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Rozprávania ruského pútnika
Dobrá kniha, Trnava, 2010
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[Cirkevní otcovia] hovoria, že strach pred mukami je cesta otroka a túžba po odmene je cesta nájomníka.
Ale Pán Boh chce, aby sme prichádzali k nemu ako synovia a dcéry; chce, aby nás horlivosť a láska nutkali
k tomu, žeby sme sa dôstojne držali a boli s ním v duši a v srdci dokonale zjednotení.
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Kalist Telicoudas

• Duchovnú činnosť (čiže vnútornú modlitbu), kontemplatívne poznanie a prostriedky na povznesenie
duše človek nemá držať len pre seba samého, ale má ich sprostredkovať písaním alebo prednáškami pre
dobro a lásku všetkých.

• 132

Spoveď duchovného človeka, vedúca k poníženosti

Ak si pozorne obrátim oči na seba a skúmam svoj duchovný život, prichádzam skúsenosťou k presvedčeniu,
že nemilujem Boha ani svojho blížneho, že neverím a že som plný pýchy a zmyselnosti. Po starostlivom
spytovaní seba, svojich citov a skutkov všetko toto skutočne v sebe nachádzam.

1. Nemilujem Boha. Lebo keby som miloval Boha, vtedy by som ustavične myslel na neho s vrúcnou ra-
dosťou. Každá myšlienka na Boha by ma naplnila radosťou a útechou. Ja však, naopak, častejšie a dychti-
vejšie myslievam na svetské veci, kým myšlienky na Boha sprevádzajú všelijaké ťažkosti a suchota. Keby
som miloval Boha, vtedy rozhovor s ním v modlitbe by bol mojou stravou a mojou radosťou a viedol by
ma k neprerušenému zjednoteniu s ním. Ja však skusujem pravý opak: nielenže nenachádzam pri modlitbe
radosť, ale je mi naozaj ťažkomodliť sa. Bojujem, ale s odporom, oslabuje ma lenivosť a hotový som venovať
sa všelijakým bezvýznamným vecičkám, aby som si mohol skrátiť modlitbu alebo ju aj celkom vynechať.
V bezcenných zamestnaniach sa nepozerám na čas, ale keď som zamestnaný s Bohom, keď sa postavím do
jeho prítomnosti, každá hodinka sa mi zdá byť rokom. Ten, čo miluje niekoho, cez celý deň neustále myslí
na neho, predstavuje si vo fantázii, že je s ním, stará sa o neho. Milovaná osoba nikdy nevypadne z jeho
myšlienok. Ale ja cez celý deň sotva jednu hodinku venujem tomu, aby som sa hlboko pohrúžil do rozjíma-
nia o Bohu a zapálil v srdci lásku k nemu, kým za dvadsaťtri hodín horlivo prinášam obety modlám svojich
náruživostí.

Rád sa rozprávam o ľahtikárskych predmetoch a o veciach, ktoré znehodnocujú dušu. Ale v rozhovoroch
s Bohom pociťujem suchotu, nudu a lenivosť. Ba keďma dokonca iní proti mojej vôli privedú k duchovným
rozhovorom, hneď sa usilujem obrátiť rozhovor na iný predmet, ktorý lahodí mojim túžbam. Mám nená-
sytnú zvedavosť po novostiach a politických udalostiach; horlivo sa usilujem zadosťučiniť láske k poznat-
kom vedy a umenia. Ale štúdium Božieho zákona, poznanie Boha a náboženstva ma veľmi málo priťahujú
a vôbec nezodpovedajú potrebám mojej duše. Nielenže to pokladám za nepodstatnú činnosť pre kresťana,
ale niekedy dokonca za čosi prebytočné, s čím by som sa mal zamestnávať len vo voľných chvíľach. V krát-
kosti, ak lásku k Bohu možno rozpoznať v zachovávaní jeho prikázaní „Kto ma miluje, bude zachovávať
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moje slová.“, hovorí Pán Ježiš Kristus (]n 14,23) – a ja nielenže nezachovávam jeho slová, ale sa ani len
neusilujem o to – vtedy naozaj musím uzatvárať, že nemilujem Boha. Sv. Bazil Veľký to tiež potvrdzuje, keď
hovorí: „Dôkaz, že človek nemiluje Boha a jeho Krista, je naozaj v tom, že nezachováva jeho prikázania.“.

