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D U C H O V N Í Ž I V O T 



Čo je duchovný život ? 

Nemienim tu vykladať jeho podstatu, ale 
len pripomenúť pre skutočný život niektoré 
omyly® 

Pri všetkých výkladoch o duchovnom živote, 
stále tkvie v mysli tak mnohých kresťanov, 
že tento duchovný život je oná doba, ono 
zamestnanie, kedy sa modlia, rozjímajú, čí-
tajú duchovné knihy, jfíspytujú svedomie alebo 
sú pri sv. omši a prijímajú sviatosti* Týmto 
a podobným okamžikom a skutkom hovoria 
duchovný živote Avšak ostatný všedný život 
dňa pokladajú za niečo, čo je pimo tohto 
duchovného života. Teda aajú duchovný a 
všedný živote Lenže v tomto je veľký, bez 
nadsádzky straš rtf omylo Duchovný život .je 
celý život. Modlitba, sviatosti a iné zbožné 
úkony nie sú samy o sebe duchovným životom, 
ale sú jednou a to skutočne podstatnou jeho 
zložkouo Kto sa dobre modlí, prijíma sv0 

sviatosti a koná mnohé nábožné úkony, pritom 
však v ostatnom živote - v rodine, povolaní 
v spôsobe reči, v súsedstve sa chová ako 
ľudia, ktorí sa neriadia zákonom božím a 
duchom Krista Pána / t . j 0 duchôm pravdy, 
lásky, čistoty a pokory/, nežije duchovným 
životom. 

Duchovný život - eko už obe tieto slová 
vyjadrujú - má dve hlavné časti, z ktorých 
nesmie a nemôže žiadna chýbať. Duchovný ži-
vot má byť skutočne duchovným a skutočne živo 
tom0 Jeho dve časti sú: modlitba a život sám. 

Čo to znamená? 
To znanená: V modlitbe sa spojujem mohut-

nosťami svojej duše s Pánom Bohom. V modlitbe 
poznávam, čo mám myslieť, čo mám robiť, aty 
som žil podľa vôle svojho Stvoriteľa a Spa-
siteľa. V modlitbe si vyprosujem a prijímam 
silu proti hriechu a pokušeniu, prijímam 
svetlo a dary Božie. 



Ale pot cm prichádza život, keá a cm už 
odišiel od modlitby. A v tomto živote musím 
zas žiť duchovne. Ak ten, kto sa o Boha 
nestará, alebo sa stará málo, koná svoje 
zamestnanie a žije svoj obyčajný život po 
celý den tak, ako iní ľudia bez spomienky 
na Boha,- žije ten, kto je duchovným človekom 
tak, že to isté zamestnanie koná duchovne; 
nekoná ho len pre zisk a povinnosť voči sve-
tu, ale koná ho z lásky k Bohu, nekoná ho 
netrpezlivo, mrzuto, zlostne, nerád, náladové 
ale koná ho trpezlivo, poctivo, verne a so 
sebapremáhanímo Ak účelom práce a denného 
života človeka, ktor$ ss na Boha nemyslí 
je len udržanie tohto života, má práca du-
chovného človeka účel večný, lebo ju koná 
aj preto, aby si získal alebo rozmnožil 
večné^zásluhy. Zkrátka: obyčgný život má 
prameň, spôsob a ciel pozemský, prirodzený 
duchovný život má pii všetkom konaní aj 
neprestajné pramenné dôvody, spôsob i cieľ 
duchovný, t . j o nadprirodzený, čiže sariého 
milovalého Tvorcu, Spasiteľa a Boha. 

Kiež s i všetci hlboko vtlačia do pamäti, 
že duchovný život je celý život, že modlit-
bou je i to, ako žijeme po celý den, po 
celý čas* 

K pevnému duchovnému životu. 

Spomeňme si na niektorých zbožných ľudí, 
pokiaľ ich bližšie poznáme - najlepšie ovšem 
pozorujme seba - a všimnime si , ako sa rôzne 
chovajúc 

Naša pomocnica, volajme ju Irenkou, roz^-
práva matka početnejšej rodiny, je také 
nábožné dievča, že denne chodí veľmi zavčasu 
na sv* omšu, aby deti ešte včas vypravila 
do školy, vstáva pracuje a líha so zbožnými 
piesňami, Kde môže využije príležitosť, au,y 



zabránila zlým slovám, poučuje o príkazoch 
viery, ale ked jej príde nejaká nehoda do 
cesty, odpustí si už niektoré svoje obvyklé 
modlitby, sama sa stáva ukrutnou a prosto-
rekou, byjadruje svoje pochybnosti dosť 
ostrým spôsobom a v takýchto chvíľach akoty 
zabudla, že predsa sa nezhoduje so zbož-
nosťou, keá je taká pr&dká a neukáznenáo 

Toto rozprávanie môžeme doplniť ešte 
niektorými inými poznámkami, aby nám vynikol 
tento druh duchovného života. Takí zbožní 
ľudia - a sú naozaj zbožní - milujú Pána 
Boha i jeho sv0 vôľu z celého srdca, sú nad-
šení pre mnohé dobré veci. ale ked sa im ne-
raz znechce modliť sa, ked ich opustí c hať 
premáhať sa, povoľujú vo svojej zbožnosti 
a vedome sa stávajú na chvíľu aLebo na istý 
čas tvrdými, náladovými, demolujú si určité 
nevernosti, vyhnú sa niektorému povinnému 
sebazapreniu, vyslovia slová, o ktorých cítia 
že odporujú pokore, láske k Dlížnemi, pravde 
a počestnosti. Nehovoríme tu o nejakých seba-
zapreniach dobrovoľných, ale o povinných, 
ktoré sú nutné k očisteniu našej povahy. 

Pevný vnútorný život znamená: nepodliehať 
zmenám nálady. Nehovorím, že nálady nemajú 
byť, lebo nie je v našej moci, aby sme sa 
cítili stále rovnakými. Ale hovorím, že nemáme 
podliehať týmto zmenám, ale pevne sa riadiť 
tým, o čom vieme že je dobré. 

Samozrejme že je to ťažké a že sa to 
ľahko povieo Ale práve v tom je pravá snaha 
po duchovnom živote, lebo je to práve život 
ducha, ktorý víťazí nad životom tela. Isteže 
samým rozhodnutím nebudeme hneä dokonale 
pevnými, ale kráľovská cesta lásky k Bohu -
to je snaha, aby sme vždy pevnejšie poslú-
chali to, čo láska žiada, aby ame vždy pev-
nejšie premáhali to, čo sa náhle zachce citu. 

To je teda cesta, ktorú teraz nastúpime. 



