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 Cesta oddanosti
 Budeme se teď ubírat po cestě oddanosti, po cestě lásky či
bhaktijoze, a tu bylo dobře říci, že a ní jsme všichni, i když dvojím
způsobem, nevědomým a vědomým.
 Nevědomým tak, že aniž jsme si toho vědomi, jsme na tuto
cestu povoláni svým narozením a pak celý náš život je symbolem
něčeho, co nepoznáváme a za čím přesto směřujeme a nevíme o
tom, že tak činíme. Zkrátka Ježíš by o nás řekl,  že nevíme, co
vlastně činíme. Ještě jinak řečeno: O čem víme, že je příčinou
našich  činů,  není  ničím  jiným  než  našemu  vědomí  skrytou
záminkou k tomu, abychom vlastně dělali, co si vůbec nepřejeme
dělat, abychom také myslili, na co si nepřejeme myslet.

 Kdybychom pokračovali v symbolismu cesty poznání, řekli
bychom podle posledního příměru o Rakan Ošovi, že si dlouho
myslel, že žije, jí, pije, spí, jedná, ale mýlil se. Teprve když mistr
uhodil  do jeho hrudi,  zatřásl  jeho zmrtveností  a on začal žít.  K
tomu úderu však po celý lidský život nemusí dojít, a přesto i v tom
případě člověk nevědomě, jako by byl mrtvý pro přímou cestu, po
ní  přece  jen  jde,  a  tu  je  nutno  říci,  že  ne  svým  vědomým
přičiněním,  nýbrž  vlivem situace,  do  které  byl  svým narozením
postaven.  Všechno,  co existuje,  už svou existencí  nemůže stát
stranou té cesty. K tomuto širšímu pohledu na svou osobní situaci
se však ještě i v tomto výkladu budeme teprve propracovávat.
 Co  se  týče  vědomě nastoupené cesty  oddanosti,  je  nám
příkladem svatá Terezie z Avily.  Řekněme si  však už hned teď
úvodem, co znamená jít po cestě oddanosti vědomě. Po této cestě
se jde vědomě jen tehdy, jsme-li otřesem vyvedeni z nevědomosti,
do které jsme se  vměstnali  od narození na tomto světě. Slovo
"úder"  chápejte  jako  mnohostranný,  mnohotvárný  a  velmi
významný symbol popudu k vědomé cestě oddanosti. Nebudeme
se teď zabývat prvním úderem, kterým se ocitáme vědomě ve své
lidské tělesnosti ve chvíli narození, protože tento úder nevede k
přímému nastoupení cesty oddanosti, nýbrž jen těmi druhy úderu,
které vedou k přímému vstupu na cestu oddanosti.  Řekněme si
jen rámcovitě,  že celý  vesmír  svou existencí  nevědomě kráčí  k
věčnému životu, ale duální cestou, plnou utrpení, a viděno zdola,
též nejistot.

 Budeme tedy mluvit jen o úderu pořadím druhým, a tím je
probuzení k vědomé oddanosti věčnému životu. Takhle neosobně
však člověk po tomto úderu nemyslí, nýbrž bere svou cestu zprvu
a  dlouho  jako  výrazně  osobní  záležitost.  Tato  nevědomost  má



sloužit především k tomu, aby dokázal konkrétně vykročit na této
cestě. První krok na této cestě je vším jiným než něčím mlhavým.
Bude  nejlépe,  když  uvedu  konkrétní  příklady  takového  úderu,
druhého v pořadí. Ještě předešlu, že tímto úderem je vždycky -
symbolicky  řečeno úder do středu hrudi,  protože tento  střed  je
symbolem duchovního srdce, které se má otevřít, které má ožít k
životu jemu vlastnímu.
 Nuže namátkou ty příklady:
 Obrácení Maří Magdalény (která od té chvíle nemohla hřešit,
tj.  řečeno nesymbolicky, nemohla žít především pro sebe, nýbrž
především pro Krista);
 Setkání cizoložné ženy s Ježíšem u studny, kde jí Ježíš pře-
dal moc nehřešit, takže od té chvíle nemohla pokračovat v dosa-
vadním způsobu jednání. Ježíš jí řekl: "Nehřeš více", nic víc, jenže
když takhle promluvil,  byl  to čin,  nikoliv jen slovo.  Jako by řekl
"prohlédni" nebo "odlož berle" a jeho slovo se stalo skutkem.
 Dříve než použiji jiných příkladů, zastavím se u těchto dvou,
abych objasnil východisko na této cestě. Proč tu používám jako
zástupného příkladu za všechny ostatní symbol dvou cizoložných
žen? Protože symbol cizoložství  výtečně naznačuje,  že tak  žije
každý  člověk  před  tímto  v  pořadí  druhým  úderem.  Ve  své
nevědomosti  se  dopouští  hříchu,  ovšem  nezaviněného,  že  se
snoubí se vším možným, jen ne s tím, s čím se snoubit má. Když
jsem tento úder dostal v 17 létech, věděl jsem o svém dosavadním
životě, že byl promrhán, neboť jsem jej věnoval něčemu jinému
než  cestě  k  Bohu.  Nevěděl  jsem,  že  tomu  tak  nebylo,  a  tato
nevědomost byla nutným a správným a žádoucím omylem, jak by
řekla jinými slovy sv. Tereze z Avily: "Nejlepším východiskem na
cestě je, budete-li  sebe hodnotit jako Maří Magdaléna ve chvíli,
když se pokorně složila k nohám Ježíšovým."
 Přistupme  však  k  dalšímu  příkladu  úderu,  už
srozumitelnějšímu a nám bližšímu. Co teď budu psát o nalezeném
obrázku u studny, si  doplníme už předběžně článkem z Wiener
Kirchenzeitung  ze  dne  4.  10.  1970  (přeloženo  a  otištěno  v
Katolických novinách 15. 11. 1970):
 Mnoho trpěla. Pomluvy, pronásledování a hlad, to vše znala
ze  zkušenosti  a  nebyla  tím  zahrnuta  jen  od  světa,  ale  i  od
církevních  úřadů,  od  vlastních  spolusester  a  spolubratří.  A  to
proto, že reformovala.  Napřed ženskou větev karmelitek a pak,
společně s Janem od Kříže, též větev mužskou. Ale i zde Terezie
uplatňuje svou iniciativu.  Pro tehdejší  dobu to bylo neslýchané.
Není divu, že vše nešlo hladce, že vůbec nic nešlo hladce. Každý



nově založený klášter musel být hladověním vykoupen, vymodlen,
vytrpěn,  vyhádán.  Terezie o  tom píše  ve  své  knize "Zakládání
klášterů".
 A ona? Zatrpkla či zahořkla snad časem? Rezignovala snad
ke  konci?  Plna  životní  síly,  dynamická,  lidsky  velmi  přitažlivá,
přesvědčila často svou uváženou, moudrou a nezřídka i vtipnou
řečí  knížata  i  biskupy.  Zatímco  jedni  ji  pronásledovali,  druzí  jí
prokazovali úctu. I jako karmelitka přísné observance musela těšit
kněžny v jejich palácích, účastnit se hostin, dbát o konversaci. A
Terezie brzy, aniž to sama pozorovala, okouzlovala hosty, strhla
na sebe hovor a pak už to šlo jakoby samo o věčných věcech, o
Bohu, o křesťanském životě.
 Tato  žena  fascinovala.  S  bezstarostností,  která  tehdy
ohromovala, přenášela se pobaveně přes mnohé předsudky.
 Jsou-li  všechny  anekdoty,  které  se  o  ní  během  staletí
vypravují, pravdivé, je vedlejší. Skutečnost, že se vůbec tvořily, je
charakteristická  pro  to,  jak  se  Terezii  rozumělo  a  jak  byla
milována.
 Jsou  i  anekdoty  méně  známé.  Při  zakládání  jednoho
kláštera  Terezie,  která  výborně  ovládala  koně,  jela  až  příliš
odvážně.  Spěchala,  by  se  dostala  na  místo,  kde  musela  být
bezpodmínečně včas a bylo třeba, aby s koněm přebrodila řeku.
Uprostřed proudu byl strhující vír. Terezii hrozila ztráta rovnováhy,
byl to prostě nebezpečný podnik. Ohrožena volá k Bohu: "Pane,
jak jen můžeš s námi takhle zacházet, když přece jen kvůli tobě
podnikáme tuto cestu?" - Odpověď s nebe: "Tak vždy jednám se
svými přáteli!" Na to Terezie pohotově: "Proto jich máš tak málo!"
A řeku přebrodila.
 Tato anekdota má asi původ v její větě z knihy o Zakládání
klášterů:  "Ó,  Pane  můj,  pravda  jest,  že  odměňuješ  velkým
utrpením toho, kdo ti prokáže nějakou službu!"
 Před  padesáti  léty  ji  jmenovala  universita  v  Salamance
"čestným  doktorem",  ale  titul  Církevní  učitelka  jí  zůstal  až
donedávna  odepřen.  Teprve  papež  Pavel  VI,  zrušil  nepsaný
zákon, což způsobilo v celém světě úvahy o rovnoprávnosti ženy
a muže v církvi.
 Dávný předsudek, který měl původ ve špatně chápané radě
sv.  Pavla v  1.  listě  ke  Korintským,  aby "žena mlčela  v  církvi",
považuje se nyní za místní opatření a nikoliv za závazný zákon
pro celou církev na všechny časy.



 Spisy španělské řeholnice dosáhly na 1200 vydání a byly
přeloženy do 21 řečí. Terezie z Avily náleží ke klasikům španělské
literatury  a  po  Cervantesovi  jsou  její  díla  dodnes  nejčtenější.
Jejich vliv však přesahuje daleko za hranice její vlasti a dokonce i
katolické církve. Čte je pravoslavný patriarcha Athenagoras, který
prohlásil,  že jsou jeho nejčastější  duchovní  četbou,  stejně jako
protestantský představený známého kláštera v Taizé, který o ní
napsal:  "Byli  lidé,  kteří  stáli  oběma nohama v lidském životě a
současně dosáhli plnosti nazírání. Sv. Terezie kupovala pozemky,
vyjednávala, psala a současně vedla svůj život nejužšího spojení
s  Bohem.  Právem  je  tato  žena  klasickým  příkladem  kontem-
plativního člověka."
 Ani sama Terezie nebyla ušetřena ve své době výtek, že má
jako žena spíše mlčet, a zažila nesčetně překážek ve své činnosti
reformátorky řeholního života při zakládání nových klášterů. Sama
o tom napsala: "Když jsem přemýšlela o smyslu slov sv. Pavla,
která se týkají života ženy v ústraní, - byla mi předhazována ještě
dříve, než jsem slyšela výrok apoštolů, - napadlo mi, zda to není
také u mne vůle Boží. Tu mi Pán řekl: Pověz jim, že se nemají
odvolávat jen na jeden výrok svatého Písma, nýbrž mají hledět i
na ostatní místa, zda mi smějí svazovat ruce." (Konec cit.)

 Svatá  Terezie  z  Avily  našla  u  studny  svatý  obrázek,  na
němž bylo ukázáno, jak Ježíš nabízí ženě pěti mužů věčný život.
Jakmile jí  rodiče vysvětlili,  že i  tak nehodné ženě Ježíš nabízel
věčný  život,  dostala  mocný  úder,  po  kterém  se  už  do  smrti
nemohla vrátit k té ženě, která patřila sobě. Nenašla klidu, dokud
nepatřila dokonale kristu.  Napřed tedy byla vyburcována svatým
neklidem, na jehož dně byla jistota, že Kristus nabízí i jí věčný ži-
vot, a stejně tak všem lidem.
 Promluvím o tomto úderu ze své zkušenosti:

 Byl jsem jako vy mnozí pokřtěn hned po narození, podobně
jako byl Ježíš obřezán hned po narození.  A kdyby se byl Duch
spokojil s touto obřízkou, nebyl by ani Ježíš pochopil Zákon v jeho
duchu, nýbrž jen v jeho liteře, která zabíjí. Protože však jsem byl
pokřtěn v 17 létech v Duchu, tedy znovu pokřtěn, a nic víc než
pokřtěn,  byl  v mém nitru vytvořen slušný základ k tomu, abych
chápal Zákon, nejen ho četl. Takže kdybyste četli Výklad evange-
lia sv. Jana, který jsem napsal před více než 35 léty, na každé
stránce byste našli  něco, co jste v tom evangeliu nevyčetli.  Ale
tehdy před 35 léty jsem také věděl, že budu muset ještě mnoho
napsat, než vás osmělím do té míry, abyste mohli číst s pravým
pochopením např. Hrad nitra sv. Terezie, která byla také pokřtěna
v Duchu, v jakém křtili  apoštolové a jak byl před nimi pokřtěn v



Jordánu Ježíš. Nepředpokládám, že jste byli křtěni Duchem, jak
křtili apoštolové, a jak byl pokřtěn i svatý Pavel před Damaškem, a
mnohem víc než pokřtěn Duchem, nýbrž duchem povolán jako by
byl dospělý v Duchu. Proč u vás nepředpokládám ten druh křtu?
Protože jste nebyli tak do krajnosti a opakovaně plačícími jako já
od dvou do čtyř let. "Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěše-
ni," to je Ježíšova zkušenost, která se uplatňuje na každém pla-
čícím. A je také jiná zkušenost vyjádřená Ježíšem v prvním bla-
hoslavenství o chudobě Duchem a další  blahoslavenství,  jejichž
požehnání  se  sv.  Pavlovi  nabídla  před  Damaškem,  takže
nepotřeboval  studovat  život  Ježíšův  z  Evangelií,  nýbrž  znal  ho
dokonale. A svatá Terezie si toho byla dobře vědoma, a proto radí,
abychom nejen mysleli  (no solo pensar),  ale abychom i  chápali
(entender) v Duchu, a v celém svém Hradu nitra ukazuje cestu k
tomuto pochopení. Není to cesta pláčem, je mnohem radostnější,
jako není jen jediné blahoslavenství. Napřed tedy jen čtěte, co říká
o vzestupu duše k Bohu sv. Pavel, sv. Jan a Svatá Terezie, a pak
si poslechněte, co ti tři učí.

 Píšu v noci, zatímco všichni spíte. To je symbolické. Neva-
dí, spěte, ale také se probuďte k novému dnu, k novému nebi, o
kterém nemůžete mít zdání, dokud spíte.  Před více než 35 léty
jsem napsal pro syna Jana Výklad k evangeliu sv. Jana. Čas od
času mu jej předkládám, aby si jej přečetl, ale on odmítá, byť i jen
se do něj podívat, protože se mu chce stále ještě spát. Ale pro vás
píši, protože se probouzíte a chcete se probudit. Jeden můj přítel
(A. M. ze Z.) mi řekl v 60. létech našeho století: "Už jsi toho tolik
napsal, kdy už přestaneš psát?" Dnes mu mohu odpovědět: "Až
se aspoň jeden z vás probudí a ponese pochodeň probuzení dál."
Takovou trpělivost má s vámi sv. Terezie z Avily, která napsala
svůj  Hrad  nitra  roku  1577  během  pěti  měsíců.  Ve  mně  našla
někoho, kdo vedle mnohých jiných pochopil všechno, co napsala
nebo aspoň tolik, aby mně mohla pomáhat k hlubšímu pochopení,
protože  čas  pokročil  a  víra  by  byla  zatlačena,  kam  nemá  být
zatlačena, ztrácela by postavení, které si má zachovat.
 Jsem v Ošelíně dne 1. 5.  1988 ve dvě hodiny v noci.  Ve
vedlejším  pokoji  spí  pokojně  syn  Jan  a  dále  ode  mě  všichni
ostatní. Ani nevíte, jak mi váš spánek pomáhá, proto píši v noci,
nesčetněkrát právě v noci, protože tehdy mi neodporujete. Tohle
vysvětlím:

 Byl jsem s několika z vás na Čeřínku (od 18. 4. 1988) a četl
jsem též ze sv. Terezie z Avily. Ale čím dále jsem četl a čím dále
jsem  její  spis  vykládal,  tím  více  jste  odporovali  spánkem  při
otevřených očích. Tak jsem toho nechal. Ale jednou jsem zkusil



vás probudit,  a tu  jsem zjistil,  že se dáte probudit,  ale bylo by
nutno při vás bdít, a ve vás bdít a šťouchat do vás, abyste zase
neusnuli. Zkrátka kladli jste mi nesmírný odpor, tolik se vám chtělo
spát,  a  odešli  jste  do domovů,  které  mylně považujete za své,
zatímco jsou zatím jen místem spánku, noclehárnou. Ale v tom
spánku,  ve  kterém  jste,  nepřestala  fungovat  vaše  naděje  po
novém životě, a proto vám píši.  Napřed tedy jen čtěte a pak si
přečtené vyložíme a snad během výkladu neusnete. Pamatuji se,
jak na Čeřínek přišel jeden, který nebyl pozván, ale měl svatební
roucho, nebo, chcete-li olej v lampičce. Nevěděl o tom, a proto se
snad obával, že nebude přijat.
 Co mě opravňuje k tomu, abych vykládal sv. Terezii? Dne
21.  11.  1939 nastoupil  ve mně stav,  o kterém píše sv.  Jan ve
svém Zjevení jako o stavu spoutaného satana na tisíc let. Tento
stav se nedá zrušit, i když je satan na krátký čas znovu propuštěn.
Ještě jinak: Po smrti  není všemu konec, přichází odměna nebo
trest, a do toho období u mě bylo vneseno Jasno, teprve v tom ob-
dobí jsem se mohl bezpečně setkat se ženou a mít tři děti, aniž
bych ztratil  Jasno. V tom období jsem také poznal vás všechny
bez nebezpečí, že mne nakazíte spánkem.
 Život svaté Terezie od chvíle pochopení obrázku nalezeného
u studny se stal v jednom smyslu nejšťastnějším životem. V jiném
podružném smyslu  byl  to  život  plný  utrpení  až  do  chvíle,  kdy
přizvala  k  dílu  celý  svůj  život  do  všech  podrobností  z  rukou
Kristových. Předvedu vám ještě jednou rozdíl mezi částečným a
úplným soužitím s Kristem:
 Jedna  jeptiška  ze  řádu  milosrdných  sester  mně  napsala
tohle:
 "Upřímně vám děkuji za půjčenou knihu Hrad nitra od svaté
Terezie z Avily. Netoužila jsem se pouze něco dovědět z tak skvě-
lé četby, ale v duchu chudoby a odevzdanosti patřit celá Pánu. A
potom modlitbu spojit  se skutky lásky. K tomu nás vede i  naše
charisma - KONTEMPLACE A MILOSRDENSTVÍ. K tomu mi dává
jasný pohled sv. Terezie Velká a sv. Jan od Kříže. Děkuji vám za
vaši laskavost, pamatuji na vás v modlitbě. Vděčná S. M. A."
 Půjčil jsem té sestře A. ještě celé dílo sv. Jana od Kříže, ale
protože vím, že i  při  veškeré její  trpnosti  a dobré vůli  ji  bude i
nadále zdržovat něco, co bych nazval obecně životními událostmi,
musel jsem jí  napsat, že v našem řádu, a to byl následek toho
úderu dne 21. 11. 1939, existuje jen jedno charisma: Celý lidský
život se vším všudy.



