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Juraj Jordán Dovala

Pozvání do ticha
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2013

• 10
Obdivovatelé umění se v chrámu kochali krásou ikon. Fotografovali je a užaslými výkřiky obdivovali uměl-
ce, který z barev vytvořil mistrovská díla.
Potom jim do oka padl mnich, který pod obrazy zažínal svíce. Zavolali na něj: „Ty jsi se na celý život upsal
takovéhle službě? Musíš nosit řízu, modlit se a zapalovat svíce? To tě jako baví?“.
Mnich se otočil směrem k nim a povídá: „Přátelé, vaše otázkymě překvapují. Jako obdivovatelé umění byste
mi měli rozumět. Tady velebíte umělce, který dokázal něco velkolepého. Dobrá. Já také velebím umělce,
jenže toho, který vytvořil neporovnatelně větší díla. A když už jsme při tom, tak i vašeho nepatrného
umělce.“.

• 11
To, na co myslíš, proniká přes neviditelnou bránu do lidského srdce. Myšlenky jsou odrazem srdce. A co je
v srdci, stává se součástí duše. Proto je ze všeho nejdůležitější, čím se zabývá naše mysl. Chceš-li mít v duši
dobro, mysli na dobro. Nejen na své dobro, ale na dobro všech lidí, zvířat a rostlin, na dobro celé Země, na
dobro nekonečného Božího stvoření… Chceš-li být šťastný, živ v sobě myšlenky štěstí. Chceš-li dojít klidu
a pokoje, utiš svou mysl a soustřeď se na pokoj. To jsou základy duchovní cesty.
A potom pozvolna přejdeš k výjimečné a klíčové události – rozhodneš se v duši přivítat Krista. Tvoje
myšlenky se budou upínat jen a jen na živého Krista, na jeho spásonosné dobro, štěstí a pokoj – a uvidíš
neuvěřitelné zázraky.

• 14
Raná víra, kterou získáváme z rodin a kulturních tradic, je nedokonalá; jednou umře a musí ji nahradit víra
dospělá, skutečná.

• 20
Nesnažte se ovládnout svět, nebo svět ovládne vás. Ani se nepokoušejte přelstít svět, protože dříve svět
přelstí vás. Nechtějte zlomit tenhle svět, protože přijde čas a svět zlomí vás.

• 27
Pravidelnost je dobrá, protože učí disciplíně, ale zároveň je nebezpečná, protože nás zabíjí svým stereo-
typem.

• 27
Život je jako bárka. Plují na ní hodovníci, rozkošníci, spáči, …, ale také probuzení a světci, kteří atmosféru
světa zduchovňují. Každýmá svémísto. Členové posádky všakmusí být rovnoměrně rozestavěni na palubě
lodi, neboť pokud by se všichni shromáždili jen na jednom místě, loď by pozbyla rovnováhy a převrhla by
se.
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• 29
Antonín Veliký (zakladatel pouštního mnišství)

• Neupevňuj ve své duši dříve spáchané hříchy stálým přemýšlením o nich, aby se v tobě neobnovovaly.

• 31
(…) Dokud cítíme potřebu všechny obeznamovat se svými stanovisky a staráme se, třebaže podvědomě,
aby o nich každý věděl, ještě jsme nedosáhli dostatečné úrovně zvnitřnění.
Než se tak stane, budememít plnou hlavu symbolů, značek, budeme dávat okázale najevo svoji příslušnost
k tomu či onomu. Ale jakmile naše postoje pevně zakoření v našem nitru, tuto potřebu ztratíme.

• 33
„Kde lze nejzřetelněji spatřit pravdu?“, zeptal se starého opata jeden novic.
„V poušti.“, dostal překvapivou odpověď.
„V poušti? Ale vždyť tam nic není.“, divil se mladý mnich.
„Drahý příteli, někdo tam je. Ty a Bůh. Pak kromě vás dvou už nic, je to tak. Proto tam lze spatřit pravdu
v plnosti.“.

• 35
Ti, kteří se s námi shodují, nevidí dále než my. Jsou omezeni stejným horizontem, proto jsou pro nás slabou
inspirací. Ale ti, kteří jsou na opačné straně, ti umí dávat dobré lekce.