Zaumienime si , že si denne pri rannej modlit-
be urobíme predsavzatie? nedbať rôznych zmien 
citov a chutí, ale byť pevnými v $om, koľko 
sa dá na mojom stupni lásky odo mna žiadať, 
že večer budeme spytovať svedomie*- kedy a 
prečo sme sa riadili a poddávali dojmom, 
citom, zmenám lá nálad, namiesto toho, aby 
sme boli pevní v čnosti • 

Duchu Svätý, Sila a Láska, dodávaj mi 
sily k pevnej láske,„ktorá ty sa práve vtedy 
osvedčila vernou, ked sa starému človekový vo 
mne n§jmenej chce riadiť sa nou, aby zo dna 
na den upevňoval v sebe vnútorného človeka, 
žijúceho z viery a milosti, nie z vôle krvi 
a tela® 

K duchovnému životuc 

Odev tela,vsmiech zubov a chôdza človeka 
rozprávajú o ňom0 Medzi vnútorným životom 
človeka a jeho vonkajším zjavom je nutný 
súlade Ak by chcel niekto tento súlad porušiť 
hádam »a mu to v nieč cm podarío Mnohý človek 
snáá vie výborne a nepoznateľne klamať vo 
svojom okolí, ale koniec koncov nie je to 
dlho mežné. A ak ide o ľudí, ktorí chcú žiť 
podľa Boha a ktorí teda nemajú úmysel klamať 
svojich blížnych, lež naopak, jednať čo naj-
správnejšie, zavčasu vynikne nesúlad, ak je 
nejaký medzi tým, čím sú vo vnútri a medzi 
ich chovaním. 

Keby sa obliekla niektorá veriaca žena do 
odevu, aký jej neprislúcha, hned sa pozná, 
že jej nepatrí a že sa v tem prípade hodne 
zmýlila® Ak niekto niečo číta o konaní svätýc 
v ich životopisoch a chce to hned napodobniť, 
pozná sa, že to nerobí zo seba, ale podľa 
niekoho, kto bol áalej než on. Ak niekto hovc 
podľa vzoru, ktorý sa mu zapáčil a núti sa Sc 
toho, vidno, ako hovorí a ako sa neprirodzene 
chová. 

Ak sa každý, kto túži žiť podlá vôle Božej 



usiluje chovať sa čo najlepšie - práve 
v tejto snahe po dokonalom chovaní urobí; 
viac chýb, ako priamo nesprávnym chovaní 
Je vôbec ťažko určiť a popísať, ako sa k< 
načim chovať. Bolo by chybou, akej sa mn< 
v horlivosti dopúšťajú, že rozQrobia kreí 
ský život na množstvo jednotlivých rád a 
kynov, tak že sa stane hotovým mechanizm* 
Ani v najmenšom nechceme upadnúť do tej t* 
chyby a nejakými predpismi stanoviť, ako 
má kto chovať, ako hovoriť, ako má stáť, 
chodiť a sedieť. Kresťanský a dokonalý ži 
je práve životom, je prirodzenou čnosťou, 
vyplývajúcou z vlastného vnútra a posvätť 
vznešenou milosťou, nikdy zvonku riadenýn 
jednaním. Musí byť teda našou hlavnou snj 
aby sme vo vnútri boli preniknutí duchom 
Krista Pána, vo vnútri čistými a dobrými 
navonok aby sme konali podľa toho, akými 
sme vo vnútri. Jedná sa tu pravda, o ľudi 
ktorí chcú byť úprimne dobrými a ľahko bj 
sa robili navonok svätejšími, ako sú vo 
vnútri už čtnostnými. Nenyslíme tu na po-
krytcov, ktorí chcú vedome a dobrovoľne 
klamať svoje okolie a pretvarujú sa. Lebc 
ide o ľudí veriacich, ktorí síce chcú byt 
dobrými kresťanmi, ale neuvedomujú si , kd 
a ako sa má kresťan chovať, lebo im ujde 
mnohé ich jednanie bez toho, že by si ho 
boli vedomí® Tým je nutné dať radu, kde 
majú dať na seba pozor a kde majú spytova 
je svedomie. Duchovný učiteľ Hugo od sv. 
Viktora hovorií:"Jednanie človeka má byť 
pri každom úkone milé bez zmäkčilosti, vá 
bez pomalosti, pružné bez nepokoja, zrelé 
bez opovážlivosti a prísne bez prudkosti. 
Všimnime si teda vcelku, ako ty sme mali 
očistiť svoje vnútorné konanie od skutkov 
ktoré odporujú duchu Krista Pána a potom 
ak c to robíme vždy, ako by sme mali aj vo: 
kajším konaním Bohu slúžiť, čiže ako využ 



vonkajšieho jednania pre svoje posvätenie. 
Varujme sa z jednej strany prílišnej 

unáhlenosti, ľahkovážnosti a náklonnosti 
k smiechu, priveľkej rozvláčnosti a vehe-
mentnosti v reči,kroku a rôznej nápadnosti. 
To by však ľahko mohlo viesť k prepiatej 
a pretvarované j, umelej vážnosti, ktorá je 
jednak smiešna, jednak neúprimná keá sa do 
nej nútime bez toho, že by sme boli do takej 
miery vážnymi. V tom práve fcobí chybu mnoho 
ľudí dobrej vôle, že v snahe dávať dobiý 
príklad, chovajú sa prepiate a tým dávajú 
ešte viac pohoršenia, lebo mnohých odrádza-
jú od nábožnosti. 

Inou chybou nášho konania je často prí-
lišná nežnosť a zmäkčilosť v tône hlasu, 
v pohľade a v pohyboch. Duch Pána nemiluje 
sladkých, roznežnených slov, ale skromnú 
priamosť a nadovšetko vnútornú pravdivosť. 
Je odporné ako sa mnohí domnievajú, že 
kresťanská láska vyžaduje prepiate, unylé, 
neúprimné reči a jednanie. Samozrejme, že 
hladená samorastlosť a hrubosť vo výraze 
tiež nie sú zhodné s kresťanskou pokorou 
a miernosťou. 

Vonkajší zjav človeka je určený jeho 
odevom; ľudia, ktorí sa usilujú žiť dokonale 
a čnostne, sami vycítia, že sa musia riadiť 
pravidlom nenápadnosti a slušnosti, nie pre-
pjatými a nápadnými šatami, ktoré majú uká-
zať, že sú vyňatí z tohoto hriešneho sveta, 
ktorým sa však jednak pyšne odlišujú od 
iných, jednak znechucujú iným chuť k čnosti 
a znožnosti. Táto nápadnosť je vždy zle 
pochopeným príkladom svätcov. Je istá, že 
keby nastala taká všeobecná moda, ktorá by 
sa naprosto odlišovala od kresťanskej mrav-
nosti, že by sa potom veriaci nesmeli podľa 
nej riadiť v že by sme sa potom l í š i l i . Ale 
tak flaleko to asi nikdy nedôjde, aby sa 
ľudstvo vo svojom celku a všeobecne odvráti-
lo od rozumu* To zostane vždy vlastné tej 
triede ľudí, ktorá potrebuje svoje vášne 
nejako vybíjať, ale jadro ľudí bude vždy 



triezlivé. To oväem neznamená - a nutno to 
veľmi dôrazne vytknúť mnohým zbožným ženám -
že by sa potom kvôli okoliu a 3 touto výho-
vorkou mohli obliekať neslušne a podľa 
výstrednosti mody. Šat môže byť nenápadný i 
vkusný a predsa najvýš slušný. 