 Mile mě překvapilo, že sestra A. nepovažuje milosrdenství a
kontemplaci za něco, co do díla vkládá ze sebe, nýbrž za něco, co
je jí zdarma propůjčeno - za charisma. To je velmi slibný začátek
na  cestě  oddanosti,  ale  kdyby  člověk  tyto  dary  považoval  za
dostačující  pro  celou  cestu,  trpěl  by  nedostatkem dalších  darů
někdy tolik,  že  by se trápením velmi  zdržoval  a  přestal  by být
příkladem vábícím k následování. Chcete-li tomu rozumět, a tomu
se  ještě  dá  rozumět,  musíte  se  mnou  přijmout  za  správný
předpoklad,  že  celý  pozemský  život  je  darem  od  Boha.
Považujeme-li jen něco v něm za dar od Boha, a mnoho dalšího
za něco, co od Boha jako dar nepochází, pochopili jsme jen první
část podobenství o hřivnách, a ještě ani to ne úplně. Ty hřivny, se
kterými služebníci hospodařili, byly dary s přesným určením jejich
smyslu:  jen  potud  s  nimi  služebníci  směli  hospodařit  jako  s
vlastními, pokud jim šlo jen a jen o hospodaření a ne o vlastnění.
Když si nepřivlastnili nic z hřiven, se kterými hospodařili,  byli za
tento způsob myšlení odměněni. Byli tedy odměněni za absolutní
nezištnou  oddanost  hospodáři.  Podobenství  je  symbolem
správného a bezpečného užití  vlastní vůle. Takhle užitá vůle se
mění v nové dary,  nová města,  která opět nejsou služebníků,  i
když  jim  je  hospodář  předává,  ale  jsou  symbolem  intenzity
ztotožnění  lidského vědomí s  vědomím Božím a také toho, kdy
člověk  už  smí  beztrestně  vlastnit.  Prohlašují-li  jeptišky  z  řádu
milosrdných  sester,  že  kontemplace  a  milosrdenství,  které
provádějí,  nejsou  jejich,  naznačují,  že  v  jejich  myšlení  nastal
tentýž  zlom  jako  v  myslích  služebníků,  kteří  hospodařili  s
hospodářovými  hřivnami,  o  kterých  věděli,  že  nejsou  jejich,  a
přesto s nimi hospodařili tak důsledně, jako by byly jejich, zřekli se
však  jakýchkoliv  účinků  svého  hospodaření.  Tak  jednal  svatý
Pavel, tak jednala svatá Terezie. Nic neubrali z hřiven, které jim
byly  svěřeny.  Ke  správnému  pochopení  jejich  jednání  se
dostaneme  jen  přes  svatého  Pavla.  Ani  slovo  neubral  na
doslovném znění Starého zákona, a také toho nebylo zapotřebí.
Nepovažoval  se za oprávněného k tomu, aby něco podobného
učinil. Věděl však, že Židé nepochopili, co on pochopil na cestě do
Damašku, kde byl svržen z koně své mysli Kristem, a proto začal
křtít v Duchu a ne bezduše obřízkou. Kdo dnes čte některé výroky
svatého Pavla,  nemůže jim věřit,  kdo však je  prožil,  jako svatý
Pavel,  už jim nemusí  věřit,  protože ví,  že jsou pravdivé. Uvedu
zatím jeden z těch výroků, které křesťanská tradice z pouhé úcty
čte, ale nechápe je. Jak dlouho ještě bude beztrestně moci číst a
nechápat, aby nezačla být v podezření, že je mrtvá. Napřed tedy
jen čtěte. Pavel k Římanům, V, 12-21:



 Skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích
smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích
byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, dokud
není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi,
kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který
měl  přijít.  S  milostí  tomu  však  není  tak  jako  s  proviněním.
Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč
spíše  zahrnula  mnohé  Boží  milost,  milost  darovaná  v  jediném
člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky
toho,  že  jeden  zhřešil.  Soud  nad  jedním  proviněním  vedl  k
odsouzení,  kdežto  milost  po  mnohých  proviněních  vede  k
ospravedlnění.  Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila
vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti,  kteří  přijímají hojnost
milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném
skrze toho jednoho jediného, Ježíše Krista.
 A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem,
tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.
Jako se neposlušností  jednoho člověka mnozí stali  hříšníky, tak
zase  poslušností  jednoho jediného  mnozí  se  stanou  spravedli-
vými. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A
kde se rozmohl hřích, tam se ještě více rozmohla milost, aby tak
jako vládl hřích a přinášel smrt,  vládla ospravedlněním milost a
přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
 A  teď  se  podívejte,  jak  není  třeba  ani  slovo  měnit,  ale
nespokojit se čtením.
 Svatý  Pavel si  počíná jako Mojžíš.  Nevykládá ty symboly,
protože si myslí, že bez zkušenosti se tomu beztak nedá rozumět,
a nad to doslovné pojetí záležitostí  kolem stvoření nebylo tehdy
ohroženo vědeckým pokrokem, který právně potřel doslovné znění
Genese. Víme také, že za dob Mojžíšových, stejně jako za dob
Pavlových  nebo Tereziných existovalo  dvojí  náboženství,  jedno
psané  a  veřejně  hlásané,  exoterní,  a  druhé  nepsané,  tajné,
esoterní. Už v době Ježíšově byla esoterní tradice v tak velkém
úpadku, že se Ježíš divil při setkání s Nikodémem, že nic z ní neví
(Jan III,  10: Ježíš mu řekl: "Ty jsi  učitel Izraele, a tohle nevíš?"
Byla to tedy spíše výtka nežli podiv. Nikodém měl vědět, že se má
člověk během pozemského života znovuzrodit  z  vody a Ducha.
Dnešní  tradice si  mylně myslí,  že  to  ví,  když vnitřní  zkušenost
nahradila  svátostným  náznakem.).  Proti  Pavlovu,  Mojžíšovu  a
Tereziinu  vnitřnímu  poznání  věda  nic  nezmůže,  protože  se  na
jejich poznání nedá nic měnit pokřikem, který se podobá štěkání
psa na měsíc. Tak se podívejte, jak nikdo nebudete nic namítat



proti  aktualizaci  výkladu  předešlého  citátu  ze  svatého  Pavla,
přestože to bude výklad pouze povrchní.
 Každý  z  nás  pochází  z  jednoho  jediného  Adama,  tj.  z
jediného muže, a z jedné jediné ženy Evy, rozuměj Evy, matky.
Čili platí, že skrze jediného člověka pro každého z nás vešel do
světa hřích, rozuměj chybně zaměřený život, omyl vůle, jak jsme si
vysvětlili dříve (A jak je patrno i ze setkání Ježíše s Nikodémem).
Do světa vešel tedy hřích tak, jako vědomí člověka vešlo tam, kde
se  stalo  nedokonalým,  do  pomíjejícího  stavu,  kterým  je  celý
časoprostor,  celý  vesmír.  Ale  toto  vědomí  tam není  domovem,
nýbrž je tam hostem, tak jako fyzická smrt není smrtí, nýbrž jen
ukončením pohostinnosti  na  zemi.  (Musím se  právě teď  znovu
legitimovat:  Od  dvou  do  čtyř  let  jsem byl  násilím a  opětovaně
vylučován ze ztotožnění s tělem, až jsem dospěl k poznání, že
tělo je jedním z mých nástrojů existence. Mnohem později jsem
dospěl  ke  zkušenosti,  že  celý  vesmír  je  pouhým  nástrojem
vědomí,  aby  se  ono  mohlo  projevit  atd.  Nepřejděte  toto  "atd".
Poznání je nekonečná záležitost.)
 Skrze jednoho zasáhla smrt všechny, protože nikdo nečiní
výjimku z  toho původu  z  jediného Adama.  (Víme,  že  zvířata  a
rostliny nemají svůj původ v Adamovi a také umírají, ale nehřeší. S
tím si nevěděl rady ani sv. Augustin. Mýlil se sice, že pád člověka
z ráje způsobil i pád zvířat z téhož ráje, ale v jeho omylu je kus
pravdy, protože po devítiměsíčním pobytu člověka v ráji v matčině
těle, končí život všech rostlin a zvířat, která se v tom ráji na čas
přechodně  objevila.  Výklad  by  ovšem  mohl  jít  dál:  Kdyby  se
stávající zvířata nedokázala pravidelně vracet do ráje, nedokázala
by být ani těmi zvířaty, a totéž platí o rostlinách a o všech živých
tvorech.  Však už Ledewenhoeck se v 17.  století  přesvědčil,  že
mikroskopická  zvířátka  mají  trvalou  potřebu  se  ocitat  znovu  a
znovu v ráji, když se zastavují ve svém pohybu.) A všichni hned po
narození  spějeme  neodvratně  ke  ztotožnění  s  tělem,  tedy  už
dávno před vznikem Zákona,  který  napsal  Mojžíš.  (Kdopak má
hned tak velké štěstí, jako jsem měl já, že jsem byl v rozhodující
době z tohoto ztotožňování opakovaně vyháněn) dokud však lidé
neznali Zákon, nevěděli, že hřeší. Žili  ve stavu podobném stavu
zvířat. Zvíře nehřeší, když např. vraždí, ani není přístupno znalosti
Zákona,  který  by  mu  něco  takového  zakazoval.  Ovšem žít  na
úrovni zvířat není pro člověka vhodné vzhledem k jeho vnitřnímu
složení, které je kompletnější než složení zvířete nebo rostliny.
 Smrt  vládla  od  Adama  po  Mojžíše,  neboť  kdokoliv  se
ztotožní  s  tělem, a takový je  každý člověk i  každé zvíře,  musí
zemřít. Ježíš ukázal před křížem a na něm, jak je těžké vymanit se



ze ztotožnění s tělem, jakými prostředky se takové osvobození od
těla dá uskutečnit, a co po něm následuje. Člověk se vzkřísí v těle,
nikoliv až po smrti  nebo v nějakém následujícím zrození  v těle
(Existují dvě verse vzkříšení v těle během pozemského lidského
života. Jedna klasická, kterou přišel obnovit Ježíš a zanechal o ní
detailní popis svým životem, druhá je z první odvozená.) Veškeré
převtělování  se  děje  během  lidského  života  právě  tak,  jako
veškerá předlidská vtělení předcházejí v matčině těle během devíti
měsíců jejího těhotenství a během našeho vývoje do úplné lidské
tělesnosti.  Tam  zažíváme  ráj  a  odtamtud  při  narození  z  ráje
padáme. To je záležitost  každého z nás, nejen nějakého prehi-
storického Adama. Každé tělo, ať lidské, zvířecí či rostlinné, je jen
pomíjejícím květem vesmíru,  konkrétně se vyskytujícím na naší
planetě. Ale lidské tělo má jinou funkci, komplexnější úkol než těla
zvířecí nebo rostlinná. Do lidského těla sestoupil celý vesmír. O
dalším si řekneme až při výkladu Zjevení svatého Jana.
 Jak prožil sv. Pavel svá slova, že Adam je protějškem toho,
který měl přijít, tj. Ježíše Krista. Musíme přiznat, že sv. Pavel byl
svědkem toho, kdo přišel a měl přijít, když byl Kristem uchvácen
před  Damaškem.  Nedivme  se,  že  všechno  proměřuje  svou
zkušeností, která je mu pochopitelně nejbližší. Vždyť už před tím,
než byl obrácen před Damaškem, než byl obrácen na víru před
Damaškem, prošel extází,  ve které ještě nebyl obsažen Kristus,
přestože v té době už Ježíš žil  v Palestýně.  Pavel prostě ještě
hříchem nedorostl k tomu, co se mu potom stalo u Damašku. Bylo
to velké provinění, když vedl výpravy proti křesťanům, ale milost
byla  větší  než  jeho hřích  a  přemohla ho.  Jistě  jste  si  všimli  z
Ježíšova života, jak milost přemohla Magdalénu, a lotra na kříži
snáze než farizeje a zákoníky.  A přitom si  farizeové myslili,  že
nehřeší,  a  Magdaléna si  naopak myslela,  že  je  velkou hříšnicí
právě  tak,  jak  si  to  uvědomil  Pavel.  Jakou  skvělou  úlohu
zprostředkovatele  poznání  hraje  vědomí  uvězněné  v  malém
úseku, v cele AB. Jaký velkolepý smysl má toto vězení. Pavel zažil
u Damašku příchod Kristův, a proto nemohl Krista hlásat jinak než
jako právě přišlého (Je to stejně užitečný vztah ke Kristu, jako my
máme k Adamu, kterým jsme právě my). Jenže příchod Kristův
nebyl  závislý  na  Pavlově  zážitku,  protože  On  vždycky  přichází
tam,  kde  se  mu  v  lidském  těle  uprázdní  místo,  a  nepřichází
vždycky s osobní vizitkou: "To jsem já, Kristus." To platí o Bohu v
jiných  náboženstvích  než  v  křesťanských)  a  to  platilo  i  o  jeho
příchodu během každé mé operace za vědomí v době od dvou do
čtyř let a pak při poznávání správného bez pomoci úsudku až do
17 let a o poznávání nesmrtelné podstaty člověka od 17 do 26 let.
Teprve 21. 11. 1939 jsem se setkal s Kristem v podobě živého



obsahu jeho učení.). Pavel sám věděl, že toto uprázdnění místa
pro Krista v lidském nitru není jednorázovou záležitostí. Totéž ví
sv.  Terezie,  a  proto  ráda  vyhovuje  vnitřnímu  tažení,  aby  tento
proces popsala. Jakési místečko se uprázdnilo pro Ježíše v jejím
nitru  při  nalezení  obrázku  u  studny  a  ten  proces
sebevyprazdňování pak sv. Terezie popisuje obecněji jak v Cestě
k dokonalosti, tak ve svém životopise i ve Hradu nitra. Jak dlouho
to trvalo, než Kristus mohl kráčet jejíma nohama a pracovat jejíma
rukama. Také sv. Pavel říká, jak se musel stále zmenšovat, aby v
něm mohl růst Kristus ve funkci vládce a života. Svatému Pavlu
také  nemohla  ujít  zkušenost,  jak  na  zástupy,  které  má pokřtít,
sestupuje  Duch svatý  a  jak si  mezi  lidmi vybírá,  a  nikdy podle
Pavlova osobního výběru, jako by to byly novinky dnes pro nás,
kteří  nemáme jeho schopnosti  vidění.  Ovšem dojem, který  si  o
tomto jevu učinil,  byl už čistě  osobní,  protože nebyl  ještě zcela
vyprázdněn od myšlení  a  usuzování  (Ještě  hůř  byl  na tom sv.
Petr!).  To také není  možné,  dokud má člověk fungující  mozek,
který je zvyklý usuzovat a rozhodovat podle sebe. Víme ze Skutků
apoštolských, že sv. Pavel byl farizeem, a ti věřili ve vzkříšení z
mrtvých. Pavel zatím věděl jen o jediném vzkříšení z mrtvých, a to
bylo vzkříšení Ježíšovo. Proto se nedivme, že věřil při všem svém
poznání  na  nějaké  budoucí  vzkříšení  všech  věřících.  Tyto
pozůstatky dobové starozákonní víry farizeů na svých cestách a
při svých kázáních potřeboval, protože byly bližší křesťanství než
učení  saduceů, kteří  ve vzkříšení  nevěřili.  Proto mu tyto zbytky
byly ponechány. Musíme se smířit s tím, že každému člověku je
ponecháno původní východisko, pokud se dotyčný člověk může o
ně  opřít  při  dalším  vzestupu.  (Např.  mám východisko  jiné  než
naučenou víru, a proto mě nemůže nevěrec zviklat ve víře, když
na ní nestavím. Podlehl jsem dojmu, že jsem tím, který myslí a že
tělo je pomocníkem tohoto myslícího člověka. Tělo u mě vždycky
muselo poslouchat rozum, a to bylo kruté ale užitečné otroctví. Na
toto východisko útočilo pomalu, ale sveřepě a neodbytně občasné
poznávání správného bez účasti rozumu; a víte ode mne, co se z
toho vyvinulo v 17. roce a pak v 26. roce mého věku, čili jak toto
východisko ustupovalo novému řádu hodnot). Jsou to sice omyly
naučené  víry,  ale  patří  do  tak  zvaných  šťastných  omylů,  bez
kterých bychom se v dualismu dále nedostali. (Takovým šťastným
omylem bylo v mých 17 létech, že jsem považoval život až do té
doby  prožitý  za  ztracený  čas,  a  proto  jsem se  mohl  od  něho
bezvýhradně  odvrátit,  zkrátka  mohl  jsem  vykročit  dál  bez
zbytečných obracení, které v té době by byly pro mne obrácením
Lotovy ženy, která se proměnila v solný sloup. Dnes naopak se
mohu ke svému celému minulému životu obracet bez nebezpečí,



že jím budu zastavován, a naopak s radostí,  že už jej mám za
sebou.) Svatý Pavel musel za ponechané východisko mnoho trpět,
jak se dovídáme ze Skutků apoštolských, ale také mu ponechané
východisko pomohlo k  tomu, že vůbec zůstal  naživu,  aby mohl
provést svůj úkol. Jeho pozemský život je však dávno ukončen a
duch toho úkolu zůstává živý. Takhle se dívejme na sv. Pavla a
takhle rozlišujme to, co potřeboval, od toho, co už nepotřebuje ani
on ani křesťanství. Sv. Terezie byla tak odvážná, že se postavila
proti Pavlově připomínce, aby ženy ve shromáždění mlčely (I. Kor.
XIV,  35).  A  její  připomínka  způsobila,  že  ji  nakonec  uznala  i
Církev. Ovšem pro církev je dodnes těžké, aby se zřekla doslov-
ného znění slov sv. Pavla ke Korintským, kap. XV, 20 - 28: "Kris-
tus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.  A jako vešla do
světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvých vstání:  jako v Adamovi
všichni  umírají,  tak  v  Kristu  všichni  dojdou  života.  Každý  v
daném pořadí.  První  vstal  Kristus,  potom při  Kristově  příchodu
vstanou  ti,  kdo  jsou  jeho.  Tu  nastane  konec,  až  Kristus  zruší
vládce všech mocností  a sil  a odevzdá království  Bohu a Otci.
Musí totiž kralovat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod
jeho nohy.  Jako poslední  nepřítel  bude přemožena smrt,  vždyť
pod nohy  jeho podřídil  všecko  (viz Žalm VIII,  7)...Až mu bude
podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko
podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem."

 I zde si mohl Pavel ponechat svůj časoprostorový omyl a
přesto  měl  pravdu.  Ježíš  byl  první,  který  vstal  z  mrtvých  k
věčnému životu. Když totiž před tím Ježíš křísil mrtvé, jako např.
Lazara, nekřísil je tím k věčnému, nýbrž jen k dočasnému životu.
Není chybou Pavlovou, že v Gamalielově škole, v níž byl vychován
a doveden k  extázi,  už  zapomněli  na principy existenční  cesty.
Tuto znalost přišel Ježíš obnovit. Eliáš musel odumřít pro všechno
na tomto světě, i pro svého oblíbeného Elíšu (Elizea), aby mohl
vstoupit do nebe. Tohle mohlo snadno Pavlovi uniknout, protože
nebyl jedním ze dvou učedníků, kteří šli s Ježíšem do Emaus. Co
se tedy stalo pro Pavla nezřetelně, to se pro něho stalo zřetelně u
Ježíše Krista. Promiňme mu, to způsobila nejen naučená víra, ale
i úkol, který by byl nemohl zastat, kdyby byl býval nebyl v této věci
nevědomý.
 Pokračujme  ve  výkladu  epištoly  k  Římanům.  Dále  už  se
vším můžeme souhlasit.  Jen by bylo dobře dodat, proč je tomu
jinak s milostí než s hříchem, proč ona působí mocněji než hřích.
Hříchu se může dopustit jen smrtelný Adam (smrtelná Eva), který
je  nadto  duchovně  mrtev,  kdežto  milost  působící  skrze  Ježíše
Krista, člověka duchovně živého a Syna Božího působí mocněji a



jinak, zvnitřku navenek. Adamův hřích nemůže mít věčné násled-
ky,  kdežto milost boží  je má. Pavel se cítil  pochopitelně ospra-
vedlněn jen úžasnou milostí  boží,  protože zavrhl celý svůj život
před Damaškem jako chybný. Tento omyl nutně potřeboval, aby
se do jeho prázdnoty vešel Bůh., Já jsem se tohoto omylu dopustil
na  daleko  nižším  stupni  na  přechodu  z  nevědomého  užívání
milosti boží do vědomého užívání téže.

 Ještě zůstaňme na chvíli  u sv. Pavla, u I. listu ke Korint-
ským, 35 - 40:
 Ale někdo snad řekne: "Jak mohou vstát mrtví? V jakém těle
přijdou?" Jaká pošetilost: To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže
neumře. A co zaséváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať
už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. Bůh však mu dává tělo, jak
sám určil, každému semeni jeho zvláštní tělo. Není jedno tělo jako
druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. A
jsou nebeská tělesa a pozemská tělesa atd.
 Člověk zasévá pozemské tělo a ne víc, když zplodí lidské dí-
tě. Ale nebeské má zárodečně v sobě od chvíle narození. A toto
nebeské v něm musí růst  (Kristus)  a pozemské se má pomalu
zmenšovat během života.
 Teď je nutné se vypořádat s pojmem hříchu a ďábla obecněji
a srozumitelněji než se může stát nějakým seznamem přestupků a
provinění.  A tu nám výrazně pomáhá sv. Jan ve svém Zjevení,
např.  v  kapitole  XVII.  Svatá  Terezie  používá  zásadně  pojmu
ďábel, jak bylo nejbližší  tehdejší době. Ale ve Zjevení se Satan
přetváří do různých podob, které ani nemíním vypočítávat, protože
pro vás bude velkým objevem, když jej v tomto spisu objevíte sami
pod  různými  pojmenováními,  ale  především  pod  různými
funkcemi, což jsou všechno funkce negativních stran různých párů
dvojic působících v dualismu. Stačí tedy, všimneme-li si jen hlavní
jeho  funkce,  která  se  ve  Zjevení  jmenuje  "velká  nevěstka".
Kdybychom chtěli mluvit o Zjevení po stránce konečných účinků
zla, použili bychom obrazu o pádu Babylónu. Ale tímto směrem se
neubírá výklad zla ve Hradu nitra, a proto o tom budu mluvit co
nejméně.  Nám jde  především o  pochopení  nám bližších  příčin
relativního zla než je Adam a jeho pád.

 Z Hradu nitra se dá poznat, že svatá Terezie znala Zjevení
a že se k němu nestavěla jako ke vnější budoucí historii,  nýbrž
jako k vnitřní vývojové historii týkající se každého jedince, ať bude
žít třeba za tisíc let po ní. A o tom píše sv. Jan ve Zjevení, kap.
XX, 1 - 3 toto:  "Tu jsem viděl, jak s nebe sestupuje anděl, který
má v ruce klíč od propasti a velký řetěz. Zmocnil se draka, toho



dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl
do propasti, zamkl ji  a zapečetil,  aby již nemohl klamat národy,
dokud se nedodrží těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký
čas propuštěn..."
 Než se pustím do výkladu, ještě přidám citát z téže kapitoly,
verš 7 - 15, abyste si v něm našli pořadí vzkříšení, jak o něm píše
sv.  Pavel  v  předneseném citátu:  "Až se  dovrší  1000 let,  bude
satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve
všech čtyřech úhlech světa, Goga i Magoga. Shromáždí je v boji a
bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři
země a  obklíčili  tábor  svatých  a  město,  které  miluje  Bůh.  Ale
sestoupil oheň s nebe a pohltil je. Jejich svůdce ďábel byl svržen
do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A
budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.
 A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl;
před jeho pohledem zmizela  země i  nebe a  už pro  ně  nebylo
místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a
byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života.
A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.
 Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a
všichni  byli  souzeni  podle  svých  činů.  Pak  smrt  i  její  říše  byly
uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo
nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera."
Vedle extází s obrazem, z nichž se svatý Jan nevymkl, se dá totéž
zažít v extázi bez obrazu. Jenže kde není obrazu, tam není ani
slov,  ani  vysvětlení  slovy,  a tak mi  nezbývá než vysvětlit  obraz
pravdy, jak jej vylíčil sv. Jan. Snad bude z toho patrno, jak je tomu
bez  obrazu,  pouze  v  pravdě  a  v  Duchu.  Svatý  Jan  rozepisuje
podle své zkušenosti poslední soud. Poslední proto, že dualistický
řád, od nejnižších párů dvojic,  až po nejvyšší Goga a Magóga,
není  nic  věčného,  a  jen  proto  mohou  být  na  věky  zavrženy.
Chápejte, nejsou na věky zavrženi celí lidé, nýbrž jen to, co je na
nich a v nich mrtvého, čili mrtví jsou souzeni podle svých činů, ne
živí. Zde je pojata druhá smrt nikoliv jako nějaký posmrtný stav,
nýbrž  jako  stav  dostavující  se  za  pozemského  života,  což  je
patrno ze symbolů hořícího jezera, dravé šelmy a falešného proro-
ka, převedeno do pochopitelnějších obrazů. Lidské tělo je jezero a
to se žárem roztaví, jako by bylo plno hořící síry, jde-li se cestou
horkou, jakou šel sv. Jan. Dravou šelmou je skvěle symbolizována
lidská povaha,  která chce všechno zchytat  pro sebe.  Falešným
prorokem je usuzující rozum. Ten se svým úsudkem nedostane
dál než ke skálopevnému dojmu, že všemu je tak, jak usoudil a ja-
ký úsudek přijal za správný. Protože však lidský úsudek nepromě-



nuje myšlenku ve skutek nesoucí se za hranice tzv. mrtvého, je z
duchovního hlediska falešný. Jde-li se cestou studenou, nic se na
ní netaví, nýbrž všechno se opouští, jak ukázal Ježíš na poušti.
 Když se psal rok 1000 po Kristu, očekávali křesťané, že sa-
tan bude propuštěn a nastane velké zlo.  Ale nic se nestalo. To
mělo stačit všem slepým a hluchým, aby prohlédli, že Písmo zde
mluví o něčem jiném než o časoprostorové historii. Měli si srovnat
tuto část Zjevení, se soudem nad nevěstkou, jak je líčen v XVII.
kapitole, verš 1. až 18.: "Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří
měli  sedm nádob a promluvil  ke mně:  Pojď se mnou,  ukážu ti
soud nad velkou nevěstkou, usazenou nad vodami, se kterou se
spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé
země.  Anděl  mě odvedl  ve  vytržení  ducha na  poušť.  Tu  jsem
spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých
jmen,  o  sedmi  hlavách  a  deseti  rozích.  Ta  žena  byla  oděna
purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v
ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství,
a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: "Babylón veli-
ký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi." Viděl jsem
tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků.
 Velice  jsem užasl,  když  jsem ji  viděl.  Ale  anděl  mi  řekl:
Čemu se divíš, já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a
desetirohé šelmy, která ji nese. Ta dravá šelma, kterou jsi viděl,
byla  a  není;  vystoupí  ještě  z propasti,  ale půjde do záhuby.  A
užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa
zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a
zase bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je
sedm pahorků, na nichž ta žena sedí a také sedm králů: pět jich
padlo,  jeden kraluje,  jeden ještě nepřišel.  Až přijde, bude smět
zůstat jen nakrátko. A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý
král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby. Deset rohů,
které jsi  viděl,  je deset králů, kteří  se ještě vlády neujali,  ale v
jedinou hodinu přímou královskou moc spolu se šelmou. Budou
zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i  moc dají  té šelmě. Ti
budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je
Pán pánů a Král králů; ti kdo jsou s ním, jsou povoláni a vyvolení
a věrní."