• 41
Jeden zklamaný muž přišel za opatem a říká mu: „Cos to, prosím tě, udělal? Tys mne obelhal…“.
„Jak to?“, zeptal se vyděšeně starý opat.
„Nu, v kázání jsi mluvil o tom, že mámemilovat i stromy, ptáky a zvířata. Šel jsem tedy pohladit potulného
psa, aby cítil drobek mé lásky, a teď z toho mám tři stehy, člověče!“, přistrčil opatovi pod nos ovázanou
ruku. „A za to můžeš ty!“.
„Ach tak.“, chytil se opat zoufale za hlavu a soustrastně se na muže podíval. „Ale to je veliký omyl, můj
příteli. Potulné zvíře bývá nebezpečné, to ti mělo dojít. Životní moudra a dobré rady platí, ale tvé srdce
musí vědět, kdy a co z nich máš použít. K tomu, že máš všechny a všechno milovat, ti přidám poznámečku
pod čarou: Miluj tak, abys nebyl pro druhé otravný, jinak riskuješ, že tě někdo pokouše.“.

• 42
Mladí novici přišli do kláštera s určitými představami. Měli je rozdílné, ale v jedné věci se shodli: Všichni
si mysleli, že přišli do krajiny zázraků, kde dostanou odpověď na každičkou otázku. A ten, od kterého to
vše očekávali, byl samozřejmě opat.
Když s nimi rozmlouval, viděl, že o životě mají zatím mylné představy, jako každý mladý člověk. Povídá
jim: „Přátelé, je toho ještě mnoho, co nevíme. Ani tady nezískáte odpověď na všechno.“.
„Otče, určitě to nebude žádný problém. My víme, že se to zpočátku tak říká, abychom si víc vážili pravdy.
Klášter a intenzivní život víry nám jistě dají odpovědi, proto jsme zde. Už zakrátko budeme moci ateistům
a pochybovačům, které kdy potkáme, dokázat, že víra poskytuje dostatečnou odpověď na všechny jejich
nejasnosti.“.
Starý opat se zasmál: „Nechci se dotknout vašeho mladického nadšení, ale není tomu tak. Mnohé odpovědi
jednoduše neznáme.“.
„Ale vždyť vy, jako mniši, žijete v modlitbách a vnitřním pohroužení. Naše víra je založena na Boží pravdě
v plnosti. A kdo by ji tedyměl lépe znát, když ne vy? Duchovností, které se vám dostalo, umíte určitě zacpat
ústa pochybovačů.“, opáčili vítězně novici.
„Nikdo z nás nezná dokonalé odpovědi. A k mnoha věcem jsme ještě nedozráli. Ale překvapuje mě, jestli
nevíte, že pravda v plnosti je výsadou samotného Boha.“, řekl se smířlivým smíchem starý opat.
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• 47
Jeden mnich velice usiloval o dokonalost. Všechno, co dělal, se snažil dělat bezchybně a do detailů. Pocho-
pitelně se mu věci často vymkly z rukou a on své prohry nesl jen těžce. Ne proto, že by byl tak sebestředný,
ale proto, že byl až nezdravě pečlivý.
Starý opat se na to už nemohl dívat, a tak mu jednou při zpovědi řekl:
„Synu, dokonalost znamená umět přijímat i věci nedokonalé.“.

• 58
Mnozí z nás by neustále chtěli svět přetvářet ke svému obrazu. Vadí jim hříšníci, překážejí nevěrci a liberá-
lové, ale v první řadě to, že se věci nedějí, jak by si to oni představovali.
Nejlépe by udělali, kdyby se přestali trápit nad tím, zda je svět takový, nebomakový. Svět je. A nezměnímho
ani já, ani vy. Ostatně, určitou tvůrčí nezávislost světu udělil právě Bůh tím, že člověka stvořil se svobodnou
vůlí. A jistě počítal i s tím, že to nebude vždy to pravé ořechové.
Mnozí věřící lidé jsou zvyklí omílat pořád dokola: Bůh tě miluje takového, jaký jsi. Ale tíž lidé mnohdy do
úmoru zkoušejí, jak všechny změnit k obrazu svému.
Lidé zatvrzelí v srdci se tak vyčerpávají, unavují a nacházejí jen zklamání. Chtějí měnit to, co se změnit
nedá, namísto toho, aby svět akceptovali takový, jaký je, a ponechali věcem kolem sebe více svobody.
Nechme okolnosti dozrát, ať mají čas, ať se vyjádří. Bůh nikam nespěchá a na nic netlačí. Bůh sesílá déšť na
spravedlivé i nespravedlivé. Mnozí z nás by chtěli, aby tomu tak nebylo.
Fridrich O inger to vyjádřil ve známé modlitbě: „Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu,
dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil.“.