To platí v zásade v kostole. Koľko pohorše-
nia a príčin k roztržitosti dajú sebecky 
zbožné osoby, ktoré sa oddajú svojim zvykom 
a citom a chovajú sa tak, ako by boli v kosto-
le samé. Práve tam má každý pokorne zmiznúť 
a nevynikať. A jak niekto v citoch svojej 
zbožnosti, alebo aby ich uplatnil, prekrikuje, 
chce riadiť modlitby i spev a modlí sa polo-
hlasne a pološeptom tak, že ho počuť okolo, 
ak pridáva do spoločnej modlitby vlastné 
prízvuky a vrúcne povádychy, potom je to 
jednak pýcha, lebo pokora sa vždy hľadí zrovna 
a zaniknúť, jednak je to aj cudzí hriech, 
lebo ruší modlitby druhých a upozorňuje na 
seba, čím odvádza od myšlienok na Bohao 
A ako je nutné všetko, čo nám Boh zveril, 
očistiť, tak je nutné i toto postaviť do 
služby Božej. 

Už ovládanie jednania navonok, aby nebolo 
podľa vôle našich vášni a zvykov, je seba-
záporom a obeťou. Ak sme však ukáznení a usi-
lujeme sa chovať v duchu pokory, skromnosti 
a čistoty, i ked sme sami, i tam, kde bolo 
dovolené poddať-sa pohodliu a citom, ked sa 
teda podrobíme tomu, čo viac odpovedá duchu 
Pána, prinášame tým ob*ť chvály a úcty. 
Jestli by sme mohli vyžadovať svojim chovaním 
viac úcty od svojho okolia, strojiť sa vzneše-
nejšie a vybranéjšie, ak by sme mohli hovoriť 
o svojich skutočných duchovných skúsenostiach 
a nečiníme tak, potcm toto skromné jednanie 
patrí medzi vedomé obete sebalásky a pokory. 
Ak b.y sme mohli voliť spoločnosť vybranejšiu 
a predsa sa časom ochotne venujeme styku s 
jednoduchými a nemilými ľuámi, znášame ich 
ne umelé chovanie a poslúžime im, potom do-



s a h u j e naše vonkajšie chovanie nových 
«tupcov čnosti a dokonalosti. Nuž, pomôže 
niečo, vedieť o tom? 

Usilujme sa v týchto mesiacoch najprv 
sa pozorovať, či nejednáme navonok nepravdivc 
prepjato alebo nekresťanský; ale potom si 
sami podla svojej túžby po čnosti stanovme 
čím kde a ako by sme mohli i svoje vonkajšie 
jednanie učiniť nástrojom úcty Božej a posvá= 
tenia svojho tým, že i skutky ináč dovolené 
si odriekame a v nich budeme prinášať Pánu 
Bohu obeť svojho tela. 



K duchovnému životm 

Srdce čisté stvor vo mne, Bože ! 

Ako by si mnohí tak radi vylíčili kres-
ťanstvo a zbožnú cestu k Bohu krásnymi vidi-
nami sladkého obcovania s najvyššou Dobrotou, 
v ktorom niet tvrdosti, nepríjemnosti.. . 
Vidia celé, ba najvyššie náboženstvo v týchto 
citoch, slovách, túžbach. . . 

Ale: je to pravda a život? Nie je to klamn, 
milý hlas nepriateľa, ktorý zakiýva týmto 
ľuáom oči, hovorí, že Boh je láska a pod.? 
Lebo naše uši počujú silné slová Pána: 
"Kto chce za mnou ísť, zapri sám seba, vezmi 
svoj kríž a ijasleduj maH. Nepočuje ozvenu 
základného tonu evanjelia: Blahoslavení, 
ktorí trpia protivenstvá, blahoslavení pla-
č ú c i . . . Amen, vravím vám, svet sa bude rado-
vať, vy však budete kvíliť. A nevidia naše 
oči utýraného, ukrižovaného Spasiteľa? Nie, 
nie je pravda, že pravá cesta k Bohu je len 
sladký cit, v idenie . . . Cesta k Bohu je život, 
ktorý sa musí stále očisťovať, aby sa stával 
podobnejším životu Božiemu. 

Preto sa nutno zapierať a povedali by sme, 
že je to naprosto nutné k spáse tam, kde by 
sme sg bez sebazaprenia dopustili ťažkej 
urážky Boha - hriechu. Ak ide potom o hriech 
všedný, je tu odopieranie nutné, lebo nikdy 
nesmieme svojho Boha ani všedným hriechom 
svojvoľne uraziť. 

Nuž nejde len o hriech. Človek, ktorý chce 
ž iť plným kresťanským životem, životom du-
chovným, nachádza v sebe ešte iný zákon, 
než ktorý ho vedie k Bohu. Premáhať pokuše-
nie k hriechu, to samozrejme 1 Ale máme v sebe 
ešte náklonnosti, pochádzajúce zo zvyku, povaí 
ktoré nie sú hriechom? ale~k hriechu"veáú. 
Tak napr. nie je hriechom, keá niekto je 
prudký, nerozvážny, pomalý, chúlostivý, 
ľahostajný, vznietlivý, citlivý, háklivý, 



i a z l i v ý , odvážny a pod. Ale tieto a podobné 
lastnosti ľahko sa stanú prameňom hriechu, 

niekvapujú nás, jednajú v nás samočinne a čím 
viac sa vzmáhajú, tým menej sme schopní 
zvládnuť ich. Obrátime sa potom - a býva to 
najbežnejšie - k zlému, stanú sa z toho zlé 
zvyky a náklonnosti a teda skutočné pramene 
hriechu. Nuž hľa: Nestačí nám, aby sme sa 
premohli až vtedy, ked už taká náklonnosť 
vzkypí, alebo sa nás zmocní, - to už býva 
neskoro - ale nutno ju už predom trvalé^po-
zorovať, riadiť a pokiaľ je zlá, vykorenovať. 
A toto očisťovanie, toto premáhanie je sku-
točným sebazáporom, je bojom nie proti hrie-
chu, ale proti tomu, z £oho hriech obyčajne 
vyrastá, vyráža. A duchovný človek nečaká, 
až ho bude táto náklonnosť pokúšať, ale ju 
predchádza. 

Táto snaha odvyknúť si od podobných ná-
klonností nie je priamo nutná. Teda nehreší, 
kto sa o ne priamo nestaral, len keá ty vždy 
premohol z nich plynúce hriechy. Ale hovoríme, 
tki o človeku, ktorý chce ísť k Bohu, ktorý 
nechce len nepevne žiť , ale silne a verne 
v milosti Božej a pestovať v sebe verne obraz 
Boží. Nuž tento sebazápor je pre takého 
človeka potrebný a je nutnou cestou, po ktorej 
sa musí každý uberať k Bohu, ktorú nesmie 
zánedbávať, ak sanechce klamať falošnou do-
mienkou zbožnosti. To je ono: Vezmi kríž a 
nasleduj ma! 

Hla duša drahá toto je druhé krídlo, kto-
rým sa vedľa modlitby musíš vznášať k Bohu, 
sk k nemu chceš vzlietnuť. Bože môj, nemusím 
si povedať, že som chcel ísť k Tebe cestami 
lásky a túžby, cestami vzdychov a videní, 
cestami, ktoré sladko ladilo moje srdce a 
pritom som zamietal všetko, čo sa mi nepáčilo? 