 A řekl mi: "Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí,
to jsou národy, davy, rasy a jazyky. A těch deset rohů, které jsi
viděl, i ta šelma pojmou nevěstku nenávist, oberou ji o všecko až
do naha a budou rvát její tělo a spálí ji  ohněm. Neboť Bůh jim
vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem



a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co
Bůh řekl.
 Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi
země."
 Dříve  než  se  pustím  do  výkladu,  musím  něco  předeslat.
Především: Jaká je andělská řeč? Může být dvojího druhu, buď
obrazná, nebo bezobrazná. Obrazná je řečí milosrdnou, aby i po
ní bylo zachováno všechno časné, které má ještě sloužit. Mohou
to být dokonce slova pronesená v mateřštině toho, kdo je slyší.
Tento druh andělské řeči poslouchal svatý Jan po celé Zjevení, a
proto mohl závěrem Zjevení napsat:
 "To jsem slyšel  a viděl  já,  Jan.  A když jsem to uslyšel  a
spatřil,  padl  jsem  na  kolena  k  nohám  anděla,  který  mi  to
oznamoval. Ale on mi řekl:  "Střez se toho! Jsem jen služebník,
jako ty, a tvoji bratři proroci, a ti kdo se drží slov této knihy. Před
Bohem poklekni!" (Zj XXI, 2 - 9)
 Podle této  řeči  píše  i  sv.  Terezie  z  Avily  svůj  Hrad nitra,
mluvíc o ďáblu, a proto stále vzdává hold jen Bohu, Ježíši Kristu, a
proto je tolik pokorná a přitom tolik sebevědomá. Ví, odkud má své
zjevení, a nelze je vyvrátit tím, že ji budou podezřívat ze svých a
ne z jejích nepravostí. Sv. Terezie také píše, co jí zjevil Kristus o
sobě,  že se  nikdy od svého nanebevstoupení  neocitl  v  těle  na
zemi.  Mějte  to  na  vědomí,  až  se  budete  podivovat  aktuálnosti
Tereziných  výroků.  Nepocházejí  z  tělesnosti  ani  z  obraznosti,
nýbrž  z  Ducha,  a  sv.  Terezie  je  odívá do obrazů,  aby nám je
přiblížila. Je si vědoma toho, že její obrazy zastarají, že její pojetí
hříchů a ďábla bude považováno za překonané, ale bude to jen
příznakem  těžké  nemoci  lidské  duše,  která  se  omotala  jinými
obrazy, a ty toho času považuje za skutečné a zaměňuje je za
pravdu.
 Jeden  dobrý  kněz  se  ptal  mých  přátel  v  Brně,  zdali  věří
všemu, co říkám a píši. Oni řekli, že všemu věří na sto procent.
On na to: "A věříte také, že ďábel neexistuje?" "Ano, věříme, že
tím  ďáblem je  naše  malé  já,  mimo ně  není  ďábla."  On na  to:
"Mýlíte  se,  ďábel  je."  Mí  přátelé zapomněli,  že  říkám,  že naše
sobecké já je arcisatanáš, ale že nevylučuji tím existenci  ďábla.
Jak to tedy je, o tom se musíme domluvit, dříve než začneme číst
a rozebírat Hrad nitra, kde ďábel pořád obchází a sv. Terezie cítí
jeho kroky a slyší jeho našeptávání. Stojím za Zjevením sv. Jana,
který jasně viděl,  že království ďábla je rozdělené, a proto jeho
konec je závislý na průniku nerozděleného království božího do
rozděleného panství ďábla. Vezmeme-li v úvahu pro zjednodušení



pohledu jen podobenství o pádu Babylóna (Zj. kap. XVIII), dovídá-
me se,  že  teprve po jeho pádu dochází  ke  svatbě Beránkově.
Babylón je náš pocit oddělenosti, a toho se nezbavujeme naráz,
nýbrž  v  průběhu  procesu  obnovy,  a  tento  proces  sleduje  sv.
Terezie  líčením  proměn,  které  nastávají  z  přechodu  z  komnat
nižších  do  komnat  vyšších.  Jak  duše  stoupá  komnatami,  tak
postupně  ďáblu  ubývá  na  moci.  Ďábel  je  tedy  ztělesněním
relativního zla.  A protože považuji  vesmír  za něco skutečného,
třebaže  odvozeného,  a  nikoli  za  něco  iluzorního,  nemohu  ani
ďábla považovat za něco iluzorního, nýbrž za něco skutečného.
Jinak je tomu s jeho lidskou podobou anebo se kteroukoliv jeho
podobou. Ty jsou výplodem lidské představivosti, ať už jde např. o
dotěravého psa u Pátera Pia nebo o lidskou podobu ďábla, který
honil  sv. Jana z Vianney okolo fary.  Je velmi dokumentární,  že
anděl zvolil pro sv. Jana v jeho Zjevení podobu Velké nevěstky,
tedy podobu, kterou se dá obecněji  vyjádřit  povaha ďábla,  jako
hlavního odpůrce Beránka, a tou je lidská smrtelná nebo stvořená
duše,  která  se  během  lidského  života  dopracovala  ke  svému
výsostnému postavení. Mohu pak ponechat stranou ďábla, který
má  podobu  pro  nás  mnohem  méně  pochopitelnou.  On  jako
ztělesněné relativní zlo je rovnocenným partnerem ztělesněného
relativního dobra jen v základu dualismu. Tam se dokonce jeví
jako nutný protějšek relativního dobra a jako uchovatel  relativní
rovnováhy v dualismu. Když mu však nedopřejeme klidu, vzbouří
se.  Onen dobrý  kněz,  o  němž byla  zmínka,  by  mohl  říci:  "Ty,
člověče, který o ďáblu vůbec nevíš a pochybuješ o jeho existenci,
žiješ  na  jeho úrovni  relativního  zla,  a  proto  se  s  ním zdánlivě
nestřetáváš; zkus mu odporovat ctnostmi, které jsou ti nepříjemné,
mají-li se plnit, a uvidíš, jak se bude vzpírat." Takhle myslela svatá
Terezie,  když  psala  Hrad  nitra,  a  myslela  ještě  jinak,  jak  si
řekneme později při komentáři k jejímu dílu. Někdy byla nucena se
vyjadřovat podle víry svého okolí, které rozhodovalo, zda její spis
projde či nikoliv.
 Vesmír  není  dílem lidské  představy,  ani  relativní  dobro  a
relativní  zlo  není  lidským  dílem,  i  když  člověk  může  v  obou
oborech něco přidávat nebo něco ubírat, např. zosobnit si relativní
dobro nebo relativní  zlo,  nebo je  dokonce uctívat  či  nenávidět.
Věřím-li však ve skutečnost  vesmíru, musím věřit ve skutečnost
ďábla a musím se s ním v pravý čas, právě na poušti, vypořádat,
jako Ježíš na poušti. Na lidské úrovni a pak po křtu v Jordánu, už
nejsme jen  u  základu dualismu.  Nedopouštíme se  chyby,  když
ďábla nazveme Velkou nevěstkou,  když jej  poznáme jako svou
smrtelnou  duši,  která  se  vetřela  do  postavení  nesmrtelného
základu člověka, který je božské podstaty zatím neprojevené.



 Nemyslete si, že se Ježíš setkal se satanem na úrovni, na
které my nyní vědomě žijeme. Zde na zemi neexistuje hora, ze
které by bylo možno vidět všechna království světa. Na této vyšší
úrovni sv. Terezie věděla o ďáblových úmyslech, a ty souvisejí s
existencí  celého  vesmíru,  nejen  s  existencí  lidského  jedince.
Protože však člověk má v sobě transformovaný makrokosmos na
mikrokosmos,  může  se  tam  sejít  i  s  ďáblem.  Ale  neměl  by
ukvapeně usuzovat, že se s ním sešel, jestliže neprošel Jordánem
s účinky, které jsou jasně popsány v Novém zákoně až po novou
zemi a nové nebe ve XXI. kapitole Zjevení sv. Jana. Čili nestane
se nic chybného, když si ďábla nevšímáte a neberete ho v úvahu.
Budete-li však číst Hrad nitra a chtít si vzít z něho živé poučení,
budete se muset s tímto pojmem vypořádat ve funkčním smyslu.
 Doufám, že jste se se mnou naučili od sv. Pavla, jak skrze
jediného Adama přišel na svět hřích, že tím jediným Adamem je
každý jednotlivý člověk a tím světem každé jednotlivé lidské nitro
nakažené pocitem oddělenosti. Je-li tomu tak, pak jste na dobré
cestě  k  tomu,  abyste  také  pochopili  jedinou  smrtelnou  duši
každého lidského jednotlivce se vším všudy, co je psáno o Velké
nevěstce ve Zjevení sv. Jana, kapitola XVII. Svatou Terezii snad-
no  omluvíme,  že  jako  cudná  žena  tohoto  obrazu  nepoužívala,
nýbrž  že  velkou  nevěstku  nazývá  ďáblem.  Přesvědčíte  se,  že
tomu tak je a jaká je v tom úžasná shoda, a jak bychom se zase
my neobešli  bez  Janova  rozboru  ďábla  až  do  přívlastků  velké
nevěstky. Je v každém člověku usazena nad vodami. Člověk je pln
vody a ještě z vody nevyšel.  Nevěstka je usazená nad vodami,
tedy není krví samotnou, nýbrž je nachové barvy jako krev, sedí
na dravé šelmě, kterou je lidská tělesnost, plná rouhavých jmen,
protože  ať  přiřkneme  jakékoliv  jméno  člověku,  ať  ho
pojmenováváme Novákem nebo Fulanem, ani jedno z těch jmen
není zapsáno v knize života, není věčné, nýbrž falešné, dočasné,
a  my  je  považujeme  za  dostačující  označení  jedince.  To  je
opravdové  rouhání,  to  jsou  pojmenování  veskrze  rouhavá.
Dověděl jsem se o tom teprve na poušti, v témže stavu, ve kterém
byl pokoušen Ježíš, a jinak nemohl být pokoušen. I svatý Jan je ve
vytržení  ducha  doveden  na  poušť.  Tam  v  prázdnotě  se  dá
pochopit všechno, co v plnosti světa se pochopit nedá. Smrtelná
duše  sedí  na  sedmi  hlavách,  neboť  do  našeho  osobního
mikrokosmu je  zamontováno sedm úrovní  vědomí,  v každém z
nich má člověk svou "hlavu". Těmto úrovním říkají Indové čakra. A
je tam deset rohů, kterým Ježíš říká deset družiček, rozdělených
po dvou pěticích, na družičky moudré a pošetilé. A tu se otřese
celá  lidská  bytost  v  základech,  jako  by  stála  před  hrozným
soudem. Když jsem jím vnitřně procházel, byla ta hrůza větší, než



jak  se  dá  znázornit  jakýmkoliv  obrazem.  Věřte  mi,  že  bych
nejraději  volal:  Jak  jsi  milosrdný,  ty  anděli,  který  přicházíš  ke
svatému  Janu  a  okrašluješ  tu  strašnou  poušť,  na  které  dravá
šelma byla a už není. Kdyby pořád byla, Zjevení by nenastalo. Jak
mistrně si při výkladu počíná sv. Jan, když říká, že ta dravá šelma
byla a  není  a  že  přichází  osmý král,  a  přece už  jeden z  těch
sedmi. Aby totiž tohle mohl člověk spatřit, musí se ta dravá šelma
stát někým jiným, než kým byla dosud, a teprve v tom stavu může
to všechno vidět.  A tak mohu jen dodat,  že jsem, přicházeje  z
opačné strany,  nikoliv  přes obrazy,  nic  z  toho neviděl,  a  přece
jsem všechno pochopil,  co píše sv.  Jan ve Zjevení,  a mnohem
více,  co  se  nevejde  do  žádného  obrazu,  a  co  je  jen  pravda.
Říkám-li, že se to se mnou stalo 21. 11. 1939, nemluvím o vnitřní
pravdě, která je vnějšímu člověku cizí,  neboť je cizí jakémukoliv
datování. Jak ji označím datem, už jsem ji přeměnil na obraz. Z
mého  bezobrazného  přístupu  to  nebyl  obraz.  Jakmile  jsem  tu
pravdu vyslovil, už je pouze obrazem pravdy. Nikdo tak odvážně o
tom nepsal než sv. Jan, ale jakmile o tom začal psát, už se ocitl v
obrazech, které jen vzdáleně odhalují pravdu. Kdyby byly schopny
blízce  odhalit  pravdu,  už  byste  po takovém poznání  byli  lidsky
nejsoucí.  Být  nejsoucí  je  hroznější  než  všecky  hrůzostrašné
obrazy zkázy sv. Jana. Utíkal jsem znovu a znovu z toho stavu, až
už se nedalo utéci. To se dělo se mnou na začátku třicátých let
tohoto století a už se to neděje. Toho 21. 11. 1939 už nenastala
žádná hrůza. Ani jsem ji nečekal. Vždyť svět skončil a začal a opět
přestal  být.  Soud byl  dokonán.  Babylon padl.  Pocit  oddělenosti
přestal existovat jak směrem nahoru, tak směrem dolů, a oběma
směry fakticky, takže zdola se mě tyrani  nedotkli, zhora se ode
mne vědomí o Bohu neoddělilo.
 Sice jsme už dříve provedli ono hodnocení dospělé smrtelné
duše jako ďábla nebo satana, protože však sv. Terezie si ďábla
všímá podrobněji podle vzoru tradice, bude dobře, když se do to-
hoto hodnocení pustíme znovu i my, a budeme to činit opakovaně,
kdykoliv toho bude třeba.
 Nic, ani to, co je z nás smrtelné, nepochází odjinud než od
Boha a je nějak obsaženo v Bohu (nějak  rozumějte kvalitativně
účelově jinak než nesmrtelné, tj. než zapsané v knize života, jak
by se vyjádřil  sv.  Jan.).  Co je smrtelné, je určeno jen jako po-
máhající  ke  stále  dokonalejšímu  projevu  nesmrtelného  ve
smrtelném anebo konečném a pak je odsouzeno k zániku nebo k
dalším přechodným proměnám. My si teď promluvíme o způsobu
proměn. Sv. Jan mluví ve svém Zjevení jen k dospělému člověku a
o smrtelné duši dospělého člověka. Pak je ale těžko pochopitelný



vztah anděla ke smrtelné duši jako k velké nevěstce. Když si však
uvědomíme, k jakému vznešenému úkolu je připraveno dítě a do
čeho doroste,  pak uznáme, že dospělý věk člověka je podoben
hnusnému smilstvu. Dítě má velmi blízko ke království božímu, ale
vlivem čistě rozumové a smyslové výchovy, je mu už při dospívání
velmi vzdáleno, v dospělém věku téměř pro nebe ztraceno, neboť
se  stává  dravou  šelmou,  která  všechno  pro  sebe  shání  a
zapomíná na pravý smysl života, což konkrétně je výstup z ráje,
který zažívalo v matčině těle, přes pád do hmoty a odtud výstup až
do  nebe,  do  stavu  nebe.  Jan  věděl,  co  všechno  je  v  člověku
připraveno, aby se tento vzestup mohl provést, a jaká je škoda, že
taková  příprava,  prakticky  provedená  na  jediném  místě  ve
vesmíru,  a  to  v  člověku,  může  být  během  lidského  života
promrhána. Náš život je oním pozvání na svatbu, ke které nikdo z
pozvaných nepřicházel, všichni se vymlouvali, a ty výmluvy nazývá
Jan smilstvím, Ježíš daleko jemněji starostmi, jimiž se člověk tak
zaujme, že z nich do smrti nevybředne. Jak má tedy člověk žít,
aby nedošlo k  takovému debaklu.  Sv.  Pavel  to  řekl  jednoduše:
žijte  pro  člověka  jako  pro  Boha.  I  to  se  dá  těžko  pochopit,
nepřihlédneme-li k Ježíšovu příkladu od jeho narození až do jeho
třicátého roku. Dělal všechno v té době jako by to bylo pro rodinu
a  pro  společnost,  ve  které  žil.  Zevně  se  v  ničem  nelišil  od
ostatních  lidí,  kteří  neznají  pravý  smysl  takového  počínání.
Ježíšovo  jednání  v  té  době bylo  ničím jiným  nenahraditelným
prostředkem k  tomu,  aby  dorostl  do  Jordánu  atd.  a  mohl  pak
mnohem přímějším způsobem sloužit Otci, a dokonce i tím, že se
zmařil na kříži.  Představte si,  co by se bylo stalo,  kdyby se byl
zmařil dříve a kdyby byl před tím poctivě nesloužil životem tomu,
pro co nakonec zmařil svůj život. Byly to různé fáze sebezáporu a
sebezmaru  a  s  tím  související  různé  fáze  znovuzrození.
Nezapomeňte, co Ježíš prozradil ve svých 12 letech, že musí být
v tom, co je Otcovo, a tedy nejen v tom, co je lidského. Lidské
vztahy mu byly prostředkem pro zdokonalování ve vztahu k Otci.
Což se to opravdu nedá lépe říci? Jsem z té nezřetelnosti  řeči
zoufalý. To nebyl pouhý omyl, že jsem viděl svůj život od narození
až do 17 let jako nehoráznou nevěru, Jan by řekl jako smilství.
Kdyby se  komukoliv  naskytl  ten  pohled jako  mně  v  17  létech,
nemohl  by  déle  promrhávat  svůj  život.  V  celém  vesmíru  není
většího  pokladu.  Proč  se  jiným  lidem  nenaskytne  ten  pohled?
Hlavně proto, že trvale tříští svou vůli do mnoha starostí a nejsou
do té míry disciplinovaní, aby se poučili aspoň v oblasti rozumu, a
co je rozumné, to dělali,  a co je nerozumné, toho se vystříhali.
Víme také, že jakákoli metoda, i sebelépe vymyšlená, nevystačí
od začátku až do konce cesty. Vždyť se zvedáme z hloubky tzv.



neživé hmoty a spějeme přes pomíjející život do nepomíjejícího a
věčného. Procházíme přitom různými úrovněmi, z nichž každá na
nás klade nové a rozdílné požadavky. Proto nám nezbývá nic jiné-
ho, než abychom se naučili bez ohlížení přecházet z jedné úrovně
požadavků  na  novou  vyšší  úroveň.  Naštěstí  Ježíš  nám  svým
životem všechno ukázal neboť dokázal opouštět jednu metodu za
druhou a dokonce se vyrovnat s vrcholnou situací, v níž se musí
všechno  odložit.  Svatá  Terezie  o  tom  všem  věděla.  Měla  k
dispozici jeptišky, které byly vázány poslušností na základě slibů,
které složily.  Veškeré  sliby se však dají  plnit  jen formálně,  aby
člověk uchlácholil své svědomí, a to není k ničemu nebo jen málo
k čemu.
 Od čtyř let do 17 jsem věděl, že nesmím odporovat víře své
nábožensky založené rodiny. Toto vědění bylo více než slibem,
bylo mocí boží, která tehdy ve mně působila, a já nevěděl, odkud
pochází, jen jsem nebyl schopen jí odporovat. Nezbývalo mi nic
jiného, než abych plnil všechny náboženské povinnosti, které oni
plnili  svou vírou,  já pak z  poslušnosti  rodině,  ve které jsem žil.
Touto metodou jsem se naučil základnímu tvrdému sebezáporu.
Výhodou bylo, že ten příkaz poslušnosti nepocházel z mé vůle, a
tak tomu bylo i  nadále při  jiných příkazech.  Dostavovaly se be-
zeslovní  příkazy  stále  širšího  dosahu.  Sv.  Terezie  zastupuje  u
těch, kterým vykládá o cestě, svou autoritou tyto příkazy, a to ve
svém Hradu nitra, a bylo by dobře, kdybychom čtouce tu knihu, si
toho  byli  stále  vědomi.  Vyvedla  by  nás  z  nesprávně  užívané
osobní vůle do poddanství osobní vůlí a pak dále. Kéž mi svatá
Terezie promine, že ji zapřahám do našeho světského života, aby
jej posvětila svou účastí na věčném životě.

