledovania. Jej liturgia je sviatkom v každý boží deň. Dni ráta podľa 
sviatkov; kráča cez bolesti, ale s okom pozdvihnutým k nebu, ospevujúc neprestajne dokonalosť a lásku nebeského 
Ženícha. Žije v radosti, v slobodnej, silnej, veselej radosti, ktorá je ovocím lásky.
Kresťan je rozsievač radosti. Preto vykonáva veľké veci. Radosť je vo svete najväčšia sila. Utišuje, odzbrojuje, je 
dobyvačná a strhujúca. Veselá duša je apoštolom: tiahne človeka k Bohu tým, že človeku ukazuje, čo môže v ňom 
zrobiť prítomnosť božia. Preto nám Duch svätý radí: „Nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je naša sila."70

„Ó Bože môjho života, miesto mňa, nech ta zvelebuje božstvo tvojej Trojice, jej podstatná jednota, osobná vlastnosť,  
ľúbezná vospolnosť a jej vzájomná dôvernosť. Nech ťa velebí vznešenosť tvojej nedostihnuteľnej dôstojnosti, jej  
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nemeniteľná večnosť, jej nepoškvrnená čistota, jej prvopočiatočná svätosť, jej chvályhodná a dokonalá blaženosť!
Nech ťa zvelebuje najčistejšie telo tvojho svätého človečenstva, v ktorom si aj mňa očistil. Nech ťa velebí tvoja 
najvelebnejšia duša...
Nech ťa velebí tvoje bohoľudské srdce, ktoré láska ku mne v smrti prerazila. Nech ta velebí predobrotivé a najvernejšie 
srdce, ku ktorému mi kopija otvorila cestu, aby moje srdce doň vošlo a tam našlo spočinutie! Nech ta velebí toto  
najnežnejšie srdce, ktoré je neprestajnou sútrpnosťou ustarostené, a smädiac po mne nespočinie, kým ma naveky 
nevezme do seba!
Nech ťa velebí miesto mňa duša a úcty najhodnejšie srdce slávnej Panny a Matky Márie, ktorú si si pre moju spásu  
vyvolil za matku, aby mi neustále bola prístupná jej materinská nežnosti ...
Nech ťa velebí moja duša a moje srdce, celá podstata môjho tela a ducha, s účinnou silou celého vesmíru!
Tebe teda, v ktorom má všetko svoj pôvod, len tebe bud česť a sláva naveky! Amen."

Svätú Gertrúda.

b) Zdokonaľovanie spojenia.
Spojenie s Bohom, budované na podklade posväcujúcej milosti, má rozličné stupne. Na rebríku dokonalosti je týchto 
stupňov nespočetne veľa, Ranné sväté prijímanie nás utužuje v tom spojení lásky, o ktorom bola práve reč v 
predchádzajúcom. Ale! Toto spojenie sa môže uvoľniť. Ale tak isto možno ho aj zdokonaľovať. Namáhanie kresťana je 
iste schopné dôvernejšie utvárať toto spojenie a ho zdokonaľovať. Účinným prostriedkom je opakovanie úkonov túžby a 
lásky.

1. Opakovanie úkonov túžby.
Daniel dostal poznanie Kristových tajomstiev, lebo bol mužom túžby. Duša, ktorá túži po Ježišovi, musí nevyhnutne 
vnikať do poznávania a ochutnávania jeho tajomstiev.
Túžba odstraňuje prekážky; otvára brány duše, pre ňu sa stáva to utešené slovo tajomného zjavenia skutočnosťou: „Hľa, 
stojím pri dverách a klopem; ak niekto počuje môj hlas a otvorí mi: vojdem k nemu a budem s ním večerať a on so 
mnou."71

Túžba rozširuje dušu a prispôsobuje ju vytúženému predmetu; prispôsobuje ju Bohu. Nebeský Otec uisťoval svätú 
Katarínu Sienskú: „Nijaká cnosť ti nemôže zaslúžiť večný život, ak mi slúžiš obmedzeným spôsobom, lebo ja, 
nekonečný Boh, chcem, aby si mi slúžila nekonečným spôsobom; ty však nemáš nič nekonečného okrem túžby a 
rozletov svojej duše. Táto túžba však, ako všetky iné cnosti, má hodnotu len cez Ukrižovaného, môjho jediného Syna."
Je veľmi užitočné vzbudzovať v duši túžbu po svätom prijímaní. „Dokonalé cvičenie lásky — hovorí Bossuet — 
pozostáva v neprestajnom želaní prijať Ježiša Krista. Stôl je pripravený: chýbajú hostia; ty, Ježišu, ich povolávaš."
Život mnohých svätých bol veľkým a horlivým úsilím po spojení ich duše s Eucharistiou. Svätý Ignác mučeník písal 
Rimanom: „Neželám si radostí tohto sveta; túžim len po Chlebe božom, Chlebe nebeskom, Chlebe života, po tele Ježiša 
Krista, Syna živého Boha. Horúco túžim, aby som sa napojil nápojom jeho krvi, ktorý v nás zapaľuje nemeniteľnú lásku, 
keď nám dáva záruku večného života."
Svätá Katarína Sienská túžila stále po svätom prijímaní. V rannom šere sa náhlila do kostola, výslovne unášaná túžbou, 
ktorej zápal hýbal jej oslabeným telom. „Otče môj, ja cítim hlad, — povedala blahoslavenému Rajmundovi, aby mu tým 
vyjadrila svoju túžbu po svätom prijímaní — pre lásku božiu, dajte mojej duši pokrm!"
Svätá Margita Mária povedala: „Srdce moje stravuje túžba milovať Boha, a toto ma napĺňa nenásytnou túžbou po 
svätom prijímaní a po utrpení... Na Veľký piatok som bola naplnená horúcim želaním prijať nášho Pána, a povedala som 
mu plná sĺz: Stravuje ma túžba po tebe a v tento deň ťa nemôžem prijať; neprestávam túžiť po tebe." On ma tešil svojou 
sladkou prítomnosťou a povedal mi: „Dcéra moja, tvoja túžba sa ma tak dotkla, že keby som nebol ustanovil túto 
Sviatosť lásky, teraz by som tak zrobil, aby som sa stal tvojím pokrmom. Mám toľkú radosť z toho, ked niekto takto túži 
po mne. že kedykoľvek nejaké srdce vzbudzuje takéto želanie, vždy hľadím naň plný lásky, aby som ho pritiahol k 
sebe."
Zdá sa, že sa Ježiš zdržuje v bohostánku, ako vtedy, keď stál v stĺpovej predsieni chrámu a hovoril k zástupu: „Ak 
niekto smädí, nech príde ku mne a nech sa napije. Kto verí vo mňa, tomu, ako Písmo hovorí, potečú z útroby (z tela) 
potoky vody živej."72Alebo ako by obnovoval pozvanie božskej Múdrosti: „Poďte ku mne všetci, ktorí ste mňa 
žiadostiví, a nasýťte sa mojím ovocím!“73