Nežil som tak vo veľkom klame? Pane. viem. 
ze nie je učeník nad Majstra, viem, že si 
vošiel do svojej slávy krížom, že nemôžem 



ináč, než za Tebou* A bola by to nejaká 
skutočná láska, keby som Teba nechal ísť 
cestou kríža a chcel som sám ísť na Tábor? -
Viem, že nič nečistého nemôže vojsť do neba. 
A preto začnem teraz s tvojou pomocou, nie 
trpko a nerád, ale práve s radosťou a láskou, 
očisťovať sa prísne zapieravo od svojich 
cľýb a náklonností, aby vo mne vzrastali len 
sväté zvyky a náklonnosti. 

Hneď v modlitbe chcem si vyprosiť svetlo 
a poznať tú náklonnosť, s ktorej tak často 
plynú moje poklesky a hriechy a začnem ju 
opravdivo a statočne premáhať. 
"Srdce čisté stvor vo mne, o Bože"! 

Čo je nutné najprv očistiť. 

Zo srdca pochádzajú zlé žiadosti, hovorí 
Božský Spasiteľ. Jestli má srdce pomčom túžiť, 
musí najprv poznať niečo, po čom v ňom potom 
začne túžba. Srdce poznáva veci mimo seba 
pomocou zmyslov. Zmysly sú cestami, po ktorých 
vystupuje svetlo k nám - vonkajšie svetlo. Co 
po nich príde, vstúpi do našich myšlienok a ' 
túžob, čo odmietneme, nedostane sa do nášho 
vnútra. V tom spočíva očista zmyslov. 

Ktorákoľvek vec vstúpi do nášho oka alebo 
ucha, vyvolá určitú predstavu. Predstavme)* 
akýsi obrázok tej veci. ktorú vidíme alebo 
počujeme. Z tejto predstavy vezme si náš 
rozum pojem o tom a uloží to v ppmäti. I pred-
stavy ostanú v pamäti a to tak živo, ako po-
zorne sme ich prijali . Napr.; Dívame sa dlho 
a pozorne na nejaký obraz, ďalej si zapamätáme 
ako vyzerá a čo predstavu j e,-„.ne ž keď si ho len 
zbežne obzrieme. A preto, keď ukladáme do 
svojej pamäti dobré predstavy a mylšienky, 
bude pamäť naplnená niečim iným, ako keď 
pi;j-jímame očami, ušami a hmatom veci, ktoré 
nie sú dobré. 



Nože, to je prvým a nutným sebazáporom: 
• e ňutné ovládať zmysly, aby neprijímali to, 
žo by privádzalo duše k hriechu. Stála po-
zornosť a prísnosť vypestuje v nás potom i 
schopnosť, že naše zmysly už samé si budú 
protiviť zlé veci a budú milovať veci dobré 
a pred Bohom krásne. A po nadobudnutí týchto 
schopností môže sa volať očisťovaním zmyslov. 

Všimnime si teda zraku: ak sa dívame bez 
rozdielu na á všetko, čo príde do mojej 
blízkosti, vznikne vo mne celý rad a celá 
zmes predstáv, ktoré zamestnávajú moje my-
slenie tak, že zaženú všetok pokoj a pozornosť. 
A každá roztržitosť prispieva len k tomu,že 
človek dáva» mejjej pozor na nebezpečie a 
príležitosť k dobrému a žije , myslí a hovorí 
čisté náhodne, podľa toho, ako mu napadne. 
Ak sa dívame na osoby alebo veci, ktoré vo 
mne vzbudzujú hnutie vášne, závisti a podo, po-
tom sa obyčajne vzbúri celé vnútro a zapudí 
myšlienky dobré, ano, vzbudí zlé žiadosti a 
túžby. 

Ak máme privykať vnútornej pozornosti duše 
na Boha ak máme očisťovať srdce od hnutia 
nezriadených vášní, musíme dbať, aby náš 
zrak neprinášal vonkajšie dojmy, ktoré sú 
protivné. Podobne to platí o sluchu. 

Cuch je zmysel, o ktorom by sme sa ľahko 
domnievali, že je nevingý a že nie je nutné 
očisťovať ho. Ale spomeňme s i , že aj čuch 
može vzbudzovať nezriadené predstavy a hnutia 
a že nie známkou duchovného človeka, ak 
používa voňavky, ak s obľubou vyhľadáva 
miesta alebo veci, ktoré lahodia čuchu. 

Chuť je veľmi zvodným zmyslom a je zvláštne, 
ze práve ľudia, ktorí sa ináč usilujú byť 
skutočne duchovnými, veľmi často a ľahko pod-
liehajú slabostiam. 

, . Hmat je rovno Drameňom mnohvch dojmov, 
„ľ? vzbudzuje hnutia a túžby po pohodlí, 

zmäkčilosti a vlastne je nejtelesnejším 
zmyslom, súc rozdelený po celom tele a otvá-
ra všade prístup vonkajšiemu svetu do vnútra 



Ako teda budeme očisťovať svoje zmysly? 
Predovšetkým je nutné, aby sme s nimi spra-
vili zmluvu, že nebudeme vedome vnímať ničoho, 
o čom vieme, že nás to vzrušuje, pokúša 
k zlému, skrátka, že by to bolo prameňom 
hriechu. To bude spoločné predsavzatie pre 
všetky zmysly. 

Ale ak má Í3ť o čistotu, musíme vložiť do 
s v o j i c h zmyslov schopnosť trvalú, ako sme už 
vyššie povedali, aby sme ľahko a temer samo-
činne odmietali dojmy a predstavy, ktoré sú 
nebezpečné. A to nie je dobré možné u všet-
kých naraz. Preto bude iste vhodné, a to 
zvlášť teraz v pôstnej dobe, ked predsa 
väčšina zbožiach ľudí hľadá príležitosť 
k sebazapreniu - ak prehliadneme svoje sve-
domie po stránke zmyslovej a npá opýtame sa 
sami seba, ktorý náš zmysel je nám najšastej-
šie príčinou hriechu, pokušenia, roztržitos-
ti , duševného boja. Ak je to zrak, skúmajme, 
kde a v čom ho musíme krotiť, ktoré veci ho 
vzrušujú a už vopred si stanovme, že týmto 
pohľadom vyhneme. A ešte áalej: sú okolnosti, 
kedy sa musíme na určitú vec dívať, lebo ju 
musíme pozorovať. I tu je možné, afcy sme si 
všímali len toho, čo je nutní, aby sme sa 
učili nevidieť to, čo nie je radno vidieť. 
Tým sa stane, že síce mnoho vecí uvidíme, 
ktoré by boli ináč nebezpečné, ale tým, že 
takú vec nepozorujeme, neupevní sa v našej 
pamäti a zavčasu zanikne j e j vplyv. Teda 
i pozornosť zraku možno riadiť, aby bola 
v niečom bdelejšia a v niečom sa vedela 
odvrátiť. 

Inému bude butné dávať pozor na sluch, 
koľko rečí musí vypočuť učeň a robotník, 
úradník, obchodník, zriadenec. A koľko je 
-dh preplnených zmyselnosťami, hrubosťami, 
ohovárkami. Nože, tu je nutné vedieť počuť 
len to, čo je dobré a vedieť nepočuť to, 
alebo zabudnúť, čo je zlé, nebezpečné. 