 V době, kdy psala Hrad nitra, už věděla, že celý život máme
od Boha a že s vyššími milostmi, o nichž píše, je to tak, že jsme
schopni je unést, a proto o nich víme. Takže celý normální lidský
život  je  milostí  stejně  jako  život  obdařený  tzv.  nadpřirozenými
milostmi.  Člověk  je  hoden  těchto  zvláštních  milostí  takovým
způsobem,  že  lze  správněji  říci,  že  z  nich  není  hoden  vůbec
ničeho. Odtud Terezina pokora.  V tom, že jsme lidmi, je záměr
boží, který je nám skryt, protože přesahuje rámec toho, do čeho
můžeme  svou  existencí  zasáhnout.  Zkrátka  naše  existence  je
odvozená,  boží  je  původní,  nezávislá  na  čemkoliv  odvozeném,
Terezie by řekla stvořeném.
 Následuje  překlad  Hradu  nitra.  V  závorce  jsou  buď  mé
poznámky,  nebo  pokud  jsou  označeny  písmenem  "G",  jde  o
poznámky karmelitána Gustavo Vallejo Tobón k vydání z r. 1983,
které  vyšlo  v  Ediciones  Paulinas,  Calle  170 No.  23-31-Bogotá-



Colombia. Původní název: Castillo Interior o las Moradas de Santa
Teresa do Jesus = Vnitřní hrad od sv. Terezie Ježíšovy.

 Prolog
 (G.:  Tento  traktát,  nazvaný  Vnitřním  hradem,  napsala
Terezie Ježíšova, sestra v klášteře naší Paní Karmelské, pro své
sestry a dcery v klášterch bosých karmelitánek.)
(Budu  se  držet  názvu  Hrad  nitra  podle  skvělého  překladu
Bohumila  Kyselého.  Kniha  vyšla  u  Ladislava  Kuncíře  v  Praze
1930)
 1. Málo z toho, co mi přikázala poslušnost, bylo pro mne tak
těžké, jako napsat nyní něco o modlitbě: především se mi zdá, že
mi Pán nedává ani ducha ani chuti k tomu, abych to učinila, a pak
už po tři  měsíce pociťuji v hlavě tak velké hučení a slabost,  že
sotva  napíši  i  to  nejnutnější.  Chápu  však,  že  síla  poslušnosti
obvykle  překoná  věci,  které  se  zdají  nemožné,  a  vůle  se  pak
odhodlá to učinit s velkou chutí, ačkoliv mé přirozenosti připadá,
že ji to velmi potrápí, protože Pán mi nedal tolik síly, abych stačila
zápasit  s  pokračující  nemocí  a  s  různými  zaměstnáními  bez
odporu. Kéž tedy jedná On, který dokázal už tolik těžších věcí, aby
mi učinil tu milost. Jeho milosrdnosti se svěřuji.
(G.: Svatá Terezie před tímto spisem napsala r. 1565 Svéživoto-
pis, Libro de su Vida, z nařízení svého zpovědníka P. García de
Toledo. Mystické pasáže té knihy narazily na odpor inkvizice, která
nařídila  zabavit  všechny  kopie  a  neuznat  knihu  za  správnou.
Rozsudkem nad knihou byl pověřen teolog, dominikánský mnich
Domingo Báňez, ale jeho rozsudek vyzněl velmi příznivě, protože
on jako zpovědník a přítel svaté Terezie, ji znal velmi dobře. Kopie
knihy však i nadále zůstávaly v nepovolaných rukou.
 Roku 1577 zemřel papežský nuncius u španělského dvora,
Nicolá  Ormaneto,  obdivovatel  tereziánského  díla,  a  po  něm
nastoupil velmi přísný Filippo Sega, který nazval Terezii neklidnou
a  nestálou  ženou,  a  zavrhl  Tereziny  reformy  mužského
karmelitánského řádu. V té době byla svatá Terezie uvězněna z
vyššího příkazu napřed v Toledu a pak v Avile, ale z příkazu svých
nadřízených přesto napsala knihu Komnaty čili Hrad nitra.
 Kdo  tedy  světici  přikázal,  aby  napsala  tuto  knihu,  její
mistrovské dílo? Především Bůh. Zní to divně, ale je to pravda. Cí-
tila ono velké vnitřní tažení, kterým jsou pověstni velcí mystikové,
aby vyjádřila i nevyjadřitelné ze svých mystických stavů. Božský
příkaz - vize a zjevení -  byl podpořen jejím duchovním vůdcem



Jerónimem Gracianem. Jeho se týká častá zmínka světice o tom,
že  píše  z  poslušnosti.  Vlivem  ústrků,  řečeno  mírně,  světice
onemocněla,  ale  přesto  dopsala  knihu 29.  listopadu 1577 "con
muchos ruidos en la cabeza", s velkým hučením v hlavě, ale v pl-
nosti duchovní mistrovské zkušenosti.)
 2. Myslím však, že nedokážu říci o mnoho více, než co jsem
už  napsala  jinde,  jak  mi  přikázali  psát  (G."  Týká  se  její
autobiografie,  Libro  de  su  Vida,  a  Cesty  dokonalosti,  Viaje  de
Perfección), ba obávám se, že se budu opakovat jako ptáci, které
lidé učí mluvit, ale oni neřeknou víc než co slyšeli a to opakují stá-
le dokola, a tak i já začínám stále znovu. Dá-li Pán, abych řekla
něco nového, stane se tak z moci jeho Velebnosti, nebo si budu
muset vzpomenout na to, co jsem už jinde řekla, a byla bych potě-
šena, kdybych si vzpomněla na něco, co prý jsem už někdy dobře
vyjádřila a co se tedy neztratilo. Kdyby mi to Pán nedopřál, přece
jen,  když bych  únavou překonala hučení  v  hlavě,  bylo  by  to  k
něčemu dobré.
 3. A tak dnes, v den Nejsvětější Trojice roku 1577 začínám
plnit příkaz v karmelitánském klášteře svatého Josefa v Toledu,
kde nyní dlím, a všechno,  co napíši,  podřizuji  dobrozdání těch,
kteří mi přikazují psát a jsou to lidé velmi učení. kdybych vyslovila
něco, co se neshoduje s učením svaté Církve katolické, bude to z
nevědomosti a ne ze zlého úmyslu; v tom mně můžete s jistotou
věřit, protože jsem vždycky byla a budu oddána Církvi pro dobrotu
boží. On budiž navždy veleben a oslavován. Amen.
 4.  Ten,  kdo  mi  nařídil  psát,  řekl  mi,  že  tyto  sestry  v
karmelitánských klášteřích potřebují někoho kdo by odstranil jejich
pochyby ohledně modlitby.  Myslel  si,  že ony lépe pochopí hlas
ženy  než  jeho,  a  také  proto,  že  mne  mají  rády,  bude  jim
přístupnější, co napíši já, a budu moci s nimi o tom pohovořit. Bylo
by pošetilé předpokládat, že napsané ovlivní i jiné osoby, ale bude
pro mne velkou milostí od Pána, když toto dílo způsobí, aby někdo
trochu  více  chválil  Pána.  Jeho  Velebnost  ví,  že  na  nic  jiného
nepomýšlím, a kdyby se podařilo něco říci, ať sestry vědí, že to
není  mou zásluhou,  protože ani  v  nejmenším nejsem schopna
něco  podobného  vysvětlit,  nepřispěje-li  k  tomu  Pán  svým
milosrdenstvím.



 Komnaty první
 O nich se pojednává ve dvou kapitolách.
 Kapitola první
 Ve  které  se  pojednává  o  kráse  a  hodnosti  našich  duší.
Vykládá se o tom v podobenství, aby se to snáze chápalo, a mluví
se o prospěchu z toho, že víme, jakých milostí se nám dostává od
Boha, a že branou tohoto hradu je modlitba.
 Když  jsem  dnes  (G.:  2.  června  1577,  v  den  Nejsvětější
Trojice, jak už řekla v úvodu) snažně prosila, aby náš Pán mluvil
za  mne,  protože  nevím  o  čem  mluvit  a  jak  začít  plnit  příkaz
poslušnosti,  nabídlo  se  mně,  co  nyní  řeknu,  abych  začala  s
jakýmsi základem, že je dobře patřit na duši jako na nějaký hrad,
celý z démantu nebo z velmi jasného kříšťálu. Je v něm mnoho
komnat právě jako v nebi je mnoho příbytků. (Viz Jan XIV, 2 n: "V
domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby nebylo, řekl bych vám
to, neboť vám jdu připravit místo. A až odejdu a připravím vám
místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde
jsem já. A kam já jdu, cestu znáte.")
 (Svatá  Terezie  hned  na  začátku  svého  díla  se  musela
ohradit nejhlubšími pravdami Bible, aby nebyla smetena i se svým
dílem. Takhle ani nevědomí inkvizitoři neměli moc, aby se proti ní
postavili.  Jak si mohla dovolit mluvit o duši jako o nejskvělejším
diamantu, když potom vzápětí bude mluvit o špíně, kterou na duši
nachází? Musela ukázat, že vidí duši ze dvou stran. Ze strany bo-
ží a ze strany lidské. Bude tyto pohledy mistrně střídat, protože jen
tak bude moci vysvětlit, co z milosti boží viděla: krásu i propast.
Připomeňte si v duchu od téhož sv. Jana jeho Zjevení s líčením
propasti i s konečným líčením vítězství Beránka. Mnoho lidí se mě
ptá, kde jsou ty příbytky u Boha, kde je to místo. Sv. Jan musí
bezohledně mluvit o místu, měl-li vůbec něco říci. Praví-li o svých
učednících, že "znají cestu", kam on jde, pak smrt Ježíše na kříži
vyvrací  dokonale  tento  jeho  výrok.  Učedníci  Páně  jsou  rázem
bezradní,  až  na  sv.  Jana,  protože  jejich  smrtelná  duše  cestu
nezná. A přece jejich nesmrtelná duše, ten kříšťálový hrad, cestu
zná. A není to cesta, po které se dá kráčet, lidsky kráčet. Proto
Ježíš musí jít  napřed, aby tu cestu, která je necestou, připravil.



Zdánlivě  kráčí  k  potupné smrti  na kříži,  ale  ve skutečnosti  jde
připravit cestu pro učedníky tam, kde smrtelná duše nemůže učinit
ani  krok.  Vizte  Ježíšův  výrok:  "Tam  kam  nyní  jdu  za  mnou
nemůžete jít." Vždyť nejde o místo. Místem se rozumí stav duše, a
do tohoto stavu duše dokáže např. sv. Terezie ukázat cestu. Je to
cesta  přes nižší  stav k  vyšším stavům a za nimi přes všechny
úrovně  vědomí  k  čistému  vědomí  jako  kříšťál.  Dovedu  si
představit,  k  jaké zuřivosti  musela nechtěně sv.  Terezie přivést
inkvizitora, a přesto ho musela ponechat tak nevědomého, jako byl
před tím. Čeho všeho byly svědky kláštery v Toledu a v Avile, kde
byla vězněna a mučena. A jaké slávy byly svědky, té slávy, která
planula v její duši. Zvítězila nad utýraným tělem, protože i tak se
dokáže, že člověk tudy nekráčí a že nejsme jen tím, co o sobě
víme, nýbrž též příbytkem u Boha. To byla velmi revoluční myšlen-
ka, protože se tradovalo něco o nebi po smrti a jako o místu, a
svatá  Terezie  věděla,  že  to  nebe  je  připraveno  v  duši  a  není
vázáno na čas a místo po smrti. Prostě je.
 Když jsem toto psal, už mně ani v hlavě nehučelo, protože to
hučení zastala už přede mnou sv. Terezie, tak jako Ježíš šel místo
ní s jejím doprovodem znovu na kříž, aby pro ni uprázdnil místo v
království božím jako učinil před tím pro učedníky. Takhle platí to
věčné:  "Jdu před vámi,  abych vám připravil  cestu."  I  svatí  jdou
před námi tímto způsobem, a mohou jít po cestě, po které se nedá
kráčet, protože vědí, kdo jde po této cestě. Jen se k Němu upínají,
zatímco On kráčí.  To  je  potom snadná cesta,  když nás Matka
nese na zádech. Jsou to naše kroky? Myslím, že jste pochopili, co
je to spasitelský úkol boží a přidali jste si ho v duchu ke tvůrčímu a
osvětitelskému  úkolu  božímu,  pokud  neumíte  nic  víc  než
analyzovat.)

Jestliže na ni  správně pohlížíme,  sestry,  duše není  ničím
jiným než rájem, ve kterém On, jak se nám zdá, našel své zalíbení
(Přísloví VIII, 31: "Hraji si na jeho pevné zemi: mým potěšením je
být  s lidskými syny."  Svatá Terezie nepíše podle svého úsudku.
Ona se přesvědčila, že tomu tak je. Pro nás je v tom velký příslib a
zároveň velké pokušení, abychom vstoupili do tohoto ráje a nešli
dál, nýbrž zažívali blaženost a spokojili se s ní. Svatá Terezie se
nebála jako první vyslovit zkušenost, že Bůh je v nás obsažen v
podobě  přechodu  z  věčného  nebe  do  pocitu  oddělenosti,  jaký
zažíváme v našem pozemském životě. Jen tak může být spojkou
mezi věčností a pomíjejícností. Tento stav božího rozkročení mezi
věčným  a  pomíjivým  je  zatím  nejdokonalejším  vysvětlením
soustavného a nikdy neutuchajícího božího tvoření, bez kterého
by nic neexistovalo, co není věčné. Není divu, že se křesťanská



tradice a s ní i mohamedánská nezmohly na nic jiného, než líčit
nám stav  spásy jako ráj  a  jeho blaženost,  a  dokonce tvrdí,  že
člověk není ničeho více schopen. To sice velmi vyhovuje lidské
poživačnosti,  ale není to stav pravého osvobození. Poslyšte, jak
vypadá stav pravého osvobození:  "Byla bych nešťastná, kdybych
se ocitla ve stavu blaženosti, dokud je na světě jediná trpící duše."
Stav pravého osvobození  je  stavem prostým pocitu oddělenosti
jak směrem "dolů" tak směrem "nahoru".)
Jaký tedy bude příbytek, kdo s rozkoší sídlí král tak mocný, tak
moudrý, tak čistý a plný všech dober? Nenalézám nic, s čím bych
srovnala velkou krásu duše a její  velkou schopnost.  A vskutku,
sotva bude moci dospět naše pochopení, ať jakkoli ostré, k tomu,
aby tomu porozumělo, zrovna jako nemůže pochopit, že nás Bůh
stvořil  ke  svému  obrazu  a  podobnosti.  (Gn  I,  26:  I  řekl  Bůh:
"Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať
lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad
zvířaty a nad celou zemí i  nad každým plazem plazícím se po
zemi." Vládou člověka nad zvířaty je vyjádřen srozumitelně aspekt
podobnosti  vlády  člověka  s  vládou  boží.  My  už  dnes  nejsme
nuceni podle tradice opírající se o doslovné znění Genese, věřit
na stvoření světa jako na nějaký jednorázový nebo uzavřený akt.
Víme, že jde o tvoření, o stále se opakující proces, takže jsme i
dnes tvořeni  a přetvářeni k  obrazu a podobnosti  boží.  A kdyby
tomu tak nebylo, zbytečně by sv. Terezie psala Hrad nitra, protože
na hotovém se nedá nic měnit.)
Je-li však tomu tak, jako že je, není třeba se unavovat snahou,
abychom pochopili krásu toho hradu, protože je rozdíl mezi jí  a
Bohem,  což je  rozdíl  mezi  Stvořitelem a  stvořeným,  a  duše je
stvořená.  (Tradice  bohužel  neposkytuje  sv.  Terezii  materiál,  o
který  by  se  opřela,  takže  nemůže  tvrdit,  že  duše  ve  své  nej-
vnitřnější podstatě je nestvořená, ačkoliv by nám T. potřebovala
říci, že když se člověk svým vědomím dostane do ráje, není na
konci své cesty, nýbrž je na jejím prostředku. A tu jsem se svým
výkladem hlavně proto, abych podepřel varovný hlas sv. Terezie,
abychom si  příliš nevážili  blažených stavů a nezastavovali se u
nich. Na opačné cestě, než jakou šly klášterní sestry, na cestě sv.
Terezie, která našla obrázek u studny a pak teprve šla, na té cestě
nehrozí blaženost jako pokušení, abychom se u něho zastavili. To
byl  jeden  z  důvodů,  proč  mohla  bezpečně  vést  přes  tuto
překážku.)
Stačí  říci,  že podle  boží  vůle  je  duše stvořena k  jeho obrazu,
abychom jakž takž mohli pochopit, jaké se nám dostalo cti. (Svatá
Terezie věděla, že ve stvořené duši je klíč k tomu, aby se smysl



života otočil o 180 stupňů, od světského do duchovního. Stvořená
duše  pochází  z  nestvořeného  lidského  nitra,  kterému  říkám
nesmrtelná duše nebo věčná individualita.  Od začátku  lidského
života nesmrtelná duše nastoupila cestu přes všecky komnaty až
za  hradby  Hradu  nitra,  a  nyní  má  podle  návodu  světice  projít
toutéž cestou do nejvyšší komnaty. Cestou dolů se proměnila ve
smrtelnou duši  a  pozbyla  veškeré vědomí  o  své nesmrtelnosti,
protože  ono  už  přestalo  patřit  ke  smrtelnému  hávu.  A  takhle
ožebračená se má vrátit domů.)
 2.  Což,  není  to  malá  škoda  a  hanba,  že  ze  své  viny
nechápeme a  nevíme,  kým  vlastně  jsme? Nebyla  by  to  velká
nevědomost,  dcery  mé,  kdyby  se  vás  někdo  ptal  a  vy  byste
nevěděly,  kým jste,  kdo je  váš  otec a matka a ze které země
pocházíte? Je-li  taková nevědomost,  když se nesnažíme vědět,
kým jsme,  nýbrž jen  se  zdržujeme ve  svých  tělech,  a  jen  tak
namátkou víme, protože jsme o tom slyšely a víra nás tomu učí,
že máme duše. Ale jakého dobra je nositelem tato duše a jaká je
její  velká  hodnota,  o  tom málokdy  uvažujeme.  Proto  tak  málo
dbáme o  to,  abychom uchovaly  její  krásu.  Záleží  nám  jen  na
hrubé její obrubě nebo na hradbách kolem hradu, což jsou naše
těla.
 3. Pozorujeme tedy,  že tento hrad má, jak jsem už řekla,
mnoho komnat, některé vysoko, jiné dole, jiné po stranách, a ve
středu a uprostřed těch všech je ta hlavní, ve které se odehrávají
věci  velmi  tajemné  mezi  Bohem  a  duší.  Je  nutno,  abyste  si
pamatovaly  toto  podobenství.  Snad  se  pomocí  něho  podaří
posloužit  věci  boží,  abychom porozuměly  milostem,  které  Bůh
udílí duším,
(Musím zastavit překlad v půli věty a všimnout si toho, co by mi asi
řekla  sv.  Terezie  k  tomuto  prvnímu vstupu  do  Hradu  nitra,  do
kterého má lidská duše, a jedině ona, schopnost vstupovat. Aby
se snad nestalo, že bych tomuto vstupu bránil, ačkoli se snažím
právě o opak toho.
 "Ctíš sv. Josefa Kupertinského, a plným právem, ale dosud ti
nenapadlo,  co  ti  svou  dětskou  prosebnou  modlitbou  prozradil.
Nevadilo  by  to,  kdybys  lidi  neodrazoval  od  hloupé,  sobecké  a
malicherné prosebné modlitby.  Lidsky  vzato,  prosebná modlitba
Josefova měla  všechny tyto  znaky,  a  proto  podle  tebe i  podle
jiných nemohla dospět k Bohu a míjela sluch boží.
 Pohleď  však:  Josef  Kupertinský  byl  z  lidského  hlediska
pozadu. Ani  v dospělém věku nemyslel  jinak než jako duševně
zaostalé dítě. Modlil se za jediné, aby se mohl stát knězem. Jeho



okolí  mu  tuto  myšlenku  vyvracelo,  protože  všichni  byli
přesvědčeni,  že  pro  kněžství  mu  chybí  intelektuální  základna.
Nebylo např. pravděpodobné, že by se naučil latinsky. Ani já bych
to  o  něm nemohla  lidsky  předpokládat.  Ale  jako  je  v  seménku
obsažena celá rostlina,  neříkám budoucí,  tak  je v lidském nitru
celý hrad boží, neříkám, že tam teprve bude. Jsme všichni nositeli
tohoto nesmírného pokladu, ať jsme prostí nebo učení. Nevíme o
tom, a nevěděl o tom ani Josef Kupertinský, ani já. Ale tato naše
nevědomost  nemění  přece nic  na povaze živého semene. Ono
není závislé na našich vědomostech nebo nevědomostech.
 Důležité však je, že Josef Kupertinský nechtěl být knězem z
jiného důvodu, než že toužil po Bohu a po styku s ním. Ve své
dětinné bláhovosti,  ze  které  jsme my dávno vyrostli,  a  on z  ní
nevyrostl, nýbrž byla mu i v dospělém věku nejlepší pomocnicí, v
této bláhovosti se domníval, že kněz, který je blízko svatostánku a
tam Bohu slouží veřejně před všemi lidmi, je jediným člověkem
vědomě spojeným s Bohem. A protože Josef neznal jiného člo-
věka, o němž by se dalo říci, že by byl spojen s Bohem, jen proto
chtěl být knězem. Přeloženo do rozumné řeči, netouží po ničem,
než  po  spojení  s  Bohem  a  kněžství  považoval  za  jediný
prostředek, jímž se může toto spojení uskutečnit. Byla to v jeho
případě chybná domněnka, kterou by byl zavrhl, kdyby byl přestal
dětinsky myslet. Ale on dítětem nepřestal být, on se dále ve svém
intelektuálním  vývoji  nedostal.  My  takové  lidi  vyřazujeme  z
normálního  lidského  života  a  posíláme  je  do  ústavů  pro
méněcenné lidi.  Jsou  to,  z  hlediska  lidské  společnosti  a  jejích
potřeb, neškodní, ale také neužiteční blázni. Nevíme zkrátka nic o
vnitřním lidství, jak o něm mluvím v Hradu nitra. Ani Panna Maria
nevěděla, kterak se může stát, že porodí božího Syna, když muže
nepoznává. Tak tedy v lidském nitru se dějí věci, o kterých říkám,
že jsou tajemné. Jsou tajemné proto, že se dějí na jiné úrovni, než
které jsme si vědomi svými smysly a rozumem. Bylo mně dáno,
abych poodhalila tyto tajnosti,  ale ne proto,  abych se zdála být
lepší nebo dokonalejší  než ostatní  lidé, nýbrž proto, abych vám
usnadnila vstup do Hradu nitra.