Vzbudzujme teda v sebe vždy častejšie a vždy vrelejšie túžby! Naša duša má byť vždy zamierená na Eucharistiu! Žime v 
stave túžby ako žalmista: ,,Otváram svoje ústa a chytám dych: lebo som žiadostivý tvojich prikázaní."74 Tento smäd po 
božských veciach je jednou z najcennejších milostí, ktorú prisľúbil Boh ústami proroka: „Hla, prídu dni... a pošlem hlad 
na zem; nie hlad chleba, ani smäd vody, ale slyšania slova božieho.75

Až pokiaľ smie siahať naša túžba? Môžeme sa usilovať po skrytých tajomstvách božieho spojenia?
Áno, predpokladajúc, že naša túžba ostane pokorná a v radosti poddaná božej vôli.
Bezpochyby, bola by to pochabá pýcha oddávať sa zlým klamom, želať si mimoriadne dôkazy priazne, ako zjavenia, 
videnia atd. Ale želať si čo možno najužšie spojenie s Bohom je vec správna a svätá. „Ó by ma pobozkal bozkom 
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svojich úst",76volá nevesta v Piesni piesní. A hovorí v mene všetkých milosťou posvätených duší, ktoré túžia po tomto 
šťastnom stave, v ktorom duša „sa pripojí Pánovi, je s ním jeden duch".77

Kto dovolí duši z tohto zemského slzavého údolia vysielať takéto sväté a smelé túžby?
Duch svätý. On riadi našu dušu k Bohu. „Lebo za čo sa máme modliť, ako treba nevieme, ale sám Duch oroduje za nás 
nevysloviteľnými vzdychmi.78 Na oživenie našich prianí je výborný prostriedok vziať si na pomoc slová svätého Písma, 
ktorými sa tak často vyjadruje volanie po Bohu.
„Ako jeleň dychtí po prameňoch vodných: tak po tebe túži moja duša, Bože! Smädí duša moja po Bohu, po silnom, 
živom: kedy prídem a ukážem sa pred tvárou božou?"79

„Smädilo po tebe moju dušu, mnohonásobne (túži) po tebe moje telo. V zemi (tejto) pustej, bez ciest a bez vody."80

2. Opakovanie úkonov lásky.
Svätý Ján napísal: „Boh je láska."81 Tak isto možno povedať: „Ježiš je láska", a mohlo by sa dodať: kresťan je láska.
Život Slova v lone najsvätejšej Trojice je v tom, že miluje Otca, a všetko, čo dostáva od neho, k nemu, Pôvodcovi 
všetkého, privádza zpät. Aj tu bol jeho život láskou. Slovo z lásky k Otcovi sa stalo telom, aby nám ho zjavilo a nás 
získalo pre neho. Láska ho viedla stať sa človekom, láska ho pribila na kríž. Posledný dôvod jeho tajomstiev, jeho 
práce, jeho utrpenia je láska k Otcovi.
Touto láskou vedený Ježiš prijal na seba spôsob chleba a aj tento ukrýva v bohostánku. Čo robí v nepreniknuteľnom 
mlčaní hostie? Predovšetkým miluje Otca.
Prijímajúci sa bude usilovať žiť ako Ježiš: bude teda Boha milovať. Bude ho milovať tak, ako to nariaďuje prvé 
prikázanie, ktoré obsahuje v sebe všetky iné: z celého srdca, z celej duše a zo všetkých síl svojich.
Pravdaže, ľudskej slabosti nie je možné, bez prestania vzbudzovať úkony lásky. No s milosťou božou môžeme ich aspoň 
rozmnožiť natoľko, že ovládajú úkony iných cností a získavajú stále určitejší a prenikavejší vplyv na náš život.
Vzbudiť úkon lásky je také ľahké! Stačí vzlet srdca. Aj najponíženejšie dielo, aj najmenšia obeta sa môžu premeniť na 
lásku. „Všetko, čo sa robí s láskou, je láska — hovorí svätý František Salezský — práca, únava, ba aj smrť je láska, ak 
ju znesieme z lásky". A P. Lacordaire hovorí, že „láska božia je najvyšší úkon duše, je majstrovské dielo človeka". — 
„Aj najmenší akt čistej lásky — poznamenáva svätý Ján z Kríža — má v očiach božích väčšiu hodnotu a Cirkvi je 
užitočnejší ako všetky ostatné diela spolu." — „Na svete niet nič podstatnejšieho ako láska božia. V porovnaní s touto 
veľkou skutočnosťou je všetko ostatné len klam; všetko je prázdne a nemá smyslu, rýchle zaniká. Úkon lásky je 
dokonalý: jej účinky sú mocnejšie, jej následky dôležitejšie ako účinky a následky akéhokoľvek iného úkonu. Ani smrť 
sa jej nemôže vyrovnať vo veľkosti. Čo však je potrebné na vzbudenie lásky? Jeden pohľad srdca, ktorý rýchlosťou 
blesku dosahuje nebesá, Takéto úkony sa dajú vzbudzovať bez ohraničenia pri najroztržitejšom zamestnaní. Opätovaním 
sa neoslabujú: skôr práve tým rastú do nevídanej veľkosti. A pritom bez všetkej námahy; ba spôsobuje nám to skôr 
radosť" (Faber).
„Kto túži vrelo po láske — hovorí svätý František Salezský — bude čoskoro milovať so zápalom." Preto nikdy 
neprestaňme milovať. — „Keby som mala tisíc sŕdc — zvolala svätá Margita Mária — láske by to nebolo mnoho." — 
Svätý Pavol hovorí, že ,,láska je vyplnením zákona".82 Ako láska umožnila Bohu zmariť sa pre stvorenie, tak spôsobuje, 
že sa stvorenie oddáva Bohu a tým završuje svoje spojenie. „Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh v ňom."83