Ovšem vyhýbať sa zbytočným rozhovorom, 
nlafch zvedavosti, je nutnou požiadavkou 
E ždého, kto chce byť človekom duchovným,, 
Dívajúc teda pozor na svoj sluch, budeme 
vždy spytovať svedomie, či sme niečo nepočúvali 

p r íliä pozorne, čo nebolo dobré, a našou sna-
hou bude, aby už sme už prvé nesprávne alebo 
nebezpečné slová postrehli a podľa možnosti 
odvrátili pozornosť, zaviedli reč inde, alebo 
odišli . 

Ohľadom čuchu zanechávame vyhľadávanie 
príjemných VÔHÍ a nebudeme zmäkčilo používať 
pre svoju potrebu vôňou napustených častí 
odevu a vecí* 

Chuť sa stane rýchlo nepremožiteľným pánom, 
ak nie je ovládaná. Preto pôst od pokrmov 
patrí u všetkých ľudí d k najhlavnejším spô-
sobom sebabáporu a celá doba odriekania a 
pokánia sa nazýva pôstna vzhľadom k žiadosti 
ľudskej prirodzenosti po pokrme. Aký pevný 
má byť duchovný Slovek v užívaní pokrmu? 

Ak naozaj chceme udržať chuť vo svojej moci 
a nemáme byť naraz prekvapení, že už sa ani 
nevieme premôcť vo svojej túžbe po určitom 
pokrme, treba začať hned a vytrvale strážiť 
svoje chute. Hl'aáme sa mať vždy tak v moci, 
aby sme neboli otrokmi korenených, ostrých 
jeáál a nápojov, otrokmi mäsitých pokrmov, 
aby sme sa nevyhýbali určitým jedlám, alebo 
nevyberali si s prílišnou pozornosťou a 
príliš prepiatym, neúmerným záujom svoj denný 
pokrm. Voľme občas jedlá, na ktoré v tom oka-
mihu nemáme chuť, tým prv je potom žiadúce, 
aby sme si neoberali lepšie časti, lahodnej-
šiu úpravu... 

Ak číta tieto riadky nejaký lekár, iste si 
s nechuťou pomyslí, že tieto rady príliš 
zapáchajú nezdravou askézou a že ľudské telo 
nemá nadarmo chuti, aby podľa svojej potreby 
uavalo znať, čo mu treba podať, čoíamu prospie-
va k zdraviu. Dobre, isteže. Chuť má svoj 
učel a bez chuti by telo nemalo vedftiie, čo 
Potrebuje, ale nech každý, komu sa to nezdá, 



, dobrý pozor, aby neúmerne nepreceňoval 
funkciu tohto zmyslu, ktorý veľmi ľahko a 
ínkonca obyčajne žiada viac, nejž je potrebné. 
7vláŠť u ľudí, ktorí majú nielen pud, ale i 
rozum ktorý má riadiť uváženie zmyslovc 

Snomenme si, že zviera v prírode sa nepreje 
a ie len toľko, koľko potrebuje, ale kto sa 
vie prejesť a kto trpí na mnoho chorôb ná-
sledkom ne striedmosti, to je človek© Ďalej, 
ak toto číta človek veriaci a nie vyznavač 
len tela, nech uváži, že striedmosť a seba-
zápor je duševnou výchovou vôle, ktorá rozumnýn 
u v á ž e n í m a vedením i ovládaním pudov äaleko 
viac prispieva k sfcdraviu tela, ako povoľnosť 
k žiadostiam zmyslovo A konečne, podobné rady, 
aby sa žilo podľa chuti a aby sa chuť neovláda-
la, môžu byť prakticky dobré pre niekoľko tisíc 
vyvolených ľudí, ktorá tieto riadky iate nedos 
t a n ú a nebudú čítať, ale dnes je pre väčšinu 
ľudí prv odporučeniahodné, aby vedeli mať 
v moci svoje pudy a aby vedeli žiť v skrom-
nosti, odriekaní a spokojnostio A teda i 
k tejto krátkej, sociálno-praktickej stránke 
vedie očisťovanie chutio Uvedomme si , že 
človek, ktorý si vždy doprial, čokoľvek sa 
mu zachcelo, je v dobe nedostatku nespokojný, 
zúfa a stráca životnú schopnosťo Človek, kto-
rý si vedel všeličo odrieknuť, je -na všetko 
zvyknutý a ešte i vo veľkom nedostatku vie 
tyť spokojný a najmä je oveľa odolnejší i 
trpezlivejší ako zhýčkaný vyznávač telac 

Cieľom ovládnutia chati je potom práve schop-
nosť, aby sme si vedeli spokojne odrieknuť, 
c o by bolo príliš a čo by už robilo celého 
človeka príliš telesitfmo 

Hmat, čím má rozsiahlejšie pole vnímania 
a čím je telesnejší, tým je nebezpečnejší, 
^edl'a chuti najviac približuje vonkajšie veci 
v styku s nami a vzbudzuj® najpríjemnejšie 
citye j e teda vláda nad hmatom tým nutnejšia 
a Potrebnejšia. Ako ťažko si odvykáme od 



hodlia, na ktoré si človek navykol. Ako 
P ° stáva'mnohokrát i najzbožnejší človek 
5etrpezlivým a nevľúdnym, ak sa mu nedostane 
+oho pohodlia, alebo má zniesť nejakú neprí-
iemnú polohu tela, šiat, teplo, zimu, tvr-
dosť lôžka® A z tohoto šetrenia hmatu, koľko 
opomenutia dobrým, koľko lenivosti, koľko 
nedbalosti i v najväčších povinnostiach sa 
dostáva a koľko hriechu sa teda zrodí* Ano, 
nie len osobných hriechov, ale povážme, že 
práve z pohodlia mnohých veriacich vzniká 
zanedbanie horlivosti v práci na spáse druär-
hých, že v túžbe po ukojení hmatu neznesú 
dnešné pomery a rodí sa v nich duch nespo-
kojnosti a vzdoru*, Kde? Uvážte, že ak mnohý 
svätec vie sp$ť vždy na ti»rdom lôžku, mnohí 
spali na kameňoch, že vie vo vojne každý 
vojak spať tam, kdekoľvek únavou padol, či 
na ceste alebo v kaluži, že takí ľudia znesú 
opäť nedostatok, ak ho prikazuje doba a že 
vedia pevne žiť svojim povinnostiam ako ino-
kedy o Ale ten, kto si vždy doprial čo naj-
väčšie pohodlie, kto sa vyhýbal každej neprí-
jemnosti a bol hneď celý netrpezlivý a mrzutý, 
ak mal zniesť nejakú telesnú obtiaž, ten 
neznesie ani toľko, koľko by pokladal otužilý 
človek za celkom znesiteľné a pre seba dobré. 
Ostatné, celé ľudstvo by oveľa lepšie znášalo 
ťažkosti doby, áno, ani by týchto ťažkostí 
nebolo toľko, keby vedelo a chcelo žiť viac 
podľa rozumu než pudov. 