 A  prvním  nejbezpečnějším  vstupem  je  ústní  a  zvlášť
prosebná  modlitba.  Tomu  nás  učí  svým  životem  Josef
Kupertinský. Kdyby se byl upřímně nemodlil o své kněžství, nebylo
jiného prostředku, kterým by se byl ke kněžství dopracoval. On se
v  pravém  smyslu  slova  k  němu  dopracoval  modlitbou.  Jeho
modlitba se navenek vyznačovala dětskou umíněností, ze které se
ho všichni snažili vyvést, ale nešlo to. Jediný strýc, klerik, měl pro
něho  velké  pochopení.  Myslel  si  asi,  že  u  Boha  není  nic



nemožného. Takového pomocníka nám přivádí Bůh, a proto ho
máme všichni, nepotřebujeme ho hledat. Ani Josef ho nehledal.
 Ty dnes víš, jakého druhu byla tvá umíněnost v dětství a v
mládí, a že ji zdánlivě způsobili lékaři. Jak ale Bůh umí i takovou
špatnou vlastnost využít.
 Ti tví lékaři, to byl můj obrázek nalezený u studny. Marně
mně vykládali, že Kristovo milosrdenství vůči Maří Magdaléně bylo
něčím výjimečným a že já si na ně nemám osobovat právo. Byla
jsem umíněná a neustoupila jsem od toho práva, které má každý
člověk. Ty víš dobře, že to nebyla ani v mém ani v tvém případě
jen  umíněnost,  nýbrž  duchovní  zkušenost,  u  tebe  navozená
násilím, u mne s jemnou láskyplností. Duchovní zkušenost, to je
předložený úkol,  nikdy ne pouhá zkušenost  bez závazku. A tak
musím  říci,  že  to  nejtajemnější,  co  se  odehrává  mezi  duší  a
Bohem v Hradu nitra, je výchova od zkušenosti k úkolu božímu.
 Josef Kupertinský měl chvíle duševní vyprázdněnosti. V těch
chvílích mu všechno padalo z rukou, a bylo-li to nádobí, rozbilo se,
a  proto  Josefa  nemohli  potřebovat  v  klášteře  ani  pro  umývání
nádobí. Jeho mysl byla chabá, a proto se tak snadno ztrácela v
naléhající prázdnotě. U koho není tak slabá mysl, ten nepodlehne
tak snadno prázdnotě. Ale ta Josefova prázdnota ho utvrzovala ve
vnitřní  zkušenosti.  Věděl  stále  dokonaleji,  že  bude tím knězem
vědomě spojeným s  Bohem,  i  když  všechny  okolnosti  svědčily
proti tomu. Odkud to věděl? Dá se to říci jednoduše, a zatím se
spokojíme  s  tímto  jednoduchým  zdůvodněním.  Jeho  upřímná
modlitba pronikla  k Bohu a odtamtud nazpět  do událostí  kolem
Josefa.  To jsou stejné věci,  které se dějí  v různých komnatách
Hradu nitra. Tento hrad není oddělen od světa nějakou hradbou
tělesnosti, a troufám si říci, ačkoliv je to nepochopitelné, že je jak
uvnitř, tak vně. A jako je všude, přece je všude jinak. Jednou tomu
tak nemá být, jak se o tom zmiňuje sv. Jan ve Zjevení XXII. Ale jak
je ve své neproměnnosti, o tom si  člověk neumí udělat  lidskou
představu, a nás se to v této fázi výkladu netýká.
 Spíše potřebujeme vědět, co způsobuje správně prováděná
prosebná  modlitba,  abychom  se  nedivili.  Její  vyslyšení  Bohem
není  vždycky  pro  člověka  srozumitelné,  a  může  se  stát,  že  je
posuzuje chybně, třeba jako boží nemilost. Kolik se toho musí z
lidského nitra odstranit, než je tam dost místa pro Pána. O místě
zde mluvím ve smyslu postavení, které náleží důstojnosti boží.
 Připomeň si, co často tvrdíš a co je správným tvrzením, že
člověk je transformátor všeho věčného na časné a časného na
věčné. Ta myšlenka je velmi stará. Nevymyslil sis ji, je výplodem



nazírání. Buď však důsledný. Má-li se v lidském nitru i všechno
časné  nazpět  přetavit  na  věčné,  nesmíme  část  časného
podceňovat, ani si přivlastňovat, nýbrž všechno přivádět k Bohu,
co je časné, aby je On v té naší vnitřní mlýnici přemlel, nebo v té
vnitřní tavírně přetavil. Máme právo u něho si dát přetavit i naše
hříchy  na  ctnosti,  naši  hloupost  na  moudrost,  jako  se  stalo
svatému  Josefu  Kupertinskému.  Protože  zůstal  dítětem,  znal
princip, jímž se to děje a jinak se to dít nemůže. Jako dítě dlel
blízko království božímu. Nikdy ho nenapadlo, že se modlí hloupě.
Ty bys mávnutím ruky odbyl jeho prosebnou modlitbu. Josef by na
tvé odmítnutí nedal, protože si musel dva roky odplakat, než se
stal  už  po  svém  vysvěcení  na  kněze  moudrým  knězem.
Blahoslavení plačící, neboť budou potěšeni. I ty jsi hodně plakal
už v předškolním věku, a ne bezdůvodně, a těžko bychom hledali
další dítě, které by se bylo tolik naplakalo jako ty. Co sis odbyl v
dětském věku, já jsem si musela odbýt v dospělosti, a o to byla má
cesta  pak  tvrdší,  i  když  pochopitelnější  než  ta  tvoje.  Ve svém
dětství  jsi  nedbal na matčino chlácholení,  že nejednáš správně,
když pláčeš tam, kde jsi tělesně napravován. Ale tys plakal také
proto, že ses měl při těch operacích dostat dost hluboko do hradu
nitra, a jako dítě jsi měl k tomu blíže než dospělý člověk. Přitom jsi
nemohl rozumem pochopit, co se s tebou děje. Josef Kupertinský,
ačkoliv už byl tělesně dospělý, také nechápal, co se za jeho pláče
přetavuje.  A  nebylo  toho  pochopení  třeba.  Jeho  pláč  byl
intenzivním sjednocením celé jeho duševní bytosti.  Po pláči,  jak
víš  muselo a  také mohlo nastat  vyprázdnění  a  po vyprázdnění
nové naplnění lidského nitra něčím lepším. A to se stalo náhle a
nečekaně, jako tobě na nižší úrovni od 15 do 17 let. Ale než ses
dostal k těm 17, musel ses bez lítosti vyprázdnit od své lásky k
pomíjejícímu, ve kterém ses napřed sjednotil,  hledaje je. Tak je
tomu i se ctnostmi, jak se ti  stalo od 17 do 27 let.  Napřed ses
musel v nich sjednotit a nabýt klamný dojem, žes svatý, ale pak jsi
musel  ctnosti  obětovat.  Což  pak  náš  Pán  neobětoval  na  kříži
mnohem více než pár lidských ctností? Přesvědčila jsem se přece
z jeho milosti, že obětoval na kříži i mě, která si mylně myslela, že
jsem se  obětovala  svou  silou  a  svou  schopností.  Nebyla  jsem
méně hloupá než Josef Kupertinský a nejsem moudrá svou silou a
svým přičiněním. Ale nebyla by proběhla celá tato změna, kdybych
se byla litovala, že všechno mé snažení bylo marné. Josef si tuto
oběť odplakal, a to po dobu dvou let, uzavřen v cele, kde prováděl
strohé  pokání.  Za  co?  No  přece  ze  svou  hloupost.  On  neměl
hříchů jako my.  Pouze byl  hloupý.  Nepřipomíná ti  toto  duševní
mrzáctví ono nabírání nuzáků a mrzáků po křižovatkách, aby se
naplnila  svatební  síň?  Josef  neměl  ani  svatební  roucho,  a  bez



něho nemohl být přijat. Víš, jakým způsobem je dostal, že nikoli
svým přičiněním, nýbrž přičiněním Páně. Takhle domýšlej příklad
Josefa  Kupertinského,  a  už  se  nikdy  nestav  proti  slovní  a
prosebné modlitbě. Arci jsou to jen prostředky, které budou jednou
vyměněny za jiné lepší, a ty znovu vyměněny zase za náročnější
atd.  Vždyť  je  tomu  tak  jako  v  podobenství  o  hřivnách.  Ty  při
výkladu toho podobenství zapomínáš, že před rozdělením hřiven
šlo o pouhé služebníky,  kteří  pracovali  za mzdu, a to je  smysl
prosebné modlitby,  a teprve až se osvědčili  v práci  za mzdu,
mohli začít hospodařit s hřivnami bez nároku na sebemenší mzdu
a sebemenší odměnu. A to je symbol cesty oddanosti. Kdyby se
byli  napřed  neosvědčili  jako  služebníci  za  mzdu,  nebyly by  jim
svěřeny hřivny k hospodaření pro hospodáře už bez nároku na
mzdu. Nebraň lidem, aby se napřed osvědčili ve službě za mzdu.
Činíš-li to, stavíš je před úkol skoku přes propast bez lana, bez
žebříku a bez mostu. Nebo je připravuješ k tak velkému trápení,
které jsi prodělal ty. Byly to nadto skoky ve tmě. Nepovažuji však
tento způsob za normální nebo přirozený. Kdybys věděl, co děláš,
byl by ses k tomu vůbec neodhodlal. Člověk se přece napřed musí
naučit  ze  situace,  ve  které  je,  něco  vytěžit  pro  sebe,  pak  pro
bližního, než bude umět jednat správně bez ohledu na sebe, jen
proto, že mu Pán svěřil tento lidský život jako hřivnu, která patří
jenom Pánu, a ne tomu, který s ní hospodaří nebo má hospodařit.
 Vynechávám  pasáž,  kterou  po  sobě  nemohu  přečíst  a
pokračuji v ní tam, kde je zase čitelná: Řečeno konkrétněji: Kdyby
se  všichni  modlili  za  nemocného Janíčka,  uzdravil  by  se.  Což
nevíš, jak si počínala tvá matka před každou operací za vědomí ve
tvých  dvou  až  čtyřech  letech?  Chodila  vždycky  do  Betlémské
kaple nebo do jiného pražského kostela s Tebou v náručí a tam tě
obětovala Bohu, řkouc: "Obětuji Ti své dítě, aby se stalo dítětem
tvým, jak tomu má být s každým lidským dítětem." Víš dobře, že
nic  z  toho,  co se  dělo s  Ježíšem od jeho narození,  nesmí být
vynecháno aspoň do té míry, jak má člověk k dispozici nástroje,
aby to provedl.  Pravím ti,  že kdyby tě byla matka neobětovala,
nedělal bys nic z toho, co nyní děláš, a neměl bys poznání, které
máš. Nejvyšší prosebná modlitba má povahu oběti, i když zprvu
jen zástupné; odtud smysl mše svaté, jak dobře víš. Nepodceňuji
svátostný život. Nikdy bych se nedopustila takového opomenutí u
svých sester nebo u sebe.
 Jsem ze starého těsta, viď? Ale vzpomeň si na své mládí.
Babička tě nechtěně odnaučila vážit  si Boha. Naštěstí  jsi  věděl
odjinud, že nesmíš víře své rodiny ani odporovat, ani ji zanedbá-
vat.  A  tak  ses  modlil  jako  všichni,  chodils  ke  svátostem,  jako



všichni,  ale  nevěřil  jsi.  Dělals  to  všechno  jen  z  poslušnosti
obrovskou  mocí  nekompromisně  nařízenou,  ani  jsi  nevěděl  od
koho.  Ale  byla  ti  nařízena  silou  a  mocí,  které  jsi  nedokázal
odporovat. To nebyla tvá přednost, žes jí nedokázal odporovat. To
byla výtečná  tvá slabost.  Denně jsi  měl  příležitost  zbavovat  se
sebe  sama  tam,  kde  jiní  k  tomu  příležitost  nemají.  A  tento
sebezápor i v jiných podobách tě s jistotou připravil k 17. roku, kdy
Bůh začal  působit  už od sebe navenek tak,  žes zase byl  příliš
sláb,  než  aby  ses  té  moci  mohl  vzepřít.  Na  to  nebylo  ani
pomyšlení.  Byls  stále  blízek  nicotě,  a  to  bylo  výtečné,  a  tím
dokonalejší, že ses o to nepřičinil ani v nejmenším osobní vůlí. Ale
tak  to  běžně nedopadává.  Člověk se  musí  umět  vložit  do  díla
veškerou svou duší, tj. i osobní vůlí, jinak nedovolí lásce boží, aby
do něj  vešla.  Měla jsem velmi zbožnou matku,  ale k  sebeoběti
jsem se musela odhodlat sama, bez ní.  Po této stránce to bylo
těžší než u tebe, protože jsem lidské obětovala Bohu, kdežto tvá
matka to nejdražší, co od Boha měla obětovala ale i vracela Bohu,
a za tebe, jako Panna Maria, a ne jedenkrát, nýbrž opakovaně už
ve tvých dvou až čtyřech letech čtrnáctkrát, a naposled ještě ve
tvých  šestadvaceti  letech,  jaks  jí  její  povinnost  oběti  mateřské
lásky velmi  tvrdě připomněl,  když ses s  ní  viděl  naposled před
zatčením a odvedením do koncentračního tábora. A kdyby tě byla
tehdy, ač s velkým pláčem a trápením, znovu neobětovala Bohu,
nebyl bys ten tábor fyziky přežil a nebyl bys tam získal poznání,
které  máš  k  dispozici.  Jediná  tvá  matka  věděla  už  ve  tvém
předškolním věku, že věříš, ale nevěděla, že tím věřícím v tobě je
Někdo, kdo tu víru už před námi všemi uskutečnil a proměnil ve
skutek  a  v  poznání.  A  tys  o  Něm  až  do  toho  slavného
listopadového dne v koncentračním táboře nevěděl. Jaká skvělá
nevědomost!  Dlouho  jsem  si  myslela,  že  jsem  to  já,  která  se
obětuji, a proto se mé utrpení stále stupňovalo. Ale jednou jsem
se  z  Milosti  boží  dověděla,  že  Bůh věří  mou vírou,  že  bych  jí
nebyla  schopna,  kdyby  On  ve  mně  nežil  a  za  mě  se  znovu
neobětoval, a ne jen někdy před dávnými časy, ale teď, každou
chvíli, bez přestání, neboť On je s námi až na věky, amen. Bez
této Jeho soustavné oběti by vesmír neexistoval. Za mých let jsme
pojem vesmíru ještě neznali. Ale to ti ani nemusím říkat. Nezbavuj
se předností  vědy,  i  té nejmaterialističtější,  pokud je správná a
pomáhá k  tomu,  abychom dokonaleji  poznávali.  I  ona je  přece
nástrojem v rukou božích, jako nic ve vesmíru nestojí mimo něho
a z jeho moci se nemůže vymknout. Ty, který o tom víš, se můžeš
klidně smát tomu, jak svět  opovrhuje vírou v Boha. Ale nejsme
všichni ve stejném postavení. Mnozí ještě i nadále budou pro víru
trpět. Měj s nimi slitování, to je tvá prosebná modlitba, která už



dospěla do stádia skutku. Jen nic nesmí být prováděno formálně a
bezduše. To je zneuctění našeho Pána Ježíše Krista.") (Následuje
pokračování ve větě překladu z Hradu nitra:)
podle rozdílnosti,  jež mezi nimi je,  pokud já jsem pochopila,  že
tomu tak je. Nikdo však nedokáže pochopit všechny, jelikož je jich
mnoho, a to nezvládne člověk tak neschopný jako já. Dostane-li
se vám jich od Pána, bude pro vás velkou útěchou, když budete
vědět, že je něco takového možné; a komu se jich nedostane, ten
ať chválí dobrotu boží (za ty, kterým se jich dostalo). Tak jako nám
neuškodí uvažovat o věcech nebeských a o těch, které zažívají
blažení, tak také není na škodu, těšíme-li se už napřed z toho, co
oni zažívají a co i pro nás vyděděnce a bídné zapáchající červy
připravila bezmezná dobrota a milosrdenství boží.
 Považuji za jisté, že komu by připadalo být nesprávné, že
náleží i vyhnancům tak velká milost, tomu velmi chybí pokora a
láska k bližnímu, protože nám nemůže zůstat skryto, že tyto mi-
losti Bůh uděluje některému z našich bratří a nic jeho Velebnosti
nebrání v tom, aby ty milosti udělil i nám a ukázal nám, co řekl
apoštolům o slepém od narození, kterého Pán uzdravil ze slepoty,
na dotaz, zda je slepý pro své hříchy nebo pro hříchy rodičů (Jan
IX, 2-3). A tak se stává, že takové divy Pán učiní na některých
lidech ne proto, že by byli světější než jiní, nýbrž abychom poznali
jeho velikost, jak jsme viděli na svatém Pavlu nebo Magdaléně, a
též abychom jej chválili v jeho tvorech.
 (Tato ukázka směsi pravd a chybných dogmat, které svatá
Terezie z poslušnosti nevyvracela, je učebnicí toho, jak se máme
chovat  v  naší  době,  kdy  sice  už  nejsme vázáni  poslušností  k
dogmatům, ale jsme vázáni poslušností ke společnosti,  ve které
žijeme, a to je poslušnost, která na nás klade mnohdy větší nároky
než  poslušnost  k  dogmatům,  z  nichž  některé  byly  chybné.
Správné  řešení  nám  nabízí  sám  Ježíš  jednak  svými  slovy,  a
jednak,  a  to  především,  různými  ukázkami  ze  svého  života.
Abychom jim rozuměli,  nesmíme je  brát  doslovně,  nýbrž  podle
jejich  vnitřního  smyslu.  Uvedu  z  celé  soustavy  Ježíšova  života
aspoň tři  začáteční,  abyste pochopili,  jak  je  těžko jim rozumět,
bereme-li Písmo jen doslovně a dál si zakazujeme jít, jako by naše
zkušenost nebyla ničím. Ta se musí porovnávat s Písmem a musí
se zjišťovat, zda stojí proti němu či nikoliv. Podporuje-li je, pak je
správná  aspoň  do  té  míry,  že  nás  nemate  a  neuvádí  do
zbytečných rozporů.
 První  ukázka:  Ježíš  prchá  před  Herodem  do  Egypta.  To
znamená prchat  před  Herodem,  odkud  vládne,  a  to  nikoliv  na
poušť. Nutno sice prchnout tam, kam už nesahá jeho moc, ale do



země plných  hrnců,  postarat  se  o  hladký  průběh pozemského
života.
 Druhá ukázka: Herodes dal zabít v Betlémě všechny chlapce
ve věku do dvou let, aby měl jistotu, že se zbavil Ježíše. Rozum je
za časoprostorovou hranicí absolutně slepý, čili  za touto hranicí
nemůže škodit, nedostane se za ní, protože na jejím okraji slepne.
Může v nás však zabít mnoho mláďátek, pokud mu je ponecháme
na pospas.  Nedá se zabránit  tomu, aby v nás pořád rostlo jak
relativní  dobro  -  mláďátko  -  tak  moc  relativního  zla  -  rozum.
Rozum se stává relativním zlem kdykoliv a jakkoliv brání, abychom
překročili  hranici  časoprostoru,  sv.  Terezie  by  řekla,  abychom
vstoupili  do  Hradu nitra.  Jinak  je  rozum nepostradatelný.  Před-
stavte si,  kdybychom neměli  rozum, jako sv. Josef  Kupertinský.
Kolik  potřeboval  v  pozemském  světě  přisluhovačů,  aby  vůbec
někam dospěl.  Umět  relativnímu zlu  unikat  a  přitom je  neničit.
Zhroutí  se  sice  mnoho  relativního  i  mnoho  relativně  nutných
dobrých výsledků, ale člověk se tím pomalu vybavuje ze závislosti
na  relativním a  následkem toho  se  dokáže  snáze  přimknout  k
věčnému.
 Třetí ukázka: Ve dvanácti letech dal Ježíš přechodně před-
nost  tomu,  v  čem  měl  být  především  vzdělán  a  čemu  měl
především sloužit.  Prozradil  nám,  že  v  tom vývojovém období,
které  znázorňoval  svým  životem  do  30  let,  máme  postupovat
dvojím způsobem: myšlením na Boha a pak jednáním podle Vůle
boží  bez přímého myšlení  na Boha. To platí  až do chvíle,  kdy
namísto  mysli  nastoupí  vševědoucí  a  vládne  přímo  ze  svého
časoprostorového, elokovaného pracoviště.