„Je veľmi dôležité — hovorí svätý Ján z Kríža, — aby sa duša veľa cvičila v láske, lebo sa rýchle zdokonaľuje, aby sa 
nezdržovala tu v zemských veciach, ale aby sa rýchle ponáhľala za videním Boha. Trvalé cvičenie lásky je veľká vec. 
Duša, ktorá doniesla zdokonalenie a zavŕšenie lásky, nemôže ani v tomto, ani v druhom živote vydržať dlho bez videnia 
Boha."
„Rozšír ma v láske, aby som sa naučil vnútornými ústami srdca svojho ochutnával, ako /e sladké miloval, v láske sa  
roztápal a plával. Nechže ma drží láska, prelievajúca sa ponad mňa, pre nadmierny oheň a úžas. Chcem spievať spev 
lásky, milý môj, chcem ťa nasledovať do výšin, nech klesne únavou duša moja v chvále tvojej, plesajúca láskou. Chcem 
ta milovať viac ako seba, a seba len pre teba a všetkých v tebe, ktorí ta opravdivo milujú tak, ako to rozkazuje zákon  
lásky, žiariaci z teba."84

3. Neviditeľné božské výlevy.
Ide o pravdu, ktorá je súca dušu uschopniť na nekonečné túžby a vzbudiť v nej nenásytnú lásku.
Teologia hovorí o neviditeľných výlevoch božích, ktoré sú jedným z najhlbších tajomstiev náboženstva. Ide o nové 
výlevy božie: nové svetlo, ktoré sdiela nášmu poznaniu a vzrastajúce stopy lásky, ktorými stvárňuje Duch svätý našu 
vôľu. Sú odbleskom a zároveň pokračovaním večných výklonov Syna a Ducha svätého.
Vždy, keď duša svojím zápalom a veľkodušnosťou robí pokrok v láske božej a zasluhuje si novú milosť, vysiela Otec 
do tejto duše Slovo a Ducha svätého, ktorí jej dávajú nové právo na nežnú, úprimnú a božskú dôvernosť. A pretože tri 
osoby sú nerozdielne, prichodí aj Otec, bez vyslania. Zaplavia dušu otvorením nových prúdov života; vzniká nový 
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dotyk, osobnejší, silnejší a dôvernejší ako v predošlom okamihu.
Toto úcty hodné tajomstvo sa môže vykonávať v každom okamihu, znovu a znovu. Každému vzrastu lásky zodpovedá 
nové prebývanie troch božských osôb. A keby duša aj v každej minúte vedela vzbudiť úkon, ktorý zväčšuje lásku, 
vprúdi najsvätejšia Trojica znovu do nej vždy v novej záplave svetla a lásky. Ako vysoko môže duša vystupovať po 
týchto tajomných schodoch? Ó duša kresťanská, keby si poznala dar Boží!
„Ó Trojica, najvyšší, najnežnejší, najmilostivejši Bože, Otče, Syn a Duch svätý, jediný Bože, dúfam v teba.
Vyučuj, ved ma, bud mi oporou! Ó Otče! tvojou nekonečnou mocou upevni mi pamäť a naplň ju svätými a božími 
myšlienkami!
Ó Synu! svojou večnou múdrosťou osvieť môj rozum a daj mi poznanie svojich neklamných právd a mojej vlastnej  
nízkosti!
Ó Duch svätý, ktorý si láska Otca a Syna, svojou nepochopiteľnou dobrotou ponor moju vôľu do svojej a rozpáľ ju 
neuhasiteľným ohňom svojej lásky!
Môj Pane a Bože, môj počiatok a koniec, ó nekonečne jednoduchá, nekonečne pokojamilovná, nekonečne láskyhodná 
bytosť! Ó priepasť sladkosti a úžasu! Ó milované svetlo, ó najvyššie šťastie mojej duše! Oceán nevysloviteľných  
radostí! Dokonalá plnosť všetkého dobrého, môj Bože a moje všetko, čo mi ešte chýba, keď mám teba? 
Ty si mojím jediným nemeniteľným dobrom. Nesmiem nič iného hľadať okrem teba. Hľadám a túžim len po tebe. Ó 
Pane, priťahuj ma k sebe! Pane, klopem, otvor mi. Otvor sirote, ktorá ťa prosí. Ponor ma do priepasti svojho božstva.  
Urob. aby som bol s tebou jeden duch, aby som vo svojom vnútri mohol mat tvoju ľúbeznosť."

Svätý Albert Veľký, OP.

V.
    Cieľ eucharistického spojenia.

a) V pomere k nášmu detinstvu božiemu skrze Ježiša Krista.
1. Naše nadprirodzené určenie.
2. Prijímanie a naše nadprirodzené určenie.
b) V pomere k oslave najsvätejšej Trojice.
1. Najvyšší cieľ stvorenia.
2. Jediná liturgia.

a) Naše detinstvo božie skrze Ježiša Krista.