2. Nemilujem svojho blížneho. Nielen preto, že som neschopný obetovať za neho svoj život, ako to požaduje
evanjelium, ale pre jeho dobro neviem sa zrieknuť ani svojho pokoja a svojho šťastia. Keby som ho miloval
ako seba samého, ako to prikazuje evanjelium, jeho nešťastia by aj mňa zarmucovali a jeho šťastie by aj mňa
tešilo. Naopak, ja so zvedavosťou počúvam o nešťastí svojho blížneho a to ma vôbec nezarmucuje, ba čo
viac, zdá sa, že sa tomu niekedy aj teším. Miesto toho, aby som zlé správanie svojho brata zahalil láskou,
posudzujem ho a rozprávam o ňom vo verejnosti. Dobro, česť a šťastie môjho blížneho ma nepotešujú tak,
ako keby boli moje vlastné; staviam sa voči nim s úplným nezáujmom alebo som žiarlivý a závistlivý.

3. Nemám vieru a duchovné skúsenosti.Neverím ani v nesmrteľnosť, ani v evanjelium. Keby som bol bez akej-
koľvek pochybnosti a pevne presvedčený, že po smrti jestvuje večný život a odplata za skutky tohto života,
vtedy by som na to ustavične myslel; samamyšlienka na nesmrteľnosť byma naplňovala údivom a bázňou,
takže by som prežíval svoj život ako cudzinec, ktorý sa pripravuje vstúpiť do svojej rodnej krajiny. Ja ale
naopak ani len nemyslím na večnosť a koniec tohto života pokladám za hranicu svojej existencie. Nosím
v sebe tajnú myšlienku: „Kto vie, čo bude po smrti?“. Dokonca aj keď vravím, že verím v nesmrteľnosť, to
je iba jednoduchý súhlas rozumu; moje srdce je ďaleko od toho, aby bolo o tom pevne presvedčené. Moje
správanie a moje ustavičné úsilie zadosťučiniť životu zmyslov sú toho jasným dôkazom.

Kebymoje srdcemalo vieru vo sväté evanjelium ako v Božie slovo, vtedy by som sa ustavične s ním zamest-
nával, študoval ho, nachádzal v ňom radosť. S horlivosťou by sommuvenoval všetku pozornosť. Veď v ňom
je skrytá múdrosť, milosť a láska. S radosťou by som študoval Boží zákon dňom i nocou. On by mi bol kaž-
dodenným chlebom. Amoje srdce by celkom spontánne zachovávalo jeho predpisy. Nič na tejto zemi byma
nemohlo od neho odtrhnúť. Naopak, i keď si z času na čas prečítam alebo vypočujem niečo z Božieho slova,
robievam to väčšinou z nevyhnutnosti alebo zo sebalásky k poznaniu a venujem tomu len nepatrnú po-
zornosť. Zdá sa mi nezáživné a neužitočné. Ku koncu čítania zvyčajne prichádzam bez osohu a vždy som
ochotný zameniť Sväté písmo za akékoľvek svetské čítanie, ktoré mi býva milšie a v ktorom nachádzam
nové a zaujímavé veci.

4. Som plný pýchy a sebectva. Potvrdzujú to všetky moje skutky. Keď spozorujem v sebe niečo dobré, hneď
túžim ukázať sa s tým pred druhými, alebo aspoň obdivovať to dobro v sebe samom. Keď sa niekedy aspoň
navonok ukážem byť poníženým, pripisujem to svojej vlastnej sile a pokladám sa za vyššieho od druhých,
alebo aspoň, že nie som horší od nich. Ak spozorujem v sebe nejakú chybu, usilujem sa ju ospravedlniť
alebo ju zakryť slovami „Pán Boh ma takého stvoril.“ alebo „Ja za to nemôžem.“. Hnevám sa na tých, ktorí
nezaobchádzajú úctivo somnou, a pokladám ich za neschopných vedieť si ceniť hodnotu ľudí. Vychvaľujem
sa svojimi darmi, ale neúspechy vo svojich podujatiach pokladám za osobnú urážku. Radujem sa z nešťastia
svojich nepriateľov. Ak sa zavše usilujem urobiť čosi dobré, robím to preto, aby som si získal slávu, duševné
zadosťučinenie alebo pozemskú útechu. Jedným slovom, robím zo seba modlu a neprestajne jej slúžim,
hľadajúc vo všetkom stravu pre svoje náruživosti a telesné pôžitky.