Nože, môžeme pri pohľade na kríž, na telo 
svojho Spasiteľa, ponechať svojim zmyslom 
voľnosť, aby vládli nášmu životu? Lebo prv 
má vládnuť duch im, aby slúžili tomu, k čomu 
boli stvorené, aby slúžili človeku k užívaniu 
vecí, ich poznávaniu a styku s nimi tak, aby 
Človek nimi pracoval pre svoju spásu a aby 
ich užíval k svojmu posväteniu veônému. Nie 
8 U na to, aby tiež slúžili Bohu a tak sú tiež 
v jeho službe, aby boli raz zduchovnelé a 
oslávené vo vzkriesenom tele? 



lásky k Pánu Ježišovi je všetko možné0 

ino, z lásky viac, ako z nutnistio Láska 
je pohnútkou vlastného života duše, nutnosť 
je len jej náhraškou. Ale má ešte iné ná-
hražky, ktoré ľudia tak veľmi radi vydávajú 
za sv. lásku. 

Nedávno som dostal l ist : Všet3$r vaše kázne 
sú priveľmi prísne* Ja tiež milujem Boha a 
On fcie, že viacvako tie mnohé zbožné ženy* 
Ale viem, že ked Ho milujem, že je dobrotivý 
a nežiada, aby som sa zriekla . . o To by bolo 
proti láske Božej a B ;rápiť . . . 

Boha a hovoria, On to _ vieš ty, 
ako to On vie? Vieš to ty tak isto, že On 
to vie tak, ako si to myslíš? Ty asi nevieš, 
že On povedal: Kto má moje prikázania a kto 
ich zachováva, to je ten, ktorý mS miluje,, 
A inde: Nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, 
vojde do kráľovstva nebeského, ale kto plní 
vôľu Otca môjho. A opäť inde: Ak ma kto mi-
luje, reč moju zachovávať bude. Bože, teda 
miluješ Boha aviníš Spasiteľa zo lž i . Ano 
zo lži , lebo ak hovorí pravdu, ako môžeš 
povedať, že Boh od teba nežiada, aby si sa 
zriekol hriechu, ktorý miluješ viac, ako 
Boha, lebo ti posobí utrpenie, že sa ho 
máš zrieknuť kvôli Bohu? To nie je láska 
k Bohu, to je klan a uspávanie sebeláskyo 
Povedali sme že dvoma krídlami sa uznáša 
dusa k Bohu: prvým bola modlitba, o tej sme 
sa už zmienili prv0 Druhým krádlom je seba-
záporc 

Tvrdé nemilé slovo. Ale bez neho niet 
Pravého kresťanstva a kto sa ho zrieka, zrieka 
sa samého Krista a evanjelia: Kto chceš za 
mnou zapri sám seba . . . A sebazápor je 
dôkazom lásky, nie slova, ani citu. Kto si 
kvôli Kristovi x± nevie nič odriecť, ten 
nech sa neopováži hovoriť o nejakej láske 

Ako ťažko hovoriť Milujú 



k Ne mu o Ale kto Ho naojaj miluje povie 
celou dušou: Z lásky^Panu Ježišovi je 

®§etko možné. 

Existuje sebazápor nutný a sebazápor 
i o b r o v o l n ý c Tam, kde B o h niečo prikazuje, 
čo musím konať pod stratou večnej xiix spá-
sy tam je nutné odoprieť si to i keby to 
malo vela stáť, hoci aj život. To je seba-
zápor nad všetko, áno nadovšetko nutný. Je 
ešte iný, tiež nutný sebazápor: ak ma zvádajú 
moje vášne, moje zvyky, moje túžby k niečomu, 
5o sa Bohu nepáči, hoci by to nebol hned 
ť a ž k ý hriech, to je sebazápor tiež nutný, 
hoci nie v každom prípade, pretože nejde 
o hriech, ale len o nebezpečie alebo o 
náklonnosť k nemue Tu sa musíme mať velmi 
na pozore, lebo nedbalosť sa rýchlo vzmôže 
v takú silnú vášeň, že sa hriech naraz pri-
blíži a je neskoro® Teda i tieto náklonnosti 
musíme nutne premáhať a hrešil by, kto by 
k nim bol celkom svojvolne nedbalý. 

Tento a podobný sebazápor je očisťovanie 
duše. Odstraňuje to, čo sa v nás prieči Bohu. 
Týmto sebazáporom musí nutne začať každý,kto 
chce byť spasený, kto chce začať duchovný 
život a má snahu po láske Božej. Beda tomu, 
kto aaošiali výhovorkami a sladkými rečami 
o láske k Bohu a chce ísť inou cestou než 
cestou prísnej očisty od hriechu a náklonnosti 
a zvyku nan. Kolko nešťastných alebo zlomyseľ-
ných ludí zvádza duše velijakými rečami o 
tajomných a pohodlných cestách, ktoré nepozna-
jú sebazapsranie. Sú milé, sú plné krásnych 
rečí, ale sú lživé, vedú k neresti, k duševným 
úchylkám a konečne k smrti* 

Týmto sebazáporom musí začať každý, kto 
chce ísť dalej v duchovnom živote. Nože, skú-
majme sa, -azda sa už dlho modlíme, hádam 
rozjímame už dlhšiu dobu. Ale často sa donustími 
^ažkého hriechu. To musí prestať! Tu musíme 
nasadiť všetku snahu, aby ťažký hriech nenastal 
J-ebo je smrťou duše. 



ho máme pri modlitbe ešte nejakú hriešnu 
AKionnosťo Vieme o nej, hned, odrazu ako o 
n • Díšem už sa ozvala, lebo -je skoro ako 
«tvorená ranaf stále boľavá v našej duši a 
o . i:namii + om n a a mi o IMrtÄo 

vieme, že nemá tam byť, nesmie. Nože, 
lásky k Pánu Ježišovi je všetko možné, 

my 

v š a k ž e ? Tu začneme, tu obetujeme Spasiteľovi 
svoju bolesť a budeme si statočne a verne od-
vykať, áno, ako On na kríži„krvavo premáhať 
túto náklonnosť, zvyk, vášeň®.. 

Pane Ježišu Ukrižovaný, pre rany svoje, 
pre bolesti svoje pomôž! 

Pane, nauč nás modliť sa 

Či je tak ťažké hovoriť k tomu, koho niekto 
miluje z celej duše? Aspoň sa to zdá® Prečo? 
Sú jedni, ktorí myslia s láskouna Boha a jeho 
pravdu často alebo stále a predsa sa domnieva-
jú, že nevedia rozjímať, pretože svoje túžby, 
úmysly, prosby a povzdychy nepokladajú za 
rozjímanie® Sú iní, ktorí ±&xät±K sa modlia 
s pozornosťou obvyklé modlitby a tvrdia, že 
by rozjímať nevedeli® A sá iní, ktorí vytýkajú 
katolíckej modlitbe, že zakazuje voľný styk 
s Bohom a nariaduje odriekanie slov modlitby® 

A predsa tento voľný styk s Bohom, len ked 
sa pohybuje v medziach skutočnej pravdy a nie 
je nepravdivou fantáziou, je základom rozjí-
mania. 

J o b v y k l é a známe modlitby môžu byť pod-
kladom jedného spôsobu vnútornej modlitty. 