1. Naše nadprirodzené určenie.
„Požehnaný buď Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista ... vo veciach nebeských v Kristu, ako nás vyvolil v ňom pred 
ustanovením sveta, aby sme boli svätí a nepoškvrnení, pred jeho tvárou v láske."1

Boh sa teda od večnosti s nami zaoberal.
Otec nás myslel; sme myšlienkou Boha. O každom z nás vypovedal jednu myšlienku, slovo, ktoré nás stvorilo, ktoré 
obklopuje celý náš časný a večný život a hovorí, čo sme, aké miesto máme, akú dokonalosť stelesňujeme, akú slávu 
máme dosiahnuť.
Pretože nebeský Otec chcel do nás preniesť svoju najvyššiu myšlienku, vypovedal túto myšlienku, toto slovo, keď určil 
naše nadprirodzené povolanie. Uskutočnením božej myšlienky vstupujeme do večného poriadku večných skutočností.
Našou úlohou je splniť vôľu nebeského Otca, žiť primerane tomu, čo vypovedal o nás; všetko prijať, čo toto slovo 
obsahuje: radosti aj trpkosti; podrobiť sa s láskou všetkým požiadavkám, ako sa ony zjavujú v našom dennom živote.
Ale v čom spočíva táto tajomná myšlienka? Čo hovorí toto slovo?
Svätý Pavol odpovedá: „O ktorých predvídal, tých i predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna."2 Je vôľa božia, aby 
sme mali účasť na tajomstve Kristovom. Slovo, ktoré vypovedá o nás, obsahuje objem, druh a spôsob, ako máme Ježiša 
vyžarovať na oslavu nebeského Otca: „Predurčil si prijať nás za synov skrze Ježiša Krista, podľa predsavzatia svojej 
vôle."3

Naše nadprirodzené určenie pozostáva teda v tom, aby sme sa stvárňovali podľa Ježiša, aby sme žili ako Ježiš a v Ježiša 
sa pretvorovali.
Vtelené Slovo je jediným obsiahlym ideálom, ktorý sa má uskutočniť a zjaviť vo všetkých tých, čo sú láskou predurčení: 
svetskí, kňazi a rehoľníci, panici aj manželia. Tento vzor musia všetci nasledovať, ak nemajú byť vytvorení z Ježišovho 
kráľovstva, z milosti. Stupeň ich dokonalosti a nadprirodzenej plodnosti zodpovie presne stupňu ich učeníctva a ich 
vernej podobnosti s Ježišom. „Niet v nikom inom spasenia, lebo nie je iné meno dané ľudom pod nebom, v ktorom by 
sme mali byť spasení.“4

Nakoľko mám v sebe odzrkadľovať obraz Kristov? — Neviem. To je to nepreniknuteľné tajomstvo večného 
predurčenia. Isté je toľko, že musím odzrkadľovať. Bez prestania musím hľadieť na Ježiša, napodobňovať ho a 
pretvorovať sa v neho. Ako možno vyplniť toto vznešené povolanie?
S milosťou a spoluúčinkovaním Ducha svätého; „lebo u vás ostane a vo vás bude".5

Duch svätý sa stáva vykonávateľom božích plánov, hýbateľom obožovania človeka, podľa plánu Otcovho a podľa 
praobrazu vteleného Slova. „Digitus paternae dexterae — prst ruky Otcovej", spieva Cirkev. Ako maliar alebo sochár 
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upotrebuje ruku k tomu, aby zvýraznil svoju myšlienku, tak upotrebuje Otec Ducha svätého, aby prenášal do nás svoju 
myšlienku, aby svoje slovo vpisoval do nás a utváral v nás svoj obraz.
Prvé dielo tohto tvoriaceho Ducha a Posväcovateľa je, že nás pretvára na podobu Syna Božieho, aby sme žili životom, 
ktorý zodpovedá nášmu božskému synovstvu. „Všetci, ktorí Duchom božím vedení bývajú, tí sú synmi božími. Ved 
nedostali ste ducha otrockého zasa v strachu, ale dostali ste Ducha, ktorý prijíma za synov, v ktorom voláme: Abba, 
Otče!... sám Duch vydáva svedectvo nášmu duchu, že sme dietkami božími."6

Ako Duch pravdy, objasňuje v našej duši večnú myšlienku Otca. Robí nám ho určitejším, zreteľnejším, príťažlivejším 
tým, že nám zjavuje Ježiša: „Ale keď príde ten Duch pravdy, naučí vás všetkej pravde; lebo nebude hovoriť sám od 
seba, ale čokoľvek počuje, bude hovoriť a zvestuje vám, čo má prísť. On mňa oslávi",7 pretože vás bude neprestajne 
oboznamovať s mojou milosťou a s mojím božstvom.
Ako Duch zdokonaľovania a posväcovania neprestáva vtláčať do nás úctyhodnú myšlienku Otca, ktorou je Ježiš, a to 
len vtedy, ak my chceme, trvalo a neodvolateľne. Na toto tajomstvo nazeral Dávid, keď spieval: ,,Ó Bože, svetlo tvojho 
obličaja je nad nami ako znamenie!" Pretože obličaj Pánov, jeho odblesk a jeho sláva je Slovo.
Ako Duch života a Pôvodca nadprirodzeného života utvára potom myšlienku Otca v plnosť. Pobáda nás dosiahnuť plnú 
podobnosť s Ježišom. „Pracujem k pôrodu, kým Kristus nevyobrazí sa vo vás"8 „na mieru veku plnosti Kristovej."9

Konečne ako Duch lásky stavia základy lásky medzi Trojicou a nami, aby sme neprestajne zotrvávali v spojení s 
Bohom. Nakláňa nám najsvätejšiu Trojicu a nás priťahuje k nej. On je neprestajné volanie, životná príťažlivosť, dych, 
ktorému nemožno odporovať a ktorý nás priťahuje k Ježišovi. V akej miere sa duša odovzdáva myšlienke Otca, ktorá sa 
rodí skrze Ducha svätého, v takej istej miere sa spojenie zužuje a zdokonaľuje až po okamih, keď Kristus bude natoľko 
v duši a duša natoľko v Kristovi, že obaja sa spoja v dokonalej láske, — podľa veľkňazskej modlitby Pánovej.
Až vtedy môže vykúpený a posvätený človek plný dôvery predstúpiť pred nebeského Otca a povedať mu: ,,Pozri, Bože, 
a pohľad na tvár pomazaného svojho,"10