 Nedotýká-li se svatá Terezie doslova pojatého pádu z ráje -
což  tradice  musela dogmatizovat,  aby se vůbec něco takového
udrželo - pak nás světice pojímá jako hřešící vyhnance z ráje a
spasené krví Kristovou prolitou na kříži. Budeme muset tu spásu
krví Kristovou postupně zbavit dogmatického nánosu, ale na to si
ještě budeme muset počkat. Svatá Terezie nezdůrazňuje, že se
mají  její  svěřenkyně  považovat  za  vyhnankyně  z  ráje,  nýbrž
považuje za důležitější, aby se uměly opřít o boží Milost. Z jejího
spisu však bude čím dále tím lépe patrno, že pochopila, co řekla
Eva po narození dítěte: "Mám Boha", a to je Hrad nitra. Divný to
pád Boha na dosah ruky. Je to požehnané vyhnanství, felix culpa,
šťastné provinění. A kdyby světice ještě směla říci, že každý z nás
je tím šťastným vyhnancem, a to jaksi z první ruky, bezprostředně,
od chvíle tohoto svého narození na svět, a ne od chvíle pádu prv-
ního  Adama,  nýbrž  Adama  a  Evy  vůbec,  byla  by  mohla  ještě
dokonaleji podepřít naději svých sester. Ten páchnoucí lidský červ



by se jí byl pak jevil spíše jako kukla překrásného motýla. Ale k té
kráse přistupuje sv. Terezie odjinud.)
 4. Dalo by se říci, že jsou to nemožné věci a že je dobré,
nezpůsobí-li se pohoršení u slabých.
(Vždyť  posuzovat  člověka  rozumem  jinak  než  podle  jeho
inteligenčního  kvocientu  a  jeho  chování,  není  možné.  Svatá
Terezie  by o takovém úsudku řekla,  že je  to posuzování  podle
těla, podle hradeb hradu, nikoliv podle nitra).
Je menší ztrátou, jestli tito nevěří na takové milosti, než nepřát je
těm, jimž je Bůh uděluje a kteří se budou stále více oddávat Bohu
a probouzet k lásce k tomu, který takové dobrodiní poskytuje ze
své  moci  a  velebnosti.  Nadto  vím,  že  mluvím  k  vám,  kterým
nehrozí toto nebezpečí, protože víte, že Bůh dopřává ještě větší
důkazy  lásky.  Vím,  že  kdo  tomu  nevěří,  zkušeností  se  o  tom
nepřesvědčí,  jelikož Pán je  velmi  nakloněn těm, kteří  nekladou
překážky jeho dílu;  a proto sestry, ať se vám to nikdy nestane,
neboť  by  vás  Pán  nevedl  po  této  cestě.  (Rozuměj  po  cestě
velkých milostí. Z textu je patrno, že některé sestry žehraly na to,
že  nemají  takové  milosti  jako  jiné,  tak  jak  je  tomu  v
mimoklášterním životě, kde lidé závidějí lépe situovaným a žehrají,
že  oni,  kteří  jsou  na  tom  hůře  s  majetkem nebo  se  zdravím,
nemají to štěstí.
 Čtěte mezi řádkami "že Bůh dopřává ještě větší důkazy lás-
ky," fakt, že sestry žárlivě hleděly na ty, které měly poněkud větší
milosti  než  jiné,  protože  se  jim  zdálo,  že  se  o  ně  nijak
nezasloužily.  Ale  co  se  týče  sv.  Terezie,  ona  měla  ještě  větší
důkazy lásky boží, než ty drobné, o které se sestry mezi sebou
přely. Ji považovaly prostě za výjimečně omilostněnou, a vidouce
její příkladný, ale zároveň až krutě disciplinovaný život, kterému se
jejich způsob života nemohl rovnat, nežárlily na ni, nýbrž jen na
sebe mezi sebou. Hlavní rozdíl mezi ní a jimi byl v tom, že ona
nenastoupila cestu lásky ze své vůle, nýbrž její osobní vůle byla
láskou boží od začátku přemožena a Bohu podrobena, a stačil k
tomu začátku tohoto stavu výstižný smysl obrázku, na němž bylo
znázorněno, jak Ježíš nabízí věčný život i  velmi nehodné ženě.
Terezie tehdy nabyla jistotu, že Ježíš nabízí věčný život všem i jí.
Byla tím hluboce dojata. Byla dítětem, když se to stalo, kdežto její
klášterní sestry se rozhodly z vlastní vůle pro klášterní život. Malá
Terezka nepromarnila dětskou víru, které dospělý člověk už není
schopen,  pokud nezůstal  dítětem i  v dospělosti,  jako sv.  Josef
Kupertinský. Dohadování o milostech považuje sv. Terezie právem
za  nebezpečnou  hru,  protože  při  ní  člověk  snadno  zamění



prostředek, který není nezbytný, za cíl, který se nemá ztrácet ze
zřetele,  a  pro  který  se  má všechno dělat,  pokud se  nedostaví
později ještě vyšší způsob motivace, který bychom už těžko mohli
nazvat osobním zájmem, protože člověk už přestal žít a žije v něm
Kristus.  Do té doby může však také nastat předčasné oslabení
vlastní vůle, konec oddanosti Bohu, a začne sháňka po stavech
milosti,  asi  tak,  jako  se  světští  lidé  shánějí  po  majetku.  Znám
člověka,  který se tak bojí  o své chatrné zdraví,  že úplně ztratil
svou původní  oddanost  Bohu.  Varování  sv.  Terezie by se dalo
zredukovat na Ježíšovu výstrahu: "Nestarejte se! Jsem s vámi až
do konce věků."
 I  svaté  Terezii  zůstalo  dlouho skryto,  proč  jí  Pán  napřed
udělil  tak  velké  milosti  při  modlitbě  a  pak  jí  je  vzal.  Byla  to
velkolepá hra lásky, při  které Terezie přišla i  o poslední špetku
sebelásky. Ta by jí byla neustále jemnou ale mocnou překážkou
ve styku s Bohem. Bažíme-li po milostech, koho milujeme? V tom
je nebezpečí, o kterém mluví sv. Terezie. Nedivil bych se, kdyby
světice nazvala takové chtění ďábelskou inspirací.

 A  co  se  týče  příhody se  slepcem od narození,  která  je
zapsána v evangeliu sv. Jana, už jsem ji několikrát komentoval.)
 5. Vraťme se k našemu krásnému a rozkošnému hradu a
podívejme se, jak do něho budeme moci vejít. Zdá se, že říkám
něco nesmyslného, protože je-li hradem duše, je zřejmé, že není
třeba  vcházet,  protože  duše  a  hrad  jsou  jedno,  jako  by  bylo
nesmyslné někomu říkat, aby vešel do místnosti, když už v ní je.
Vizte však,  že jsou velké rozdíly mezi bytím a nacházením se.
Jsou duše, které se nacházejí v okruhu hradu, tj. tam, kde stojí
stráže, a ani je nenapadne, aby vešly dovnitř, a také nevědí, co je
v onom skvělém místě, ani kdo je v těch místnostech. Asi jste si
přečetli radu v některých knihách o modlitbě, aby duše vešla do
sebe, a o tom zde právě mluvím.
 (Nepřeložil jsem tentokrát jednu část Tereziny věty doslova,
nýbrž  podle  jejího  vnitřního  smyslu.  Ona  píše:  Mas  habéis  de
entender que va mucho de estar a estar = musíte pochopit jaký je
rozdíl  mezi být a být.  Španělé přesně rozlišují  mezi "ser"  -  být,
"estar" - právě toho času být, nebo právě něco dělat, např. estoy
hablando je totéž jako anglicky I am speaking, právě mluvím. Sva-
tá Terezie tentokrát nepoužila této vymoženosti španělštiny, pro-
tože se ztotožnila s tím, čemu říká vyhnanství, a zůstávala v něm
fakticky i pojmově, aby se přiblížila k člověku, který byl vyhnán z
ráje, neboť právě k takto označenému člověku chce mluvit. Jemu
je  zcela  nepřípustno  poznání,  že  je  také  v  Hradu  nitra,  tj.  ve



věčnosti, ale způsobem, který jsem nazval ve spisu Cesta vědomí
jako  proces  od  Boha  k  zevnímu  vědomí,  a  nikoliv  opačně  ze
zevního vědomí do Boha. Svatá Terezie teprve učí,  jak navodit
modlitbou  tento  zpětný  "pohyb",  nebo,  jak  tomu  říkám,
transformaci časného na věčné. Člověk je  zatím zaměstnán ve
světě, está empeado en el  mundo, a neví,  že všechno koná z
ustavičného proudu boží moci,  která do něho vniká,  a že tatáž
moc  je  obsažena  i  v  pouhém  lidském  slově,  ale  odvozeně,
ztlumeně, a mnoho je třeba ke slovu dodat, aby se vrátilo k Bohu a
nezaselo se jen ve světě. Sv. Terezii z důvodu poslušnosti bude
notně chybět rozlišení mezi smrtelnou duší, která se toulá okolo
hradu, a nesmrtelnou duší, která je uvnitř Hradu spojena s Bohem.
Smrtelná duše "está",  kdežto nesmrtelná "es"  - jest,  jenže toho
času je též poslána v podobě smrtelné duše ze svého příbytku u
Boha  do  světa,  aby  tam  ze  sebe  dotvořovala  smrtelnou
zástupkyni,  která by rozvinula lidsky pozemský život,  a také jej
rozvíjí.  Ale  už  není  v  její  moci,  aby  jej  také  převedla  zpět  do
věčného  života.  To  za  ni  musí  učinit  Bůh,  a  tomu  říkáme
vykupitelský úkol Kristův. Toto rozdělení úloh mezi smrtelnou duší,
nesmrtelnou  duší  a  Boha  se  dá  trochu  vysvětlit  existencí
časoprostoru, který má svůj smysl, do kterého nám zatím nic není,
protože na něm nemůžeme nic měnit.  naším úkolem je přejít  z
rozvinutého života smrtelné duše do Boha, aby se nestala velkou
nevěstkou, nýbrž služkou Páně, jak nám ukázala Panna Maria při
andělském zvěstování,  a  to  je  její  úkol  v časoprostoru.  Tím se
časné vrací do věčného, řekněme symbolicky po částkách, dlíme-
li zatím v pocitu oddělenosti. Je to velké smíření či uzavření kruhu.
 Teď se dá srozumitelněji vysvětlit vstup do Hradu nitra, čili k
Bohu. Nesmrtelná duše je u Boha a je si ho vědoma, kdežto t. č.
je smrtelná duše pouze stvořena rukou nesmrtelné duše, rozuměj
pomocí živého těla, a není si vědoma své závislosti na nesmrtelné
duši  a  na  Bohu,  přestože  svým kořenem vlastně  v  Bohu tkví.
Správná modlitba má vést k tomu, aby si smrtelná duše uvědomila
svou závislost na Bohu a po linii této závislosti se s ním spojila.
Člověk je zvyklý slovy, myšlenkami, city a skutky vyjadřovat svou
závislost  na  zevním  světě,  na  lidech,  na  zvířatech  i  na  mrtvé
přírodě. Větší závislosti na Bohu si není vědom. Ale veškerá zá-
vislost se prohlubuje nebo ochabuje myšlením a zájmem, přičemž
závislost na Bohu nelze zrušit, jen vědomost o ní lze otupit do té
míry,  že si  této závislosti  vůbec nejsme vědomi.  Člověk má ve
vesmíru  klíčové postavení,  protože  není  oddělen od  vesmíru a
může  vesmír  v  malém,  špetku  vesmíru  převést  k  Bohu.  Svým
uzpůsobením při narození se stal nositelem Boha, jak už věděla
Eva o svém dítěti;  to  znamená, že se člověk stává signatářem



lidského  úkolu  pomocníka  stvořitele,  vykupitele  a  osvětitele.  O
tomto podpisu smlouvy s Bohem ovšem smrtelná duše neví, ale ví
o něm sv. Terezie, a podle toho se chovala a stále až na věky se
chová.  Narozením  jsme  zatím  dospěli  jen  ke  spolutvůrcovství,
ovšem  v  malém,  a  během  lidského  života  máme  dorůst  i  do
spoluvykupitelství a spoluosvětitelství. Zamyslete se nad tím, jak
se těch úkolů zhošťujeme. Svaté Terezii  toto vědomí v pravém
smyslu slova nedalo spát.  Samotná její  řehole jí  nařizovala,  že
nesmí prospat ani celou noc. Nýbrž musí v noci stávat a modlit se
za  duše  ohrožené  smrtí.  Tento  spis  psala  bosa  s  nohama na
chladné kamenné podlaze, aby si  ustavičně uvědomovala chlad
země a teplo boží Lásky. Nedivím se jí, protože když jsem se bez
své vůle dověděl, co jsem před tím zanedbával a co zanedbává
lidstvo,  plakal  jsem  nad  tím.  Byla  to  milost  pláče,  a  ta  mne
upevnila v poslušnosti  a  disciplině,  které  mi byly rovně zdarma
dány, ale jak byly svým původem nelidské, tak byly jhem, vedle
něhož jsem už nic víc nenesl a neunesl. Bylo třeba dalšího vývoje
vrůstem do této milosti. a tak tomu bylo i u sv. Terezie. Správnou
zevní poučenost  jí  však tehdejší  tradice nemohla poskytnout,  a
proto musela mnoho trpět vnitřními rozpory. Ty ovšem v ní učinily
víc než hladká cesta poznání. Dostala se však už za pozemského
života do polidského stádia vývoje, kterému se v tradici říká nebe
a bere se doslova jako stav po fyzické smrti, což je chyba, o které
sv. Terezie věděla, ale nesměla svou zkušenost hlásat. Ocitla se v
nebi už na zemi, a z této pozice píše Hrad nitra. Avšak inkvizice jí
dávala krutě najevo, že neuznává její vnitřní zmrtvýchvstání. Ale
ať ji trápila jak chtěla, ona přitom psala Hrad nitra, jako by nebyla
sužována. Jen v hlavě jí hučelo. Nespekulujte o tom, proč tomu
tak bylo. Řekněte si raději "protože byla všemocná inkvizice a už
není". Ale lépe by bylo, kdybyste pochopili se svatým Janem, co
praví o nevěstce, že byla a už není a opět bude. To není věštba.
Nespekulujte nad tím, proč svatá Terezie měla nesmírné potíže při
zakládání  klášterů  a  to  se  dělo  tehdy,  když  už  před  tím za  ni
Kristus v jejím vědomí byl znovu ukřižován, a ji už jen vyzval, aby
s ním na jeho kříž vstoupila. Smiřte se s tím, že bych neměl právo
komentovat Hrad nitra, kdybych nepochopil její stav. Také nesmím
dát  na  její  pokorné  utajení.  Už  bych  s  ní  nemohl  procházet
Hradem nitra. Musím dokázat propojit své opačné východisko s je-
jím a nesmějí ve mně z toho vzniknout rozpory. Musí být pro mne
bláhové myslet si, že máme-li různá východiska, stojíme pak proti
sobě. V určité fázi vývoje už tomu tak není. Jdeme k sobě obráce-
ni tváří v tvář, a to je přinejmenším velmi přesvědčující.
 Slyšíte, jaký odpor jste mi kladli letos 1988 na Čeřínku, vy
inkvizitoři,  ovšem nechtěně, ale tím hůře. Proto mě nedokážete



stále držet ve vězení, nýbrž jen velmi nakrátko. Nenašel bych čas
pro Hrad nitra, a protože bych jej neměl, vy byste při normálním
slovním výkladu spali a nic víc. Musel jsem vás pokřikem burcovat
ze spánku, ale bylo to málo platné. Teď jsem vás konečně zasko-
čil,  neboť scripta manet,  třebaže pro jiné než pro vás. Pořád s
vámi bojuji, ale je mi útěchou, že totéž dělala sv. Terezie čtyřista
let přede mnou se svými sestrami. Ony však věděly, že ten boj
nevedla proti nim, nýbrž proti jejich neuspokojující úrovni modlitby,
na které se nemohly dostavit Graces d  orsison, milosti vyplývající
samovolně ze stavu modlitby, nikoliv chtěně podle přání sester.
Vzpomeňte  si,  jak  jsem  se  choval,  když  se  samovolně
dostavovaly, abyste z nich neudělali akt vlastní vůle.
 Řeknu vám ještě něco, co se nestalo, ale co by bylo velmi
poučné, kdyby se to stalo. Kdo máš uši k slyšení, slyš. Bylo nás
několik  roku  1973  týden  v  Kalech  na  Tišnovsku  za  účelem
odstranění některých překážek ve vnitřní modlitbě. Jeden z vás, B.
S.,  se  mě  poslední  den  tamního  pobytu  ptal:  "Proč  se  mi
nepodařilo odstranit ty překážky?" Odpověděl jsem mu tak nějak
jako: "Aby ti ostatní ti mohli pomoci je odstranit a zároveň, abys
jim nebránil v tom, aby je sami u sebe odstranili." Na to B. S.: "Ale
já jim nechci klást překážky a také oni si nepřejí mi je klást." Mluvil
tehdy jako člověk, který žije v pocitu oddělenosti. Den po tom jsme
šli v Tišnově na rozloučenou na mši svatou. Tam B. S. konečně a
nečekaně  zaznamenal  patřičné  prohloubení  vnitřní  modlitby.
Později se na témže místě snažil z vlastní iniciativy opakovat ten
stav, ale zůstal mimo Hradu. Nevšiml si, že poprvé vyšel z pocitu
oddělenosti  samovolně.  Podruhé  se  znovu  nacházel  ve  stavu
oddělenosti. Ale poprvé v Tišnově celá skupina lidí stála netělesně
za ním, byl s nimi ještě ve spojení. To je ono Ježíšovo, že kde se
dva nebo tři  shromáždí  ve jménu mém, tam jsem já  uprostřed
nich.  A  na  mnohem  nižší  úrovni  mně  totéž  předvedly  husy  v
transu.  Ty  se  sice  nenacházely  ve  vzpomínce  na  Krista,  ale
Kristus vede všechny tvory, a když oni přestanou na sebe myslet,
má k nim otevřenou cestu. Nikdo z nás v transu, ani husy ani já
jsme si neuvědomovali tělo, ale byli jsme o to více jednotni. Jenže
husy o této jednotě v transu věděly, ale naše modlitba zatím nemá
tu úroveň, abychom si při ní byli vědomi pokroku ve sjednocení. A
to  je  zatím  správné,  protože  bychom  z  tohoto  pocitu  vyvodili
okamžitě mentální důsledky, jako učinil onen B. S. po Tišnovu, a
ostatní dříve nebo později rovněž. Vrátili se zkrátka na mentální
úroveň, kam strhli svůj duchovní poznatek.)
 6. Nedávno mi řekl  jeden velký učenec, že duše, které si
nehledí  modlitby,  jsou  jako  tělo  stižené  pakostnicí  nebo  dnou.



Takové tělo má sice údy, ale nemůže jimi vládnout. A je tomu tak,
že jsou duše tak nemocné a tolik uvyklé zabývat se jen zevními
věcmi, že jim není pomoci, a zdá se, že nemohou vejít do sebe,
protože si už tak zvykly jednat s hmyzem a se zvířaty v okolí hradu
a tak se jim připodobnily, že jim připadá být přirozenější jednat s
nimi  než s  Bohem a  není  jim  pomoci.  A  jestliže  se  tyto  duše
nestarají o to, aby pochopily svou bídu a hledaly proti ní léčebný
prostředek, promění se nakonec v solné sloupy, jako Lotova žena,
která se obrátila nazpět. (Gen XIX, 26)
 (To je velmi příhodné podobenství vzhledem k víře, kterou
měla sv. Terezie, že jsme tu na světě, abychom unikli z hořícího
města dříve než shoří. Tím hořícím městem je lidské tělo, které
máme  používat  jako  průvodci  Abrahamovi,  když  odcházeli  z
Gomorhy a Sodomy. Odejít v těle z hořícího města a nezbavit se
přitom normální funkce těla, protože toho bude zapotřebí ještě k
něčemu dalšímu, nejen k odchodu z toho, co je určeno ke zničení.
Svatá  Terezie  znala  dokonale  odpověď  na  otázku,  proč  Ježíš
nezůstal v hrobě, nýbrž vstal zmrtvých. Řekl tím, že z mrtvých se
vstává za pozemského života. Kdyby byl Ježíš nevstal z mrtvých,
a  tu  se  držím  jen  úzkého  kruhu  faktů,  nebyl  by  mohl  předat
učedníkům svůj Pokoj a potom Ducha svatého. A kdyby jim ho
nebyl předal, jak by oni mohli vidět sestupovat téhož Ducha na
zástupy a podle toho je křtít. Z toho je patrno, že také oni vstali z
mrtvých při seslání Ducha svatého.

 Zůstaňme však zatím jen u začátku správné modlitby, i té
prosebné. Abraham prosil Boha, aby nezničil Sodomu a Gomorhu,
a dověděl  se od Boha, že tam žije příliš  málo spravedlivých,  a
proto město musí  být  zničeno. Abraham se podvolil  boží  vůli  a
odchází z hořícího města, zřejmě na poslední moment, až i těm
jeho drahým je zřejmo, že město bude zničeno. A tu se Lotova
žena obrací tváří k městu a mění se v solný sloup. Představuje-li
Abrahamův  odchod  z  města  podmínku,  za  které  může  být
Abraham s  hrstkou  věrných  vyveden  ze  zkázy  města,  a  je  tu
náznak  vypovídající  o  správné  modlitbě  jakéhokoliv  druhu,  a
nesmí v tom náznaku chybět ani Lotova žena. Ukážu to jen na
prosebné modlitbě.  Důvěra v pomoc boží  má být  tak  velká,  že
odvádí  člověka  k  Bohu,  do  božího  bezpečí.  Nenechává  ho
samotného  v  sobě,  v  člověku.  Už  tím  je  modlitba  patřičným
způsobem  vyslyšena.  Prosebnou  modlitbou  se  člověk  stává
nejjednodušším způsobem spojeným s  Bohem i  přes  veškerou
svou  neschopnost  se  do  tohoto  stavu  dostat  nějakým  vyšším
způsobem. Josef Kupertinský přece nebyl schopen nějaké vyšší



modlitby kromě prosebné, ale důvěřoval v Boha, a tento vztah pře-
výšil svou mocí veškeré vyšší principy modlitby.

 Co  ten  velmi  učený  muž  napověděl  sv.  Terezii?  Že
vstupovat do sebe při modlitbě je vystupovat ze sebe, z toho, kým
nejsme  tou  pravou  nesmrtelnou  podstatou,  a  vstupovat  do  té
pravé podstaty, která je věčná. To je ono - utíkat z hořícího města
a fakticky se spojovat s Vůlí boží, konkrétním útěkem k Bohu, jako
by hořelo, utíkat  tam, kde nehoří,  kde se nic strašného neděje,
kde je pravá zátoka míru.  K tomuto správnému útěku do sebe
samého pomáhalo Josefu Kupertinskému to, že sebe nenáviděl,
jak  požadoval  Ježíš  Kristus.  A k  tomuto opovržení mu vydatně
pomohlo opovržení okolí nad ním věčně nedospělým ubožákem.
Oč méně mnou opovrhoval svět než Josefem Kupertinským, o to
jsem měl dále k prosebné modlitbě. Ale protože při  pohledu na
mne jsem byl přece jen politování hodnější než jiní lidé, ty pohledy
mne přistrkovaly do náruče boží, kam bych se byl bez této pomoci
světa  nedostal.  Tou  pomocí  tedy  chápu  její  původ,  zmrzačení
ruky. Obdobným způsobem jsi byl ty, B. S. politování hodný vedle
těch, kteří  měli  větší milost v Kalech než Ty. Až ti  došlo, že jsi
opravdu politování hodný a smířil ses s tím, neboť už jsme se měli
rozloučit  a  už  se  nemohlo  nic  stát,  tehdy jsi  dorostl  k  Ničemu
přirozenosti  boží,  nebo  ses  k  němu  přiblížil  do  značné  míry.
Účinně prosící člověk nenachází nikde útěchy než u Boha, a po
ničem jiném se  neohlédne,  a  proto  se  nestane  Lotovou  ženu.
Mějte se mnou strpení. Ukazuji postupně, co je to uzavřený kruh.
Takhle uzavřel náš Pán svůj pozemský život, aby ukázal, jak se
vstupuje do sebe bez výhrad. Je to lidsky nepochopitelné, jak se o
tom vyjádřil sám Ježíš na kříži: "Bože, proč jsi mne opustil?"