Po obvyklej príprave na rozjímanie, po-
zostávajúce vo vzbudení vedomia, že Pán Boh je 
prítomný a po prosbe o pomoc vezmeme niektorú 
ustnu modlitbu, ktorú poznáme naspamäť, napr® 
moaiitUi Pána, Pozdravenie anjelské, Verím 

*°na, Zdrgvas Kráľovná, niektorý žalm, ná-
n u Pieseň, niektorú modlitbu zo sv. omše. 



nPfliem v duchu jej prvé slovo alebo 
myšlienku a ihned o nej uvažujeme® 

ínažíme 3 3 5 0 najviac-pochopiť, čo všetko 
e v nej obsažené, dakujeme Bohu, že nám to 

dáva ľutujeme, že sme sa podľa nej neria-
di l ! ' prosíme, aby sme viac touto pravdou 
žil i ' dáme prechod citom lásky, túžby, poko-
ry ktorú v nás toto slovo alebo myšlienka 
vzbudío Zotrváme pri týchto hnutiach srdca 
a úvahách tak dlho, pokiaľ v nich nachádzame 
obsah prene. Ked sme potom všetko vyčerpali, 
5o nám ono slovo alebo myšlienka poskytli, 
pristúpime k áalšiemu slovu a činíme podobne® 
Nezdržujeme sa násilne tam. kde nič nemôžeme 
v y ť a ž i ť , ale poáme pomaly aalej, podľa toho, 
koľko výživy nám modlitba poskytuje pre ono 
hnutie srdca® 

Podľa schopnosti každého budú tieto úvahy 
a hnutia dlhšie alebo kratšie, budú rôzne 
podlá stupňa zbožnosti, podľa únavy alebo 
sily, podľa stupňa lásky k Bohu, vedomosti 
a skúsenosti® Budeme ich konať podľa toho 
akými sme sami, bez ohľadu na iných, ktorí 
ako sa nám zdá, vedia viac v modlitbe nachá-
dzať® Modlime sa, ako to najlepšie vieme® 
To je pre nás najlepšie a nesmieme modlitbu 
pre vlastnú potrebu zrovnávať s modlitbou 
iného® 

Koľko právd a svätých hnutí srdca môže 
v nás vzbudiť pozorné a rozjímavá modlitba 
Otče náš® "Otče" aké to slovo. Pána Boha 
voláme kráľom, sudcom ale aj Otcom® Cti sám, 
vtelený Syn Boží, nás učí, aby sme Boha 
takto oslovovali® Nemusíme sa teda Boha 
predovšetkým strachovať, ale treba mu pre-
dovšetkým, ako dieťa Otcovi dôverovať® Otec 
°tec nie je ešte k dieťaťu neúprĎsným Pánom, 
ale Otec znamená slovo plné starostlivosti 
o dobro dieťaťa. AVo ma zahanbuje moja častá 
malomyseľnosť, moja nedôvera. Otče, odpusť 

jul Chcem verne pamätať, že predovšetkým 
s i mojím Otcom. "Otče nášT - azda by sem 



chcel povedať: Otče môj. Avšak tvoj Božský 
Spasiteľ to tak prikazuje a tým mi hovorí, 
že sa nesmiem odlišovať od svojich blížnych, 
že nesmiem chcieť milovať Boha bez lásky 
k blížnemu, Že sa nesmiem modliť len za sebí 
ale aj za iných. Jesili si Pane, naším Otcor 
sme my všetci navzájom bratia.. Chceme si to 
dobre pamätať a vidieť v každom porušení 
lásky k blížnemu i porušenie lásky k Tebe, 
Otčec 

"Ktorý si na nebesiach" - aká to r§dosť, 
aká útecha, že Ty nás miluješ otcovskou 
láskou, že si tiež Otcom všemohúcim, ktorý 
nám môže udeliť všetko® Aká radosť, že vo 
všetkých starostiach, prenasledovaniach na 
zemi, máme istotu, že dôjdeme k svojmu Otcoi 
v nebesiach, kam žiadna ľudská zloba ani 
bolesť nedosiahne., 

Tak asi, dlhšie alebo kratšie môžeme 
preniknúť jednotlivé slová, pochopiť ich 
so všetkým, čo je v nich obsiahnutéc 

Tento spôsob vnútornej modlitby je vhodn: 
zvlášť vtedy, keá nemáme po ruke knihu alebi 
keá niet svetla, 'aby sme mohli čítať. A pri-
náša okrem iného aj úžitok, že sa potom aj 
ústnu modlitbu modlíme s väčším pochopením i 
zbožnosťou* 

Iný spôsob rozjímania. 

Keä nenachádzame v pripravenom alebo 
čítanom predmete dosť obsahu pre rozjímanie 
môžeme vzbudiť úkon viery, nádeje a lásky, 
potom klanania a úcty, zmieru, odprosovania 
väaky a prosby za všetky potreby vlastné, 
duchovné a časné, za svojich drahých, za 
svo Cirkev, kňazov, za obrátenie hriešnikov 

Pri veľkej -vyprahlosti alebo únave, kedy 
sme v stave vzbudiť jednu jasnú myšlienku, 
prednášame Pánovi pokorne túto svoju nemohú 
nosť, obetujeme Mu tieto obtiaže, sťažujeme 
na svoju slabosť a uisťujeme Ho, že by sme 
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chceli čo najlepšie modliť, keby sme mohli. 
Vytrvajme v H±XXK tomto stave vernosti až 
do konca určenej doby, lebo táto vernosť 
prináša mnoho požehnania a úžitku. 

Iný spôsob modlitby. 

Inokedy môžeme preberať Desatoro božích 
prikázaní, prikázania cirkevné, hlavné hriechy 
alebo čnosti, spytujeme svedomie, v čom sme 
sa proti ním alebo nimi prehrešili, zostupu-
jeme čo najhlbšie do svojho vnútra, aby sme 
poznali i najjemnejšie, najskrytejšie korene 
a náklonnosti proti jednotlivým prikázaniam. 
Spomíname skrúšene na všetky hriechy celého 
života proti ním a každý zvlášť oľutujeme. 
Pritom hľadáme aj ú$inné prostriedky, ako by 
sme sa ich zbavili, stanovíme si pevné pred-
savzatie, pokorne prosíme o pomoc. To všetko 
sa deje v úprimnom a nenútenom rozhovore 
s Bohom Otcom alebo Božským Spasiteľom vo 
svätostánku. Nesmie to ty ť suché premýšľanie 
o minulom živote, §le hľadíme vo svojom 
srdci udržať plaaem a žiaru lásky k Nebeskému 
Otcovi, ktorým spaľujeme svoje hriechy a 
nevernosti. 

vPred svätostánkom je najlepšie rozjímanie. 
V ňom sa živo vnoríme do prítomnosti Božského 
Spasiteľa, spomíname na jeho život v najsvä-
tejšej Sviatosti, ako sa tu stále obetuje, 
stále modlí, stále vidí všetky potreby ľudstva; 
ako je skrytý a pritom vysiela do celého okfclia 
lúče svetla a sily i pomoci v najväčšej čin-
nosti. A tu sa spojíme, ako si to On vrúcne 
praje, s Jeho túžbam^ a záujmami, spojíme sa 
s Jeho obetou a veľknažskými prosbami, s Ním 
sa klaniame večnému Bohu a velebíme sv.Trojicu, 
s Ním äkkujeme za všetky dobrodenia od stvo-
renia áž do konca vekovy s Ním odprosujeme za 



všetky zločiny ľudstva^ s Ním prosíme o 
vyliatie všetkej dobroty a milosti na Ciri 
svo a celé ľudstvo. Svoje osobné prosby vl 
dáme do Jeho stáleho spojenia s Bohom. 