„Ó večná Trojica! Ty si nevyčerpateľné more. Čím viac sa zanorím doň, tým viac ťa nachádzam a čím viac ťa 
nachádzam, tým viac ťa vyhľadávam. O tebe nikdy nemožno povedať: dosť! Duša, ktorá sa nasycuje vo tvojich hĺbkach,  
požaduje ta bez prestania, lebo neprestajne hladuje po tebe, večná Trojica! Neprestajne túži po tom, aby uvidela tvoje  
svetlo v tvojom svetle. Ako jeleň túži po prameňoch vodných, tak túži moja duša uniknúť temnému väzeniu tela a uvidieť 
ťa v pravde... Ú večné božstvo! Nevyčerpateľný oceán! Môžeš mi viac dať, dávajúc mi seba? Ty si oheň, ktorý horí 
večne a nikdy nevyhasína. Ty si oheň, ktorý stravuje v duši všetku sebalásku. Ty si oheň, ktorý roztápa všetok ľad a ho  
rozsvecuje: v jeho svetle si mi dal poznať pravdu. Ty si svetlo nad všetkými.
Ty si najvyššie a nekonečné Dobro, Dobro nad všetky dobrá. Dobro, ktoré oblažuje! Nepochopiteľné Dobro!  
Neoceniteľné Dobro. Krása, prevyšujúca všetky krásy! Múdrosť všetkých múdrostí, Múdrosť sama! Ty Chlieb anjelský,  
v ohni svojej lásky si sa daroval ľudom. Ty si šat, ktorý zakrýva všetku nahotu, pokrm, ktorý svojou sladkosťou utešuje  
všetkých, ktorí hladujú. Lebo ty si sladkosť bez najmenšej trpkosti.
Ó večná Trojica, ty mi ukazuješ cestu veľkej dokonalosti, aby som ti slúžil vo svetle i vo tmách, aby som bol zrkadlom 
čistého a svätého života u aby som konečne odišiel z tohto biedneho života, v ktorom som doteraz svojou vinou slúžil  
temnostiam.
Obleč ma, večná Trojica, obleč ma do seba, aby som tento smrteľný život trávil v pravej poslušnosti a vo svetle viery,  
ktorým si moju dušu oslepil."                                                                                                 Svätá Katarína Sienská.

2. Prijímanie a naše nadprirodzené určenie.
Prijímanie nám dovoľuje vniknúť do tajomstva nášho predurčenia a posväcovania. Keď prijímame, prechádza toto celé 
tajomstvo do nás, aby v nás ostalo. Otec je v nás, aby nám dal Slovo, Duch svätý, aby nám ho vtlačil. A keď oheň našej 
lásky zodpovie dobrotivej vôli božej, vyvoláva každé prijímanie v skrytosti našej duše, osvietenej vierou, ešte užšie 
spojenie a skrze Ducha svätého sprostredkuje jej novú črtu podobnosti s Ježišom.
Prijímanie nám skutočne daruje nielen telo Ježišovo, ale aj Ducha, ktorý ako jemná krv vniká do nás, aby v našej duši to 
spôsobil, čo spôsobuje krv v našom tele, Je zásadou, podkladom života. Ako viedol a naplňoval človeka v Ježišovi od 
prvého okamihu jeho smrteľného života, tak sa Duch svätý stáva aj u nás kormidelníkom a vedie náš vnútorný prerod. V 
Ježišovi a v prijímaní je ten istý Duch života, ten istý princíp činnosti. Ale má prijímajúci otvorené srdce pre jeho 
vnuknutia, čoskoro dosiahne dokonalé spodobnenie, lebo tá istá milosť musí spôsobovať tie isté etnosti, ten istý Duch 
svätý musí vzbudzovať tie isté úkony. Preto možno pozorovať, že svätí dosahujú takú veľkú podobnosť s Ježišom, že sú 
s ním naozaj len jedno srdce a jedna duša. Všetci vidia ako Ježiš, súdia ako on, majú tie isté túžby, tú stú vôľu, tú istú 
lásku. ,,Cor Pauli, cor Christi"
„Srdce Pavlovo je srdce Kristovo" — povedal svätý Chryzostom; a či to nepovedal i sám apoštol slovami: „Nuž žijem, 
už nie ja, ale žije vo mne Kristus."11„Krista mám miesto svojej duše" — povedal svätý Makarius.
Sv. Gertrúda Veľká, ktorej dal Vykupiteľ tú milosť, že jej odkryl svoje najsv. srdce, — ako keby nebol mohol vyčkať 
čas, ktorý vo svojej večnej múdrosti na to ustálil — „stala sa s Kristom jeden duch", ako znak tohto trvalého mystického 
spojenia, vymenil Ježíš akýmsi neopísateľným spôsobom svoje božské, milované srdce za jej.
Sv. Katarína z Janova mohla o sebe povedať: „Nemám ani duše ani srdca. Srdcom a dušou sú mi srdce Ježišovo a duša 
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Ježišova."
U sv. Kataríny Sienskej sa toto tajomstvo duchovnej premeny odohralo mimoriadne nežným spôsobom. „Istého dňa
tak hovorí svätý Rajmund — keď s veľkým zápalom opakovala modlitbu proroka: „Čisté srdce stvor vo mne, ó Bože: 
a pravého ducha obnov v mojom vnútri", prosila Pána, aby jej vzal srdce a vôľu. Zdalo sa jej, že vidí, ako by Pán po 
svojom obyčajnom príchode vzal od nej srdce a odišiel, tak že ostala bez srdca. Dojem z tohto videnia bol taký silný a aj 
smyslové vnímanie ju tak v tom utvrdzovalo, že Katarína povedala, že vôbec nemá srdca . . . Krátko potom zjavil sa jej 
Pán, nesúc vo svojich svätých rukách ľudské srdce veľmi červené a rozžiarené, Pán jej dal toto srdce a povedal: „Milá 
dcéra moja, tak ako som ti minule vzal tvoje srdce, tak ti teraz vraciam svoje srdce." — V živote sv. Margity Márie 
nájdeme podobnú zprávu. ,,V piatok po oktáve Božieho tela — hovorí — povedal mi Ježiš po prijímaní toto: »Dcéra 
moja, prišiel som, aby som ti dal svoju dušu miesto tvojej, svoje srdce a svojho ducha miesto tvojho, aby si nabudúce 
žila len zo mňa a pre mňa.« Táto milosť mala taký veľký účinok, že odvtedy nič nemohlo ani najmenej rušiť pokoj mojej 
duše a nijaká sila viac nevnikla do môjho srdca okrem lásky Božej."
To je cieľ prijímania: sjednotenie sŕdc a duší.
Spomínané zprávy obsahujú síce mimoriadne udalosti nadprirodzeného poriadku. Ale odhliadnuc od toho, prijímanie 
ako také smeruje k tomu, aby v nás uskutočnilo podobnú premenu. Má za cieľ strácať vlastný život, aby ho nahradilo 
životom Kristovým, ktorý sám tento zámer vyslovil slovami: „Ako... ja žijem pre Otca, tak i ten, ktorý mňa je, tiež žiť 
bude pre mňa."12