Asi  jsem byl  velmi  tupý,  že  jsem nemohl  pochopit  podle
návodů, které se mi dostávaly do ruky, proč je Bůh více obsažen
uprostřed  lidských  prsou  než  kdekoliv  jinde,  a  proto  jsem  se
nepokoušel o toto soustředění do nitra, nýbrž opakováním jména
božího jsem šel rovnou k Němu. Neptal jsem se kam! Spíše jsem
potřeboval vědět kudy odejít z toho člověka, který s Bohem není
vědomě spojen.  Nemohu se  však  chlubit,  že  se  to  stalo  mou
zásluhou.  To  jsem  vysvětlil  už  jinde.  Dokonce  jsem  se  musel
dovědět, že toto "kudy" jsem si ani nevyčetl z knih, ani nevyslechl,
ani nevnímal žádným jiným smyslem, nýbrž že se mi toho vědění
dostalo darem, který byl zpočátku jak velmi těžko únosný, tak i
daleko  více  požehnanější,  takže  jsem  s  lehkostí  přehlížel  ty
těžkosti.  Asi  jako žena,  která když porodí,  zapomene na těžké
porodní bolesti.



 Svatá Terezie mluví o Hradu nitra stejným právem jako se
táže svatý Pavel křesťanů: "zdali nevíte, že chrámem božím jste a
Duch boží ve vás přebývá?" Jím pokřtění to věděli,  ale neví to
nikdo z křesťanů pokřtěných jen v chrámu, kterým není lidské tělo.
Oni byli pokřtěni v těle, jako se v těle vstává později z mrtvých.
Nestalo se s nimi nic zevního, nýbrž "jen" něco veskrze vnitřního.
Šlo  sice  o  změnu  teprve  počáteční,  ale  přece  jen  způsobující
proměnu ve vědomí. Sv. Terezie píše o začátku těchto proměn už
v první komnatě a nezapomíná říci, že příčinou těchto proměn je
zaujatost  věcmi  božími,  a  k  této  zaujatosti  vede  především
modlitba, sebezápor a ctnosti. Avšak modlitba, sebezápor a ctnost
mohou  být  prováděna  bezduše,  a  pak  ponechávají  člověka
nezměněného, duchovně mrtvého, nespaseného. Jednat bezduše
znamená jednat jen tak, abychom jednali. Např. být ctnostný jen
proto,  abychom  byli  ctnostnými,  jako  byl  ctnostný  bohatý
mládenec, který se ptal Ježíše, jak se dostat do království božího.
Mládenec ten byl ctnostný, ale točil se v začarovaném kruhu. Za
úroveň ctností se nedostal.  Ježíš mu řekl, aby všechno, co má,
rozdal  chudým  a  následoval  ho.  Co  je  to  rozdat  všechno,  co
máme? Nemít nic z toho, co máme, tedy ani ne sebe. Je to výzva
k bezvýhradnému odevzdání se Bohu. Ale ono je psáno "rozdat
všechno  chudým".  Bez  toho  by  se  vlastně  nic  nerozdalo.  Bez
bližního by se vlastně nic nemohlo rozdat, nebylo by komu. Bližní
zde hraje ničím nenahraditelnou úlohu obdarovaného. Odevzdávat
něco  jen  Bohu  by  mohlo  být  pouhým  sebeklamem  a
sebeohlupováním, protože zatím nemáme k Bohu ten konkrétní
poměr jako jej můžeme mít k bližnímu. Tomu můžeme doopravdy
něco dát. Protože zatím nám Bůh není tak konkrétně blízký jako
bližní, máme bližnímu odevzdávat jako bychom odevzdávali Bohu,
radí svatý Pavel,  tedy odevzdávat zástupně bližnímu, aby naše
odevzdávání  bylo  konkrétní.  Ježíš  zkoušel  mladíka,  zdali  jeho
ctnosti nejsou bezduché. A ony byly. Byl ctnostný jen kvůli sobě, a
protože  ctnosti  vlastnil,  nemohl  se  dostat  za  jejich  rámec,  byl
bohatý, a toto bohatství jej dělilo od Boha,.
 Názorně,  ale  velmi  tvrdě  jsem  byl  záhy  vychováván
okolnostmi k tomu, abych se odnaučil vlastnit cokoliv, i svůj život.
Od dvou do čtyř let  mně šlo vlastně neustále o život.  Lékař jej
mohl nechtěně odejmout každou riskantní operací, při níž nebo po
níž nikdy nedodal novou krev za právě ztracenou, a přece bylo
nutno operaci vždy znovu opakovat. Lékař říkal při první operaci,
že chyběly jen hodiny k mé smrti. Operoval mě při vědomí, s čím
neměl vůbec žádné zkušenosti.  Ale když má matka přesto dala
mateřské svolení, aby mě operoval, první, co mně lékař vzal, bylo
pojetí  života  jako  něčeho,  co  člověk  vlastní.  Nezačlo  tedy  to



poučování  o  nevlastnění  od  nejsnazšího  k  nejtěžšímu,  nýbrž
naopak od nejtěžšího. A ukázalo se, že vrátit mě za pomoci matky
zpět do života, který vlastníme, pak už nebylo tak těžké, neboť
vždycky předcházela ztráta toho nejdražšího. V mém životě se od
těch ztrátových chvil všechno začalo obracet naruby, pomalu ale
jistě.  Přicházely  momenty,  kdy  jsem  nezacházel  s  lidskými
schopnostmi  jako  se  svými,  a  ty  momenty  se  opakovaly  i  po
operacích  až  do  17  let.  Lidské  schopnosti  byly  propůjčovány
některým událostem jinou mocnější silou než je osobní lidská vůle.
Proto  snadno  chápu,  co  svatá  Terezie  chtěla  říci  o  tom,  co
pochází  ze  samého vnitra  Hradu,  a  vývojem stále  zřetelněji,  a
někdy chápu i to, co světice tehdy za tehdejší své závislosti na
tvrdých  životních  podmínkách  si  nemohla  dovolit  říci.  Byla  v
podobné situaci jako já tváří v tvář lékařům. Je to pro mne velmi
názorné.)
 7.  Proto,  pokud  to  mohu  pochopit,  branou  ke  vstupu  do
tohoto  hradu je  modlitba  a  rozjímání,  neříkám však,  že více  v
duchu pronášenou než ústní; neboť jak je tomu s modlitbou, tak
tomu má být s rozjímáním, protože není-li si člověk vědom toho, s
kým při modlitbě mluví a koho prosí, a kdo je tím, koho prosí a o
co  žádá,  nenazývám  takovou  modlitbu  modlitbou,  přestože  se
mnoho pohybují rty. I kdyby však i tak někdy jí byla, ačkoliv se
nedbalo toho, co říkám, bylo by to proto, že Pán k té modlitbě
přihlédl  už  dříve  než  byla  vyslovena.  (Tady  překládám  navíc
ducha, který je vložen do řádek psaných sv. Terezií. Ona píše: "i
když  by  někdy  tou  modlitbou  byla,  ačkoliv  se  jí  nevěnovala
patřičná péče, stalo se to proto, že k ní bylo přihlédnuto už dříve").
Ale modlitbu takovou, při které si někdo navykl mluvit s Velebností
boží tak, že se nedbá na to, zda nemluví s Bohem jako s otrokem,
nedbaje na to, co vyslovil, takový způsob nepovažuji za modlitbu,
nýbrž za opakovanou urážku Boha,  které  by  se žádný křesťan
neměl dopouštět. Doufám, sestry, že mezi vámi není takové, která
by si zvykla jednat tak s vnitřními věcmi, takže je velmi dobré, že
neupadáte do takového nerozumu.
(Svatá Terezie bude mluvit často o pohněvání nebo urážce Boha, i
když dobře ví, že Boha nelze urazit ani pohněvat. Jde však o velmi
významné podobenství. Takový způsob řeči, jakou se vede často
modlitba,  by urazil  osloveného člověka.  V tom smyslu se  uráží
majestát boží, ale nejen to, ten způsob je důkazem toho, že člověk
si neuvědomuje, s kým má tu čest promluvit, nebo prostě mluví do
vzduchu a ne k Bohu. Chybí tu představa o tom, s kým mluví, a
protože představa nás mocně spojuje se světem, a ta moc je od
Boha,  vracíme-li  moc  této  představy  Bohu,  nastupujeme  obrá-



cenou cestu od sebe do věčnosti. Představa má tvůrčí charakter.
Pomocí  ní  se  od narození  stáváme spolupracovníky  božími  na
jeho  tvoření,  a  pochopitelně  můžeme  představou  též  bourat,
nikoliv jen stavět. Ono je třeba obojího: Staré, překážející bourat,
nové  lepší  stavět  a  znovu  přestavovat.  Představa  spojená  s
modlitbou dokonce působí v těle až do světa buněk, řadí je nově a
harmoničtěji  k sobě, vytváří nový náboj, který činí tělo odolnější
nejen proti chorobám, ale i proti nepatřičným myšlenkám. Tento
náboj je silou, o které se mluví v Bibli při té příležitosti, když se Je-
žíše dotkla žena trpící krvotokem a byla uzdravena, ale Ježíš po-
ciťoval, že z něho vyšla síla a věděl, že vyšla tím dotykem.)
(Avšak  také  představa  může  být  čistě  formální,  sv.  Terezie  by
řekla  urážející  záležitostí.  Představím-li  si  např.  Krista  v  jeho
lidské podobě, je téměř jisté, že tato představa nebude ani zda-
leka tak živá, jako setkání s živým člověkem, a je-li méně živá než
takové setkání, nepřibližuje nás k Bohu. Jak se pozná, že setkání
s  Bohem je živé? "Setkala jsem se poprvé s Kristem ve chvíli,
když mně byl vysvětlen smysl setkání Ježíše se ženou u studny.
Toto setkání mi přineslo skálopevné přesvědčení, že Láska boží
vychází vstříc každému člověku a každého zve k sobě už zde na
tomto  světě,  a  že  je  nutno  se  okamžitě  tímto  pozváním  řídit.
Neviděla  jsem  žádnou  Ježíšovu  postavu,  také  by  to  bývalo
zbytečné, protože mnohem silněji na mne působilo ono setkání u
studny, chci říci svým smyslem a svou vnitřní silou, předání této
síly do mé mysli a do mých žil. Tomu říkám živá představa," by k
tomu  řekla  svatá  Terezie.  A  kdyby  se  zde  vyskytla  všetečná
otázka: "A viděla jste někdy Krista v jeho lidské podobě?" Pak by
světice odpověděla patrně takto: "ANO, ale ne tak jak si myslí ten,
kdo  ho  ještě  neviděl.  Bylo  to  vždycky  něco  jako  contemplatio:
setkání na jeho důtklivé pozvání, kterému se nedalo odolat. Když
jsem po něm volala, nebyl v mém vědomí. Když jsem se už bez
lítosti  zbavila  poslední  naděje,  že  se s  ním setkám,  z  této  mé
vyprázdněnosti stál přede mnou tam, kde jsem já nebyla a kde byl
jen on. Jaké to bylo vždycky podivné setkání, které těžko dokážu
někomu vysvětlit.")
 8. Nemluvme však o těch ochromených duších, - které se
nezdvihnou, nepřikáže-li Pán, aby povstaly, jako se stalo tomu, co
ležel u rybníka už třicet let; - ty čeká zlý osud a velké nebezpečí,
nýbrž mluvme o  jiných  duších,  které  se  nakonec dostanou  do
hradu, přestože jsou velmi zaujaty světem, mají dobré předsevzetí
a občas se odevzdávají našemu Pánu a rozjímají o tom, kým jsou,
i  když  ne  příliš  často.  Někdy  jednou  za  měsíc  se  modlí  plny
tisícerých myšlenek, jak jsou tomu zvyklí mimo modlitbu, a jejich



srdce zůstává pak i při modlitbě tam, kde je jejich poklad (Mat I,
21). Jestliže si  někdy předsevezmou, že se zbaví těchto myšle-
nek,  učinily  mnoho  pro  své  sebepoznání  a  kráčejí  ke  dveřím
hradu.
 (Jak se přesvědčíme později, sv. Terezie klade velký důraz
na sebepoznání,  protože dobře ví, že člověk se může odevzdat
Bohu jen tím, o čem ví. Ví-li toho o sobě málo, i když se poctivě
odevzdává, zanedbává všechno, o čem neví, že mu brání v cestě,
a to se potom postaví proti jeho poznání. Zůstává zbytečně dlouho
nevědomý a trpící touto nevědomostí, a vyjadřuje se o ní, že jsou
to rány osudu. Ne nadarmo se říká, že hloupost je nejdráze place-
ná  lidská  vlastnost.  Ve  skutečnosti  nemá-li  dojít  k  rozštěpení
osobnosti, Milosrdenství boží zbavuje člověka těch nevědomostí,
které  by  stály  v  opozici  k  nastoupené cestě.  Děje  se  to  např.
událostmi, o kterých si myslíme, že na nás doléhají zvnějška, za-
tímco jejich příčina je vnitřní.)
 Nakonec  vstupují  do  prvních  přízemních  místností,  ale
vchází tam s nimi tolik  havěti,  že jejich množství  jim zabraňuje
vidět krásu hradu a nedopřeje jim, aby tam spočinuly. Ale mnoho
učinily i když jen vstoupily.
 9. Připadá vám možná, dcery, že je drzé takhle myslet, ale
vězte,  že  z  dobroty  boží  nepatříte  mezi  chromé.  Musíte  mít
trpělivost,  protože jinak bych neměla možnost vám vysvětlit,  jak
jsem  pochopila  některé  vnitřní  věci  o  modlitbě.  Kdybych  tu
zkušenost  neměla,  nedokázala bych vám něco z toho vysvětlit.
Prosím Pána,  aby  mně dovolil  něco  vysvětlit,  protože je  velmi
těžké,  abych  vám  zprostředkovala  to,  co  se  bez  zkušenosti
nezíská. Máte-li však zkušenost, uznáte, že nesmíme opomenout
nic z toho, na co nás Pán ve svém milosrdenství upozorňuje.
 (Taková upozornění jsou vždycky náhlá a nečekaná, ale od
nás se chce, abychom je poslechli bez prodlení, jinak se ztratí síla
k jejich uskutečnění a my potom zbytečně maříme síly a čas tam,
kde Pán je připraven za nás bojovat božskou mocí. S neblahým
otálením mám velké zkušenosti,  a proto  upřímně varuji,  abyste
neotáleli, víte-li, co máte činit a jak máte myslet. Ježíš velmi dů-
razně ukazuje, jak malé zaváhání znamená odmítání boží pomoci.
To je pravý způsob následování Krista: "kdo chceš za mnou přijíti,
učiň to ihned a bez výhrad." Ne tak jako ten,  kdo chtěl  napřed
pochovat mrtvého otce. Ježíš mu řekl: "Nechť ať mrtví pochovávají
mrtvé. Ty pojď hned za mnou." Ukázka pochovávání mrtvých byla
jen příkladem, co je to jednat mrtvě a co je to jednat živě. Není to
pobídka k  nedbalosti,  nýbrž  k  zachovávání  řádného pořadí.  Při



zachování tohoto pořadí  každý z nás je schopen jednat živě.
(Viz Otčenáš!)

 Druhá kapitola
 Pojednává o tom, jak ošklivá je duše, která je ve smrtelném
hříchu, a jak dopřál Bůh jisté osobě, aby z toho něco pochopila.
Dále  pojednává  o  sebepoznání.  Je  to  kapitola  velmi  důležitá,
protože  jsou  v  ní  uvedeny  některé  body  hodné  pozornosti.
Vykládá se tu, jak se mají chápat tyto komnaty.
 1.  Než pokročím dále,  chci  vám říci,  abyste  uvážily,  jaká
bude podívaná na tento hrad tak zářivý a krásný, na tu Východní
perlu, na ten strom života, zasazený v samotných vodách, jimiž je
život boží, a co nevidí duše, která upadne do smrtelného hříchu.
 (I kdybych nevěřil na žádný smrtelný hřích, o jednom vím, že
je smrtelný, a toto vědění od mých sedmnácti let je tak živé, že
všechno mé vlastní  vědění  ve srovnání s  ním je  mrtvé.  O tom
hříchu píše svatá Terezie tak, jako že se mnozí toulají okolo hradu
a ani nezatouží do něho vstoupit. A protože tento hřích mně byl
ukázán jako tak velký, považuji za správné k němu přiřadit svou
velikostí  neposlušnost  vůči  vnuknutí  božímu.  Tradice  považuje
neposlušnost prvních lidí v ráji za tak velký prohřešek, že lidstvo
spadlo  z  ráje  na  zem.  I  když  tento  přestupek  beru  mnohem
aktuálněji než tradice a považuji jej za šťastnou vinu, přece jen i
pro mne souvisí s prvním jmenovaným.)
 Není temnot temnějších,  ani  věcí  tak  temných a černých,
aby jimi duše mohla být ještě více zatemněna. Nepřejte si totéž
vědět, než že totéž slunce, které jí poskytovalo tolik lesku a krásy,
ještě je ve středu duše, ale tak, jako by tam nebylo, takže duše se
(svým vědomím) na něm nemůže podílet,  aby se  těšila  z jeho
Velebnosti podobné třpytu kříšťálu na slunci. Nic takové duši není
prospěšno,  a  z  toho  následuje,  že  cokoliv  učiní  ve  stavu
smrtelného hříchu je neužitečné a nepřispívá k dosažení slávy.
 (Nemám tuto přísnost svaté Terezii za zlé, protože vychází z
osobní zkušenosti  a z poslušnosti  tradici.  Vím, co mně přinesla
poslušnost tradici i bez víry v ní. Viz Huysmans. A přitom víme ze
svatého Pavla, že neznalost Zákona v duchovnu omlouvá, znalost
Zákona naproti tomu rozmnožuje nepravosti  nebo je způsobuje.
Znalost Zákona je však něco jiného než poučenost o něm. Pravá
znalost  je  tak  smrtelně  závazná,  jako  byla  pro  svatou  Terezii,
takže ona věděla, že se proti ní nesmí provinit. Kdyby její poznání



nebylo na té úrovni, nebylo by její provinění smrtelné povahy. Tak
se mi náhle v 17 letech stalo smrtelně vážným žít na nové úrovni a
ne  na  bývalé  úrovni,  která  najednou  byla  pro  nabytou  znalost
temnotou nejtemnější, a sv. Terezie by řekla, že službou ďáblu.)
Nepocházejí-li dobré skutky ze základu, jímž je Bůh, z něhož naše
ctnost se stává ctností, a když se od něho odloučíme, nemůže být
naše  jednání  v  jeho  očích  milé;  protože  konečně,  úmysl,  ve
kterém se dopouštíme smrtelného hříchu,  není  uspokojit  Boha,
nýbrž zalíbit se ďáblu, a pak jako on je samotnou temnotou, tak i
ubohá duše způsobuje totéž temno.

(Tady  mluví  svatá  Terezie  o  osobní  vůli  prováděné  bez
ohledu  na  Boha.  Osobní  vůle,  zde  ďábel,  nemůže  mít  úplně
správné měřítko pro to, co je správné a co nesprávné, neboť svou
povahou nás odděluje od poznání, které pramení z Boha. Co nás
odděluje, to nás nespojuje, a co nás nespojuje, ponižuje nás do
stavu zvířat a rostlin a vede k téže smrti,  jaké podléhají ony. V
těchto podlidských stavech zvířata a rostliny nehřeší,  ale člověk
zůstává  v  nich  člověkem  podobným  zvířatům,  a  proto  hřeší
především proti svému lidskému stavu, který je určen k tomu, aby
byl  podoben Bohu.  Tím hřeší  proti  záměru božímu,  jaký  má s
člověkem a jaký nemá se zvířaty nebo s  rostlinami.  Rozumějte
tomu  tak,  že  člověk  se  svým  genetickým  vývojem  nachází  na
přechodu  mezi  časoprostorem  a  Bohem  a  měl  by  podle  toho
myslet a jednat.)
 2. Znám osobu, které Pán ráčil ukázat, jakou se stala duše,
když smrtelně hřešila (G.: Tou osobou, o které toho tolik ví, je ona
sama.) Ta osoba říká, že se jí zdá, kdybyste to chápaly, že by
nemohla hřešit, i kdyby se vystavovala velkému trápení, aby se
vyhnula příležitosti  hříchu. A proto by byla velmi ráda, kdybyste
tomu všechny  porozuměly.  A tak  vám přeji,  abyste  i  vy,  dcery
zatoužily prosit Boha za ty, které jsou v tomto postavení a staly se
tou  temnotou  i  se  svými  činy.  S  duší  se  děje  totéž  jako  s
pramenem prýštícím z velmi čistého zdroje, což je milost boží. Její
činy jsou tak milé v očích božích a lidských, protože pocházejí z
pramene života, ve kterém je duše zasazena jako strom. Ten by
nebyl  živý  a  nenesl  by  ovoce,  kdyby  tam nekořenil.  Odtamtud
pochází  dobré  ovoce,  kdežto  duše,  které  se  vzdálí  od  tohoto
pramenem a zapouštějí kořeny jinde ve velmi kalné a zapáchající
vodě, způsobuje, že všechno, co z ní pochází, je podobné povahy.
 3. Tu však nutno uvážit, že pramen a zářící slunce, které se
nachází ve středu duše, neztratí svůj lesk a krásu, vždy zůstává
uprostřed ní a nic je nemůže zbavit jejich krásy. Ale pokryje-li se



kříšťál  vystavený  slunci,  velmi  temným plátnem,  je  zřejmé,  že
ačkoliv svítí naše slunce, nebude mít jeho jas vliv na kříšťál.
 4. Ó duše vykoupené krví Ježíše Krista, poznejte se a mějte
slitování  se  sebou.  Jak  je  možné,  abyste,  chápajíce  to,  se
nepostaraly  o  odstranění  této  špíny  z  kříštálu,  Považte,  že
nastane-li konec vašeho života, už nikdy se nebudete radovat z
tohoto  světla.  Ó,  Ježíši,  jaký  je  pohled  na duše odloučené od
něho. Jaké jsou potom ubohé místnosti  hradu! V jakém zmatku
jsou smysly, které v nich žijí, a duševní schopnosti, které jsou veli-
teli,  správci  a  dvořany  hradu,  jak  jsou  zaslepeni  a  jak  špatně
vládnou. A konečně jaké ovoce může přinést strom, který je zasa-
zen tam, kde je ďábel?
(Všimněte  si,  jak  sv.  Terezie  používá  všech  prostředků  chtivé,
sobecké a starostlivé lidské bytosti,  neboť na každém stupni  je
nutno  správným  způsobem  podchytit  celou  osobnost,  o  které
člověk ví, a jak sebe poznává. Co se týče duší vykoupených krví
Kristovou, o tom si sice budeme ještě několikrát vykládat, ale už
teď se odvoláme na Terezinu zkušenost.  Kdy to vykoupení krví
Kristovou nastalo v jejím životě? Když píše Hrad nitra, máme ji
před sebou už vykoupenou krví Kristovou. Ale než k tomu u ní
došlo,  musela mnoho vytrpět hlavně proto,  že jí  tradice chybně
napovídala. Nemohla se z tradice dovědět, jak je možno vnitřně
umřít,  a  protože  věděla,  že  bez  vnitřní  smrti  není  vzkříšení  k
věčnému životu, a to věděla a podivuhodným způsobem z Písma
svatého i odjinud, snažila se o vnitřní smrt všemi lidskými silami
pomocí ctností, odříkání a následování Krista. Nevěděla, že se v
té fázi  duchovního vývoje musí vzdát i  té nejdokonalejší  osobní
vůle a nahradit ji Vůli boží, která teprve je skutkem. Teprve až toto
se  stane,  může  boží  Vůle  způsobit  převrat,  jímž  je  tak  zvaná
osobní spása. Ježíš přece nepotřeboval být spasen, neboť byl Sy-
nem božím, čili  vstoupil  na kříž jen kvůli  nám. Tak se v našich
očích, pokud je máme otevřené, stal  Vykupitelem. Ovšem jinak,
bez našich očí i bez lidského svědectví vůbec, je jím od věčnosti
do věčnosti. Toto vědění jí tradice zakazovala, a tak se k němu
nepřiznává. Tradice ještě mohla jakž takž uznat, že Kristus mohl z
lásky k tak oddané duši znovu s ní  vstoupit  na kříž a tím duši
spasil. Jen tak mimochodem, oběť boží pro svět a celý vesmír je
mnohostranná a věčná, nikdy nepřestávající. Jinak by se okamžitě
porušil kruh od Boha k Bohu! Toto tradice v době Terezině ještě z
Bible ani nevyčetla, právě tak jako nedokázala vyčíst z ní sym-
boliku Ježíšova života, tedy nejen symboliku jeho smrti  na kříži.
Ještě jednou: Ježíšova smrt na kříži je symbolem věčné oběti boží
za celý vesmír, za všechno stvořené. Ta oběť ani chvíli neustává.