Ak si spytujem svedomie podľa tohto „zrkadla“, nahliadam, že som pyšný, skazený, neveriaci, že nemám
lásky k Bohu a že nenávidím svojho blížneho. Či by mohol jestvovať ešte horší a vinovatejší stav? Dokonca
aj stav duchov temnosti je lepší ako môj stav. Lebo oni, hoci nemilujú Boha, nenávidia ľudí a žijú z pýchy,
aspoň veria a trasú sa bázňou. Ale ja? Či môže byť strašnejší osud od môjho? A ktorý výrok trestu bude
prísnejší ako výrok nad nedbalým a pochybným životom, ktorý spoznávam v sebe samom?
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(…) Príčinou nedostatku lásky k Bohu je nedostatok viery a príčina nedostatku viery je nedbalosť v štúdiu
pravej a posvätnej vedy, ľahostajnosť voči duševným osvieteniam. Jedným slovom, ak nemáš vieru, nemô-
žešmilovať; ak nemáš vnútorné presvedčenie, nemôžeš veriť. A aby si si nadobudol vnútorné presvedčenie,
musíš úplne a presne poznať veci, o ktoré ide. Rozjímaním, štúdiom Božieho slova a pozorovaním svojej
vlastnej skúsenosti musíš si vyvolať v duši smäd a akúsi netrpezlivosť, alebo – ako to niektorí volajú – ‚údiv‘,
ktorý vzbudzuje nenásytnú túžbu poznať veci zbližša a úplnejšie, aby si vnikol hlbšie do ich prirodzenosti.

• 156
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(…) Treba sa modliť len za odpustenie hriechov a za dôverné spojenie s Bohom, bez opakovania množstva
neužitočných prosieb o rozličné časné veci, ako to robievajú pohania.
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[Veľký teológ Makárius z Egypta] (…) hovorí, že rozum a príroda vedú človeka k Bohu. Rozum overuje
pravdu, že nemôže byť činnosť bez príčiny a že reťaz príčinnosti postupuje od nižších bytí k vyšším a ko-
nečne prichádza k najvyššej príčine alebo k Bohu. Príroda zas dokazuje každému podivnú múdrosť v kaž-
dom stvorení ako aj súlad a poriadok, čím sa stáva podporným bodom rebríka, po ktorom konečné veci
stúpajú k nekonečnu. Takto prichádza človek prirodzene k poznaniu Boha. Práve preto niet a nikdy ani
nebolo národa alebo barbarských kmeňov, ktoré by neboli mali nejaké poznanie Boha. Výsledkom toho
poznania je, že primitívny človek bez akéhokoľvek vonkajšieho popudu akoby nedobrovoľne usmerňuje
svoj pohľad k nebu, padá na kolená a vyslovuje nepochopiteľné, ale nevyhnutné vzdychy; spontánne cíti, že
ho čosi ťahá dohora, že ho čosi tisne k neznámemu. Toto je základom všetkých prirodzených náboženstiev.
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(…) Môžete si uvedomiť svoju dušu, vzduch, teplo a zimu; keď vám je zima, môžete mať ideu tepla, ktorá
nemá nijakú formu alebo podobu. Podobne je tiež možné uvedomiť si nepochopiteľnú Božiu prítomnosť
čisto abstraktným spôsobom.
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Keďže ľudský život pozostáva z veľmi úzkych medziľudských vzťahov a je pod silným vplyvom jedných
ľudí na druhých, ten, kto žije s istou skupinou ľudí, má účasť na ich zvykoch, na ich správaní, na ich mra-
voch. Chladní ľudia sa stávajú oduševnení, hrubí sa zjemňujú, leniví sa púšťajú do činnosti so živým záuj-
mom, ktorý preniká ich okolie. Duch sa môže oddať duchu, môže blahodarne pôsobiť na druhého, môže ho
pritiahnuť kmodlitbe a k pozornosti; môže ho posilniť v znechutení, môže ho odvrátiť od neresti, povzbudiť
k svätosti. Takto sa ľudia vzájomnou pomocou stávajú horlivejší, duchovne aktívnejší a poníženejší. Hľa,
toto je tajomstvo modlitby za druhých, tajomstvo, ktoré vysvetľuje nábožný zvyk u kresťanských národov
modliť sa jeden za druhého a prosiť modlitby od svojich bratov a sestier.
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