Krátko, prijímanie má za cieľ utvárať druhých Kristov, druhých synov božích.
,,Ó všemohúca, večná Trojica! Ô sladká, nevysloviteľná láska! Koho toľká láska nerozpáli! Ktoré srdce by sa mohlo  
ubránil, aby sa nestrávilo pre teba?
Ó priepasť lásky! Stvorenia ta teda tak silno priťahujú, že sa zdá, ako by si bez nich žiť nemohol! A jednak ty si náš 
Boh! Ty nás nepotrebuješ. Naše dobro nič nepridá k tvojej veľkosti, lebo si nemeniteľný. Naša zloba ti nemôže uškodiť,  
lebo si najvyššie a večné Dobro.
Čo ta teda pohýna k tak veľkému milosrdenstvu? — Láska. Lebo nemáš voči nám nijakých záväzkov, ty nás vôbec  
nepotrebuješ.
Nekonečný Bože, kto ta ku mne privádza? Nik iný, len ty sám, Oheň lásky! Láska, vždy len láska. Len ona ta naviedla a  
navádza vždy, aby si preukazoval svojim stvoreniam milosrdenstvo, zasypával ich nekonečnými milostami a darmi bez  
počtu.
Ó Dobrota nad všetky dobroty, lebo ty si dobrý bez hraníc. Ty si nám dal Slovo, svojho Syna, aby žil s nami v dotyku s  
našou pokazenou, do temnoty pohrúženou bytostou. Čo je základom tohto daru? Láska. Lebo ty si nás miloval prv,
než si nás stvoril. Ô večná veľkosť, ó veľkosť dobroty! Ty si sa snížila; zmarila si sa, aby st urobila človeka veľkým.  
Kdekoľvek sa obraciam, všade nachodim len priepasti a oheň tvojej lásky."

Svätá Katarína Sienská.

b) Oslávenie najsv. Trojice.

1. Najvyšší cieľ stvorenia.
V poznávaní svojho nadprirodzeného určenia môžeme ísť ešte ďalej a pýtať sa: prečo Boh chcel, aby sme sa stali jeho v 
Kristu prijatými dietkami? Iste: na naše nezmerateľné a nezaslúžené šťastie. Jeho láska sa nevedela uspokojiť s tým, že 
nás vyviedla z ničoty. Chcel nás urobiť šťastnými a pozdvihnúť nás k vrcholu šťastia svojimi nevídanými darmi: 
účasťou na svojej prirodzenosti a vospolnosťou so svojím životom.
Zatiaľ však šťastie stvorenia nemôže byť posledným cieľom božieho účinkovania. Cieľom je zjavenie nekonečných 
dokonalostí božích, najmä jeho dobroty, a dokonalé oslávenie najsv. Trojice.
Tým, že mňa oblažuje, chce Boh osláviť seba: chce sa osláviť v mojom šťastí.
V poslednom rozbore teda Boh nás pozdvihol k detinstvu božiemu pre seba, k svojmu osláveniu. Toto sa má zavŕšiť v 
láske a chvále Pánovej: „V ktorom i my povolaní sme k podielu, predurčení podľa predsavzatia toho, ktorý všetko 
pôsobí podľa rozhodnutia svojej vôle; aby sme boli na chválu jeho slávy."13

Pretože je Boh Bohom, pôsobí vo všetkých veciach pre seba. Nevyhnutný poriadok vyžaduje, aby všetky bytosti 
smerovaly k Pánovi a jemu preukazovaly úctu. Oslavovať Pána je podstatná a pôvodná úloha stvorenia, len čo začne 
jestvovať. Tento cieľ ovláda všetko. Je to nevyhnutná, nútiaca spravodlivosť, po ktorej podľa slova Ježišovho máme 
lačnieť a smädiť.
Toto je tiež prvou úlohou, pre ktorú sa zjavil na zemi, a hlavným zamestnaním jeho svätého človečenstva počas 
tunajšieho smrteľného života, aj v Eucharistii. Kristus prišiel, aby nás zachránil, ale ešte viac, aby sa klaňal svojmu 
Otcovi a jeho chválil: aby nás urobil šťastnými, ale predovšetkým, aby mu priniesol hold, ktorý Boh očakáva od 
stvorenia sveta. Jeho vnútorný život bola neustála poklona. Keď pracoval, kázal, zázraky robil, trpel a umrel, stalo sa to 
preto, aby oslavoval svojho Otca. Horel neustálou túžbou preukazovať mu česť a toto nedalo pokoj jeho duši, túžiace j 
po spravodlivosti a láske.
„Krstom mám byť pokrstený: a ako ma tlačí, kým sa nevykoná!"14 Tento krst prijal keď vylial svoju krv, aby Bohu 
nahradí česť, o ktorú ho ukrátilo stvorenie.
„Žiadostivo žiadal som si jesť tohto veľkonočného baránka s vami."15 Touto veľkonočnou hostinou bola obeta hostie, 
seba samého, ako obety oslávenia.
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„Smädím", povedal v hodine smrti.16 Týmto smädom bola neuhasiteľná túžba srdca preukazovať Otcovi lásku. Smäd, 
ktorý nemohla utíšiť ani obeta na Kalvárii, lebo ustanovil Eucharistiu, aby vyliatie svojej krvi umožnil na všetkých 
miestach a po všetky časy.
Jeho život a jeho smrť mali len jeden cieľ: najprv vzdať Bohu dokonalý hold, a potom vzbudiť vo svete duše, ktoré v 
spojení s jeho úmyslami, s jeho láskou, s jeho obetou budú preukazovať chválu a úctu, ako ,.praví ctitelia klanať sa budú 
Otcovi v duchu a v pravde. Lebo i Otec hľadá takých..."17