Usilujme sa pochopiť Jeho skrytosť, pol 
a pritom usilovné činnosť, zrovnávame svoj 
život s Jeho životom, podľa Neho opravujen 
svoje názory skúmame svoju prácu i celý žj 
Obetujeme mu seba samých v spojení s Ním. 
Toto rozjímanfe výborne zakončíme duchovnýn 
svo prijímaním® 

A zas ináč sa dá pri rozjímaní použiť 
duchovných zmyslov tak, že si napr, živo 
predstavíme svoju smrť: vidíme svoju slabc 
na smrteľnom lôžku aleo príchod náhlej smr 
v nejakom nešťastí - plačúcich priateľov, 
ľahostajne okôlie, prípravy k pohrebu a pr 
známky zabudnutiao Cítime studenosť svojhc 
tela,^malátnosť údov, smrteľný p o t . . . 
Spomeňme si , že to môže nastať veľmi skoro 
a pýtame sa prísne, či sme pripravení. Pro 
Boha o zľutovanie, utvrdíme sa v predsáuza 
vyvinúť väčšiu horlivosť o spásu a posväte 
svojej duše. 

Tu je niekoľko spôsobov, ako by sme sa 
mohli vnútorne modliťo Môžeme ich striedal 
podľa potreby. Neriaáme sa však pri ich vý 
re tým, čo je pohodlnejšie a čo namáhavéjš 
Je potrebné častejšie rozjímať o určitej 
pravde so všetkou dokonalosťou, aby sme sa 
večných skutočnostiach upevňovali a stále 
ich pripomínali. Modlitba je plodom milost 
Milosť si musíme vyprosiť vytrvale, vrele, 
srdečne. Kiež sa v našom srdci často ozýva 
tichá, ale naliehavá prosba: "Pane, nauč r 
modliť sa! " 



Ži v o t d u š)e 

Hovoriť budem k Pánovi 

Len v krátkosti sme načrtli v poslednej 
úvahe postup pri vnútornej modlitbe, ktorá 
sa zaoberala jedlým, určitým predaetom. Jedna 
určitá pravda zamestnávala náš rozum, ktoi-ý j\ 
má čo najlepšie preniknúť a všestranne poznať, 
Toto poznanie vzbudí v srdci hnutie lásky, 
ľútosti, túžby pomBohu a Jeho službe a vôľa 
si pevne umienuje, že toto poznanie, hnutie 
nesmie ostať jalovým, neplodným, ale že sa 
bude jíodľa nich riadiť určite a pevne, i keá 
prejdúo A v dôvernom rozhovore s Bohom duša 
vyleje pred ním svoju slabosť, dôverne popros: 
o pomoc a vytrvalosť - a rozjímanie sa skončí, 

Rozhovor, opakujeme, je jadrom modlitby a 
trebáífrs rozumová úvaha je aspoň zo začiatku, 

rozhovor je vyvrcho j imania a mnoho 
razy tvorí jeho najväčšiu časť. 

V tomto rozhovore duše w Bohom sa musí 
duša Bohu úplne otvoriť a tak k Nemu hovoriť, 
ako to skutočne je , to zanemná, že si nesmie 
vypožičiavať zbožne výroky, na ktoré nestačí 
a ktoré u nej ešte nie sú pravdivé, že sa neši 
viazať na svoje ^domnelé čnosti, že nesmie kla-
mať a ospravedlňovať nedostatky, ale celkom 
priamo a úprimne s Bohom hovoriť o všetkom ta] 
ako to v skutočnosti vyzerá. 

To ovšem znamená, že v rozhovore sa duša 
pred svojim Pánom a Bohom pokoruje, odprosuje 
túži , klania sa Mu a áskuje. Pritom sa x vzťa-
hujú tieto jej túžby, -prosby, úcta a vdaka 
k tomu o čom rozjíma. Hoci je človek stále 
preniknutý veľkou úctou k prítomnému Bohu,^ 
predsa bude tento rozhovor nenútený a plny 
detinskej dôvery, pretože úcta^ic bonu je iná 
než úcta k vysokopostaveným ľuďom. Pred veľký] 

keá o"tom predmete nutná, predsa 



tohoto sveta znamená úcta predovšetkým veľ 
pozornosť, aby človek slov cm alebo pohybom 
nevykročil z medze úctivosti a je teda oby 
čajne veľmi škrobená. Avšak úcta k Bohu, k 
prehliada ľadviny a srdce, môže byť len ta 
aká je vnútri a preto je všetka škrobenosť 
vylúčená, pretože Boh prehliada i úctu, ak 
skutočne k Nemu máme, i tú, do akej sa nút 
Preto sa vyvarujme rôznej forsírovanosti, : 
zovitosti, hľadaných slov, krásnych rečnia 
obratov, nebudeme sa snažiť sami sebe zdať 
duchaplnými, nebudeme tvoriť básne - /ovšei 
že sú v tomto poslednom prípade výnimky a i 
sú duše v ktorých vyráža láska k Bohu sama 
od seba v nadšených básnických výrazoch, á. 
je len toľko, že sú výnimkou a iste si necl 
dia už pre poučenie o rozjímaní/, - ale ho* 
ríme s Bohom majúc celú pozornosť obrátené 
Neho a na to, čo chceme - bez toho, že by Í 
si všímali či to vyslovujeme v správnej grí 
matiek ej podobe. Kiež by si týchto dôležit, 
slov niekto všimol* Lebo ak je niekto mhoh< 
vravným aj v tomto najvnútornejšom a najtaf 
jomnejšom prejave svojej osobnosti, potom 
už vôbec niet príležitosti, kde by sa ukáž; 
aspoň sám v sebe akým je a celá jeho osobn< 
je akoby stále na javisku, stále niekým in^ 
než je v skutočnosti* 

Veá od pravdivosti tohto styku s Bohom, 
chádza aj pravdivosť celého nášho životg* 

Ale koľko prekážok nám stojí v ceste, al 
sa dostali skutočne sami k sebe a tým k Bol 
Ukrutná sebeláska nám zakrýva pravú pričiní 
našich pochybení a zvaľuje ju na iných aj 
keá sa domnievame, ako hlboko sa pokorujem« 
je to ešte obyčajne veľmi málo a budeme 
žasnúť ako sme v skutočnosti ešte viac 
úbohými a viinnými. Ješitnosť, citlivosť, s< 
bectvo a urážlivoať, podozrievavosť a zmys< 
nosť sú len niektoré naše vlastnosti % ktor< 
viac usmerňujú aj tento najvnútornejší pom< 
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k Bohu a rozhovor a Ním, než pravda a ak 
točnoať. Preto ame tolko zdôrazňovali, a 
vo zhovor a Bohom bol úprimný a nehľadaný 
aby sme raz nemuseli priznať, že sme s B 
hovorili podlá seba, ako by On neprehlia 
samé hlbiny nášho srdca. 