• 61
Hlad lidské duše po Bohu je podobný touze nenasyceného žaludku po jídle, proto jej může uspokojit to či
ono náboženství. Každá ušlechtilá víra, která rozmnožuje lásku a povznáší duši k nebesům, je jako dobře
připravený pokrm. Člověku neuškodí, ale nasytí jej.
(…) Náboženství jsou jako řeky – tečou různými směry, mají své věky vyhloubené koryto, ale jsou-li tady
opravdu z Boží vůle, nakonec ústí do stejného moře.
Netrap se nad tím, které náboženství je nejsprávnější, ale žij svou víru tak, abys byl dobrým a laskavým
člověkem. Kdo směřuje k dobru, ten Boha nemůže minout.

• 64
karmelitánka Edita Steinová

• Vždy mi byla velice cizí myšlenka, že Boží milosrdenství by se mělo omezit jenom na hranice viditelné
církve. Kdo hledá pravdu, ten hledá Boha, ať už si to uvědomuje, či nikoliv.

• 65
Teolog Paul Tillich napsal ve své autobiografii: „Hranice je to nejlepší místo pro získání poznání.“.
Nebyl hloupý, dobře to řekl. Je zvláštní, že právě hranice je místem, kde člověk vidí víc. Hranice není okra-
jem něčeho, jak by se předpokládalo, ale spíše centrem dění. Můžeme tam nabývat lepšího poznání, protože
vidíme do více světů najednou.
Mezi dnem a nocí leží hranice. Večer při soumraku a ráno při svítání jsou určité zvláštní okamžiky, ve
kterých se jen těžko dá určit, zda ještě vládne noc, nebo už nastal den. Je to chvíle rozbřesku: Slunce po-
dřimuje hluboko pod obzorem a jenom kdesi v dálavách se v blednoucí tmě začíná objevovat růžový svit,
protkaný světelnou mlhou. To je místo, kde se setkává den s nocí.
Svatost je také hranice. Člověk stojí jednou nohou v nebeském lůně a druhou kráčí po zemi. Vdechuje závan
shora a vydechuje jej do modliteb, vztahů a každodenní práce.
Touha po poznávání nového, úsilí prahnoucí po něčem víc, pohyb, to všechno je hranice, překračování
starého vnímání. Lidský údiv uvedl v člověku do pohybu touhu po zjištění, proč tady vůbec je. Hranice
otevírá všechny možnosti, ukazuje nám cestu všemi směry, neuzavírá nás před ničím – před žádným ná-
zorem, před žádnou myšlenkou. Hranice nás učí objevovat cosi neznámého, nelekat se, když stojíme na
prahu tajemného a dosud neobjeveného.
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A pak je tady ještě smrt. Ta slavná smrt, která je vnímána jako tečka za životem. Nic pošetilejšího patrně
nebylo vymyšleno. Kdepak tečka! Smrt je jenom poslední hranicí, při níž definitivně staneme tváří v tvář
nové skutečnosti.

• 68
Jsou chvíle, kdy je potřeba i pravdu odsypávat jenom po zrníčkách. Ne každému uchu je určena každá
myšlenka. Někomu dokonce může přespříliš pravdy uškodit.

• 70
Úzkosti a strachu se můžeš zbavit jedině ty sám. Tím, že se odevzdáš do Boží milosti. Nikdo přece nehýbe
tvou myslí, jen ty sám. Nikdo tě nežene jednou napravo a pak zas nalevo, jenom ty sám. Nikdo tvé srdce
neposkvrňuje a tvou duši neotravuje tolika nepodstatnými a únavnými vjemy, pouze ty sám.

• 71
Mniši se při vyučování hádali. Přeli se o to, jakou formou a za jakých okolností k člověku promlouvá Bůh.
„Ticho.“, řekl jim starý opat.
„Ale, vždyť tak to není!“, křičeli jedni na druhé dál.
„Ticho.“, pokoušel se je opat znovu nevýrazným hlasem přerušit.
„Ale ano, my jsme to četli, definuje to tak svatý Tomáš!“, vřava byla stále hlasitější.
„Určitě se mýlíte, tak to není!“, druhá skupinka se nedala.
„Říkám vám, ticho. Jak chcete zaslechnout Boha a dostat odpověď, když nebudete ticho?“, namítal starý
opat.
Žáci se zklidnili, a když si sedli na svámísta, opat jim povídá: „Oprostěte se od všech svých názorů a definic,
Bůh promlouvá v tichu. Přijměte jeho pozvání do ticha, a vaše potřeba předhánět se v diskusích rázem
zmizí.“.
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