„Požehnaný buď Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý požehnal nás všetkým požehnaním duchovným vo veciach  
nebeských v Kristu, ako nás vyvolil v ňom pred ustanovením sveta, aby sme boli sväti a nepoškvrnení pred jeho tvárou 
v láske; ktorý si predurčil prijal nás za synov skrze Ježiša Krista, podľa predsavzatia svojej vôle, na chválu slávy svojej  
milosti, ktorou nás omilostil vo svojom Synovi; v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa 
jeho bohatej milosti, ktorá sa rozhojnila v nás vo všetkej múdrosti a opatrnosti: keď nám oznámil tajomstvo svojej vôle,  
podľa svojho dobrozdania, podľa ktorého si zaumienil, že v plnosti ustanovených časov v Kristu obnoví všetko, čo je na 
nebi i na zemi, v ňom, v ktorom i my povolaní sme k podielu, predurčení podľa predsavzatia toho, ktorý všetko pôsobí  
podľa rozhodnutia svojej vôle; aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme prv dúfali v Krista."18

..Pre túto príčinu zohýbam svoje kolená pred Otcom..., aby vám dal podľa bohatstva svojej slávy mocou spevnieť skrze 
jeho Ducha na vnútornom človeku, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste v láske zakorenení a  
založení mohli pochopiť so všetkými svätými, aká je širokosť, dĺžka a hlbokosť a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje 
všetku vedomosť, aby ste boli naplnení všetkou plnosťou božou.
Ale tomu, ktorý môže učiniť všetko hojnejšie ako prosíme alebo rozumieme, podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu sláva 
v Cirkvi a v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia naveky vekov! Amen"19

2. Jediná liturgia.
Kristus prišiel, aby medzi nami obetoval obetu chvály, aby slávil bohoslužbu.
Túto bohoslužbu, liturgiu, vykonáva neprestajne ešte aj teraz. Lebo ako vtelené Slovo je Ježiš kňazom: „Pozerajte na 
Ježiša, posla a veľkňaza nášho vyznania."20

Liturgiu bude večne sláviť; ved kňažstvo je jeho základné a hlavné povolanie: on „má večné kňažstvo"21 a Otec mu 
riekol: „Si na veky kňazom."22

Preto ho vidíme sláviť tú istú liturgiu na nebi aj na zemi. V jednej z najveľkolepejších vízií Apokalypsy ukazuje nám 
Ján, ako náš Veľkňaz, obklopený zástupom vyvolených, v strede vykúpeného tvorstva vykonáva svoje kňažstvo pred 
trónom, kde sídli Najvyšší.
Duch siedmych lúčov spočíva na ňom a vdychuje do neho kňažstvo. Stojí tam ako obetujúci kňaz. Je zabitý ako 
najvyššia Obeť. Preukazuje úctu a slávu tomu, ktorý bol, je a bude. A hľa, všetci nebešťania spájajú sa s Baránkom, aby 
oslavovali toho, ktorému sa Baránok obetuje: „Hodný si, Pane Bože náš, prijať slávu a česť i moc, lebo ty si stvoril 
všetko a z tvojej vôle bolo a stvorené je."23 „Svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci"24 Klaňajú sa mu, padajú pred ním a 
predkladajú mu svoje koruny na znak, že ich víťazstvo a sláva pochádza od Pána a len od neho.
Vyvolení sa však obracajú k Baránkovi, ktorý tiež dostáva jemu patriacu chválu. Kým on vykonáva svoju veľkňazskú 
úlohu, padajú pred ním a mohutnvmí hlasmi zaznieva nový spev vykúpených: „Hodný je Baránok, ktorý bol zabitý, 
prijať moc a božstvo, i múdrosť i silu i česť i slávu i dobrorečenie."25

Toto je vo veľkých obrysoch liturgia, jej lesk sa bez prestania odhaľuje v nebesách pod vodcovstvom Ježiša, večného 
Veľkňaza a pod vplyvom dýchania Ducha sv., skrze ktorého aj sám Baránok „obetoval seba nepoškvrneného Bohu"26

Liturgia, ktorá sa teraz odbavuje na našich oltároch, je tá istá: to isté kňažstvo, ten istý kňaz, tá istá obeta, to isté 
obetovanie, ten istý cieľ. Rôzna je len vonkajšia podoba: triumfujúca Cirkev slávi túto obetu nazeraním, bojujúca Cirkev 
vo viere. Ale je to jedna jediná liturgia. Obdivu hodný súlad vystupuje každú chvíľu z posväteného a očisteného tvorstva 
bore k trónu Najvyššieho, vzdáva mu chválu a vyvyšuje ho skrze Baránka, ktorý sa obetoval; nespočetné hlasy z 
neprehľadného zástupu vykúpených dvíhajú sa od končín zeme a nebies: ale všetky tieto hlasy zlievajú sa v jeden jediný 
súzvuk, spievajú jeden jediný chválospev, jednu jedinú liturgiu.
Ježiš preto priniesol obetu na Kalvárii a preto túto istú obetu vykonáva ďalej v Eucharistii, aby obeta chvály vystupovala 
neprestajne k Bohu.
Toto je spolu posledný cieľ prijímania. Liturgiu, ktorá sa — úplne tá istá — odbavuje pred trónom božím ako aj na 
oltároch, chce Ježíš opakovať v duši prijímajúceho. Prichádza k nám, aby nás zaradil do veľkolepého obetovania 
chvály, v ktorom je on Hlavou a Veľkňazom. Raz povedal sv. Margite Márii: „Prichádzam k tebe ako najvyšší obetný 
kňaz."
Každý pokrstený je ako posvätený chrám, jedno z miest, na ktorom sa odbavuje liturgická obeta: „Chrám boží je svätý, 
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ktorým ste vy."27 V tomto chráme sa ubytúva všemohúci trojjediný Boh: .,Prídeme k nemu a spravíme si príbytok u 
neho"28 Prijímanie prináša obetu zabitého Baránka, ktorý sa znovu obetuje a so svojou obetou chce zjednotiť obetu duše 
prijímajúceho. „Kresťanská duša — hovorí Origenes — je stále oltárom, na ktorom sa odbavuje obeta dňom i 
nocou." ,.Preto skrze neho obetujme vždy Bohu obetu chvály, to jest ovocie perí, ktoré vyznávajú meno jeho."29

Prijímanie uschopňuje človeka sláviť vo svojej svätyni obetu oslávenej aj bojujúcej Cirkví: v nej sa dáva Bohu tá istá 
obeta, tomu istému Bohu, hlasom toho istého zvelebovania.
Nič nechýba, ani modlitba a zvuk harfy v slávnom videní sv. Jána. Modlitba duše obklopuje obetu ako by sladkou 
vôňou, ktorá je dôvodom výroku Pánovho: „Kto je tá, čo vystupuje z púšte ako stĺp dymu z voňavého korenia, myrhy a 
kadidla a z rôzneho prachu kupca s koreninami?"30

Zvuk hárf je súladom všetkých úkonov lásky, všetkých želaní, pocitov, ktoré vznikajú v srdci pôsobením Ducha sv. 
Vznešený súlad, opravdivá ozvena novej piesne zboru vyvolených, v ktorom všetky mocnosti duše a tela ako struny 
harfy v čistote a pokání zaznievajú.
„Až potom — povedal nebeský Otec sv. Kataríne Sienskej — spieva duša milú pieseň, keď ju sprevádza na nástroji, na 
ktorom sú mocou múdrosti struny tak usporiadané, že vydávajú súzvuk na oslavu môjho mena a slávy. Tento súzvuk sa 
vyludzuje na hrubých strunách, mocností duše a na tenkých strunách vonkajších smyslov nášho tela. Všetci svätí 
získavali duše týmto súzvukom. Prvý, kto vzbudzoval vnímanie tejto harmónie, bolo moje milé Slovo, keď sa oblieklo 
do rúcha človečenstva, spojilo ho s božstvom a na kríži sa zjavilo v takej harmónii, že uchvátilo ňou celé ľudské 
pokolenie." V nebi, na oltároch a v dušiach slávi sa teda tá istá bohoslužba.
Naše posväcovanie napreduje v takej miere, v akej sa odohráva v nás. Keď duša, unášaná veľkou radosťou a 
poznávaním, v láske zjednotená s obetou Baránka dôjde tak ďaleko, že sa ničím viac nedá odviesť od svojej obety 
chvály, ba naopak, neprestajne vykonáva vnútornú bohoslužbu, dosiahla tu na zemi dokonalosť; žije v temnote viery, 
ako blahoslavení vo večnom nazeraní a jej vnútorný život — hovorí sv. Albert Veľký, — je „predohrou a počiatkom 
života v nebi".
„Ó najsv. Trojica, z ktorej vyžaruje život, láska a múdrosť božstva! Ô Otče, prazdroj všetkej sily, tvoja múdrosť je s  
tebou jednej podstaty, tvoja sladkosť prúdi nadmieru, oheň tvojej lásky zapaľuje, tvoja svätosť a dobrota sa vyliala na  
všetky bytosti: Tebe nech je chvála, česť a sláva, — tebe vďaka, moc a jasnosť, ako ti ju žičí moje srdce, naplnené 
povďačnosťou!
Ó večné Slovo! Ty si vysoko čnejúci céder libanonský, rozprestieraš ponad cherubínov s kráľovskou velebou konáre 
svojho božstva. Zapáčilo sa ti zostúpiť až do hlbín tohto slzavého údolia, aby si si vyhľadal zúboženú bylinôčku izopu,  
vyobjímal a láskal ju ako ženích.
Ó Duch sv., Boh lásky, puto najsv. Trojice! Svoj pokoj a radosť vyhľadávaš medzi dietkami ľudskými, pri svätej čistote,  
ktorá tu silou ohňa tvojej lásky kvitne nebeským pôvabom ako ruža medzi tŕním.
Duch sv.! Ó láska, ó láska! Ktorá cesta vedie do utešeného kraja? Aký chodník vedie ku pašienkom ducha? Kde,  
povedz, kde je táto cesta života, ktorá vedie na nivy, ktoré oplodnené Bohom, ozajstnou rosou osvežujú túžiace srdcia? 
Ú láska! Len ty poznáš túto cestu, ktorá vedie k životu a pravde. V tebe sa završuje ľúbezné spojenie so sv. Trojicou.  
Skrze teba dostávame najvzácnejšie dary ducha.31 Z teba vychádza semeno, ktoré plodí najbohatšie ovocie života. Z 
teba vyvierajú najoživujúcejšie prúdy sladkého požehnania Pána zástupov, tieto najdrahšie záruky ducha, ktoré sa na 
našej zemi, ach, tak zriedka nachodia.
Ó Syn Boží! Ó láska, ó láska! Priprav mi cestu krásnej lásky k sebe!32V čistej prítulnosti k tebe, pripútaná k tebe  
sladkou láskou svätého zasnúbenia, chcem ťa všade nasledovať, kamkoľvek ideš, až k výšinám, na ktorých bývajúc a  
panujúc v plnej velebe svojej božskej podstaty, v sladkej jednote svojej živej lásky a v divotvornom priateľstve vedieš 
plesajúce chóry v nebi, tie chóry plesajúcich panien, ktoré ako by odiate do snehobieleho rúcha s nadšením spievajú  
piesne o láske večného zasnúbenia. Medzitým, Ježišu, láska moja, obrň ma na tomto svete biedy závojom svojej lásky,  
aby som po tomto vyhnanstve pod tvojím vedením nepoškvrnená vstúpila do tvojej svätyne. Tam mi daj miesto medzi  
zástupmi panien! Tam ma občerstvi zo studne svojho božského priateľstva! Tam ma nasýť pôžitkom svojej oblažujúcej  
lásky! Amen. Amen. Áno, nech všetko hovorí Amen!"                                                 Svätá Gertrúda.
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