Kdo  chce  jaksi  zprostředka  pochopit  hned  toto,  podobá  se
člověku,  který  se  snaží  pochopit  integrály,  když  ještě  nezvládl
elementární  matematiku.  Všechno  je  pro  něho  ve  vyšší
matematice tajemné. Ať už jde přitom o úvahu nebo o vzdání se
úvahy,  obojí  bych  nazval  hrubým  znevažováním  milosti  boží,
kterou nám Ježíš zjevil svým životem. Ta milost tu byla už před
ním, jenže nebyla tak dokonale zjevena.
 Ještě  nad  jedním  Tereziným  výrokem  se  pozastavím,
protože se chci s vámi podělit o úctu k poznání světice o Hradu
nitra. Praví, že duševní schopnosti a smysly jsou správci hradu a
že  v  něm  jsou.  Prozrazuje  nám  tím,  že  kořen  smyslů  není  v
nervové  soustavě,  nýbrž  že  jsou  to  schopnosti  odvozené  ze
všemohoucnosti  boží.  Přesvědčil  jsem  se  o  tom,  že  i  zvířecí
smysly mají tentýž základ v Bohu. Nedivím se proto ani obřadným
námluvám ptáků a jiných zvířat.  Je to jejich druh modlitby před
spojovacím aktem, jímž se Bohu nejvíce přibližují.  Obrátí-li  Bůh
některý  lidský  smysl  nebo  lidskou  mysl  k  sobě,  je  to  daleko
přirozenější, než když se tyto schopnosti používají jen navenek a
jaksi  se  neintrovertují,  nezvnitřňují.  Vnitřní  zážitek  umělcův  po
smyslovém vjemu je druhem jeho modlitby, i když přitom na Boha
nemyslí.  Blahodárnost  tohoto  "zpětného  pohybu"  je  mi  zvlášť
zřejmá při poslechu dobře provedeného uměleckého díla.)
 5.  Slyšela  jsem  jednou  zbožného  muže,  že  se  ani  tak
nehrozí  toho,  co  člověk  činí,  žije-li  ve  smrtelném hříchu,  jako
právě toho, co nečiní. Kéž nás milosrdenství boží uchrání od zla
tak velkého, protože pokud žijeme, není zla tak velkého, které by
si zasluhovalo to jméno, neboť způsobuje věčné zlo bez konce! To
jest, dcery, čeho se máme obávat a máme prosit Boha, aby nás
od  toho  uchoval  neboť  neochrání-li  on  města,  marně  budeme
pracovat.  Vždyť  jsme  nicota  sama  (pues  somos  la  misma
vanidad).
 Ona osoba pravila (G.: samotná světice), že získala z milos-
ti, které jí Bůh prokázal, především velký strach, aby ho neurazila,
takže ustavičně prosí, aby ji nenechal padnout, vzhledem k těm
velkým škodám; pak prosí, aby jí poskytl zrcadlo pokory, že nic z
toho, co dobrého konáme, nemá svůj původ v nás, nýbrž v onom
prameni, kde je vštípen strom našich duší, to jest ve slunci, které
poskytuje teplo našim skutkům. Říká, že se jí to ukázalo tak jasně,
že když konala nebo viděla konat něco dobrého, vždycky dospěla
k jeho zdroji a pochopila, že bez jeho pomoci bychom nezmohli
nic. A z toho pak plyne, že hned začne chválit Boha a obvykle na
sebe ani nemyslí, jestliže něco dobrého činí.



 6. Nebyl by to zmařený čas, sestry, který byste věnovaly té-
to  četbě  a  já  tomuto  psaní,  kdybychom  mohly  v  těchto  dvou
věcech pokračovat, které sečtělí a moudří lidé schvalují a vědí, že
naše ženská tupost něco takového potřebuje. A proto asi náš Pán
si  přeje, abychom se seznámily s podobnými přirovnáními. Kéž
nám Pán ve své dobrotě poskytne jejich správné pochopení!
 7.  Tyto  vnitřní  věci  jsou  tak  temné,  že je  těžko  pochopí
člověk, který tak málo zná, jako já. Nemohu se proto vyvarovat
toho, abych neříkala mnoho zbytečného a našla tak příležitost k
tomu,  abych  přitom  vyslovila  také  něco  správného.  Někdy  se
chápu pera jako hlupák, který neví, co má napsat a jak má začít.
Dobře však vím,  že je pro vás důležité,  abych něco napsala o
vnitřní modlitbě, jak to dokáži, protože stále slyšíme, jak je důležitá
modlitba a podle Stanov řádu se jí musíme věnovat tolik hodin, ale
více se nám nevysvětlí o nadpřirozeném působení Boha v duši.
(Za nadpřirozené působení Boha se v tradici považuje všechno,
co  působí  v  našem  vědomí  a  my  si  jsme  toho  vědomi.  Ve
skutečnosti jde o rozšíření vědomí, takže se v něm zrcadlí i to, co
se  při  nerozšířeném  vědomí  v  něm  zračit  nemůže,  protože
příslušná jeho část, která by to dokázala, je uzavřena.) Podávají a
vysvětlují  nám  ty  věci  různým  způsobem,  ale  je  nám  velkou
útěchou,  pozorujeme-li  toto  umělecké  nebeské vnitřní  dílo,  tak
málo chápané smrtelníky, i když mnozí jdou touto cestou. (Čili dá
se jít  cestou milosti  i  nevědomě. Teprve dodatečně si  můžeme
uvědomit,  jakou  jsme  při  tom měli  výjimečnou milost  a  pomoc
boží.)

Ačkoliv v jiných věcech, o kterých jsem psala, mně dal Pán
něco pochopit, vidím, že jsem mnohé nepochopila tak, jak později,
hlavně ty nejtěžší věci. Potíž je v tom, že abych se dostala dále v
tom,  co  jsem  už  napsala,  musím  se  při  svém  malém  nadání
opakovat.  (Protože  my jsme na tom ještě  hůře  než  ona,  bude
nejlépe,  když  paralelně  s  obrazy  Terezinými  použijeme  např.
obrazy ze Zjevení sv. Jana a doplníme těmito texty, co řekla sv.
Terezie.  především si  připomeňme, že Bůh v nás žije ve stavu
ráje. K tomu patří ze Zjevení II, 2 výrok: Tomu, kdo zvítězí, dám
jíst ze stromu života v ráji Boha mého." Víme od sv. Terezie, že
ten boží ráj je v Hradu nitra a je v něm sedm pečetí (Zj VI,1), které
má  moc  rozlomit  jedině  Beránek  -  Zj  V,5  -  To  znamená,  že
všechno,  co  se  děje  uvnitř  duše,  je  záležitostí  Moci  boží,  sv.
Terezie by řekla, že věc milosti. Proto ti, kdo nejdou cestou milosti,
a tou je oddanost Bohu, mohou mít jen různá mínění o tom, co se
uvnitř Hradu děje, ale nemohou mít o tom vědění ze zkušenosti.)



 8.  Vraťme  se  však  nyní  do  hradu  s  mnoha  příbytky.
Nesmíme si je však představovat jako seřazené jedny za druhými,
(Protože takový pohled by nám zacláněl  skutečnost,  že jsou to
nám svěřená světla, a ta jsou v rukou božích, nikoliv lidských - Zj,
I, 16 Bůh v nás drží v pravici, tj. ve stavu činné připravenosti sedm
z nich, sv. Terezie by řekla pro nás připravených sedm komnat.)
nýbrž  upřete  svůj  pohled  na  střed,  který  je  komnatou  nebo
palácem kde  je  Král,  a  myslete  si  o  tom,  jako  by  šlo  o  plod
palmovníku, který je chutný, ale je obalen mnoha slupkami. A tak
je tomu i s okolím této místnosti, kde je mnoho jiných místností,
protože o duševních záležitostech máme uvažovat jako o něčem
plném,  širokém  a  velkém,  ničím  nerozděleném  a  daleko
obsáhlejším, než si můžeme představit,  a všude do všech částí
proniká slunce, které je v tom paláci.(Mohli bychom tedy říci, že je
to rozšířené vědomí světlem, které pochází od Boha.)
 Je velmi důležité pro každou duši, která si hledí modlitby, ať
málo či hodně, aby ji neopomíjela ani nepodceňovala. Ať si duše
chodí po těchto komnatách nahoru a dolů a do stran. Vždyť Bůh ji
poskytl  tak  úctyhodné postavení,  že ji  nenutí,  aby  zůstávala  v
jedné místnosti, a to platí i o sebepoznání, které se tam nabývá od
Pána, a chápejte mě dobře, které se od Pána přejímá podobně
jako včela střádá med létajíc a sajíc jej z květů,  a čím více ho
nabýváme, tím více jsme pokornější před Bohem neboť stále více
před  námi  vyvstává  velikost  a  majestát  boží.  U  něho  se
setkáváme se svou malostí  lépe než v sobě samých,  a tam je
duše  zbavována  od  hmyzu,  který  s  ní  vstoupil  do  prvních
místností, a to je podstatou pravého sebepoznání, které je ničím
nenahraditelné.  Vždyť,  jak  jsem  řekla,  je  projevem  velkého
milosrdenství božího, že se můžeme cvičit v pokoře. A věřte mi,
že mocí boží se daleko lépe vzděláme ve ctnosti, než když jsme
poutáni k zemi. (Svatá Terezie zde vlastně mluví o jí zjevené lásce
boží, která měla vliv na její pokoru. Při podobném zjevení poznání,
které  pocházelo  od  Boha,  bych  byl  v  sedmnácti  létech  řekl:  I
kdybych zvládl veškerou moudrost světa, v ničem by se nemohla
rovnat ani malé části onoho vlitého sebepoznání, které se tehdy
nečekaně  vynořilo  z  hloubky  na  povrch.  Bylo  to  tehdy  první
pochopení  toho,  co  způsobili  lékaři  osamostatněním  vědomí
nezávislého na smyslech a na rozumu. Odvedli mě od inteligence
nabyté  k  Inteligenci  jako  takové,  která  nebyla  ze  mne,  tedy  z
rozumu. Byl to slibný začátek toho poznání, že láska, existence a
poznání pocházejí od Boha. Ale o tom jsem neměl ještě ucelenou
představu. Než jsem k tomu dorostl, uplynulo ještě devět let. Svatá
Terezie měla jiné východisko: Zjevení boží lásky, a to z pouhého
obrázku nalezeného u studny. Nehodná Samaritánka, které Ježíš



nabízel věčný život, nebyla v ničem hodna nabízené milosti. Pro
Terezii to byl objev, který obrátil její život naruby.)
 9. Nevím,  zda se mi podařilo, abych vám dost  zdůraznila
důležitost tohoto sebepoznání, protože je něčím, na čem mi tolik
záleží, aby nikdy neupadlo v zapomenutí, i kdybyste stoupaly až k
nebesům, protože dokud jsme na zemi, není nic důležitějšího než
pokora.
(Nezapomínejte, že svatá Terezie získala nečekaně a bez vlastní
vůle pravou pokoru zjevením lásky z obrázku u studny. To nebyla
ani v nejmenším její pokora, nýbrž pokora Beránka, který snímá
hříchy světa. Svaté Terezii stačilo, aby viděla hříšnost ženy vedle
propastné lásky Kristovy a už se musela dát cestou lásky. Věřila
též, že její sestry, které se dostanou přes práh Hradu, budou jako
ona přemoženy tou  láskou,  která  tam září  zřetelněji,  než  když
máme upřen zrak na opačnou stranu.
 Teď vsunu poznámku,  která  se vám bude zdát  odlehlá a
nepříslušná právě na tomto místě, ale upozorňuji vás, že bych měl
vykonat  jako  komentátor  práci,  kterou  svatá  Terezie  nemohla
provést za situace, ve které žila, a tu práci je nutno provést ještě
před  vstupem  do  první  komnaty.  U  mne  ta  zkušenost  začla
pozorováním zvířat v předškolním věku a vyvrcholila 21. 11. 1939
opuštěním  sebe.  Teprve  toho  dne  jsme  pochopil,  proč  zvířata
nehřeší, dělají-li totéž, co lidi, když hřeší. A to se týká nejen vražd,
krádeží  a  smilstva,  tedy  příležitostí  považovaných  obecně  za
zdroje hříchu,  nýbrž i  velejemných záležitostí,  v nichž ani  netu-
šíme zdroj hříchu. Ježíš o nich o všech věděl a upozorňoval na ně
své učedníky ve smyslu: hříšná myšlenka už je hříchem. Proč i on
tak přísně odsuzoval hřích, jak potom po něm bez hlubšího pocho-
pení činila celá křesťanská tradice? Sv. Pavel prozradil, že nez-
nalost duchovního zákona omlouvá, ale tímto výrokem zůstal na
poloviční cestě k pochopení hříchu, protože mu vadila vžitá staro-
zákonní tradice, pokud ji bral doslova. V doslovném znění je téměř
vždy  chybná,  nebo  jen  historizující  a  zavádějící  od  pravdy  k
pouhému  obrazu  pravdy.  Na  tom  by  nebylo  nic  špatného,  ba
správně volený obraz by byl velkou pomůckou k poznání pravdy,
kdybychom při nahlížení na obraz věděli, že jde jen o obraz a ne o
pravdu samu. A na to se zapomínalo jak ve starověku, tak v nej-
modernější vědě, která se zabývá jen časoprostorovými záležitost-
mi,  např.  chemizací  apod.  Děj,  události  a  tzv.  fakta  by  měly
upozorňovat  na  jejich  pozadí,  a  neměly  by  se  vyhýbat  jejich
dopadu na lidskou duši.  Všimnu si  příkladu nabyté vědomosti  v
přesně udaném čase.  V pěti  letech jsem byl  o šest  let  starším
přítelem slovně upozorněn o pohlavním aktu, a hned jsem dostal



odpověď, že je to hříšný akt. Tohle poučení z nitra nepocházelo z
rozumové činnosti, nýbrž bylo součástí oněch příkazů, za kterými
byla moudrá moc, upozorňující na nutnost dočasné zdrženlivosti v
této  věci.  Tato  vnitřní  připomínka  přišla  opravdu  včas,  nebo
dokonce s velkým časovým předstihem. Pak jsem se měl dovědět,
že u zvířat tento akt  není hříchem. K tomu mně posloužily mé,
zpočátku všestranné přírodovědné zájmy. Těsně před pubertou, v
mezičase mezi pátým a čtrnáctým rokem mého života, byl jsem
zralý k pochopení toho pozorováním páru dvou psů. Dověděl jsem
se, že psi při pohlavním aktu nehřeší, a neměl jsem jim za zlé, co
jsem zazlíval lidem. Toho si zde nebudu všímat, protože bylo třeba
dalšího  vývoje,  vymezeného  mezičasem  mezi  čtrnáctým  a
dvacátýmsedmým rokem mého života a vyšperkovaného různými
dramatizacemi  tohoto  procesu  růstu  poznání.  Dnes  vím,  že
dramatizace  je  stimulátorem  vnitřních  proměn  a  plynulý
nedramatický průběh lidského života je jím sice omezeným, ale za
to jistým podněcovatelem bez ohledu na to, zda je postaven na
náboženské víře či  na víře jiného druhu. 21. 11.  1939 jsem se
kromě mnohého jiného dověděl, že zvířata při narození nepadají z
ráje,  jako  my lidé  v  okamžiku  narození  z  ráje  bezpodmínečně
padáme, protože tou chvílí vcházíme do porajského údobí vývoje,
který v ráji nebyl možný. Něco jsem o tom věděl ze zkušenosti s
husami, něco od zmíněných dvou psů a odjinud, ale abych si mohl
tyto zlomkovité zkušenosti srovnat do uceleného obrazu pravdy, k
tomu jsem měl dost daleko i po 21. 11. 1939. Bylo nutno zkoušet
na pravém místě a v pravý čas a pak prožít mimo čas, měl-li jsem
se dovědět,  k čemu všemu je určen lidský život, aby se v něm
uzavřel kruh od Boha k Bohu. Musíme se přece smířit s lidmi, kteří
jsou  hříšní,  jako  se  s  nimi  jiným než  lidským způsobem smířil
Ježíš, přestože ho ukřižovali. Přišel přece léčit nemocné z nemoci,
která se jmenuje hřích, a dokud z ní člověk není vyléčen, nemůže
se znovuzrodit. Sv. Jan ve své epištole praví,  že znovuzrozený
nehřeší.  Z  toho  se  dá  snadno  odvodit,  že  Ježíš  nestál  proti
hříšnému člověku,  nýbrž snažil  se ho převést z biosféry někam
dál.  Ve  srovnání  s  geologickými  procesy  na  naší  zeměkouli,
výzkum o živé hmotě, i v jejím ustrnulém stavu, kterému nepřesně
říkáme  neživá  hmota,  musí  stačit  krok  s  "prudkým"  vývojem
biosféry, který není dokončen především v kontextu se zvířaty a
rostlinami, u nichž jsme svědky transformace sluneční energie při
výstavbě živé hmoty. Zastavoval jsem se rád v této souvislosti nad
bezodtokým džberem vody,  na který  svítilo  slunce.  Kolik  života
tam vzniklo během krátké doby, a odkud?
 Vznik  rozumu je mezičlánkem na cestě  k  poznání,  a tato
cesta je poznamenána stavebními kameny geo a biosféry, smysly



a  posléze  dovršena  rozumem.  Zatímco  zvířata  jsou  obrácena
svým úkolem ještě jen k biosféře a k jejímu dobudovávání, a proto
nehřeší,  člověk je  obrácen svým vnitřním uzpůsobením,  aniž  o
tom  ví,  k  nadstavbě  za  biosférou,  k  úplnému  osvobození  od
biosféry  po předběžném a "novém" jejím využití,  a  proto  zatím
hřeší proti tomuto svému úkolu, dokud se nesetká s Bohem. Toto
setkání  s  Bohem  ve  vědomí,  trvale  obrátí  jeho  pozornost  za
časoprostor.

 Ještě takhle: Člověk padá z ráje, aby mohl pokračovat jako
pomocník  při  osvobozování  od  přechodně  nepostradatelného
všeho toho, co je stvořené a tvořené. Zvíře a rostlina mají úkol o
stupeň  nižší  než  člověk,  a  proti  svému úkolu  se  neprohřešují.
Měla-li by být má argumentace přesvědčivější, musela by vyústit
do příkladů z mého "přírodovědného" pozorování, ale na to zde
není  místo.  Musím se  spokojit,  že  řeknu  jedním příkladem za
všechny: člověk dělá vše pro sebe a není k tomu svým složením
oprávněn,  kdežto  zvíře  dělá  vše  pro  sebe  je  k  tomu  svým
posláním  i  složením  oprávněno.  Důležitější  však  přitom  je,  že
dělá-li něco pro sebe, co už pro sebe dělat nemá, hřeší. Učedníci
Páně hledali spásu pro sebe, proto je Ježíš učil napřed léčit bližní
a pak i pro ně hledat spásu. Lidský hřích je kromě jiného omylem
lidské  vůle  a  omylem  nepochopeného  postavení  člověka  na
přechodu mezi časoprostorem a věčností. Tady by byl na místě
osvícený výklad Ježíšových slov: "Dávejte císaři, co je císařovo, a
Bohu, co je božího."

Zvíře žije na rozhraní mezi rájem a biosférou, a obojího je si
vědomo, když právě v tom nebo v onom žije. Jakmile je zvíře ve
stavu ráje, přestává si být vědomo svého těla a nemá je. To jsem
zažíval s nimi. Jakmile si je vědomo těla, má je a má právo s ním
jednat jako se svým. Nikdy nepojedlo ze stromu poznání,  takže
nemohlo  z  ráje  padnout.  Člověk  pojedl  ze  stromu  poznání  a
přestal si být vědom ráje, nepřestal však po ráji toužit. Jeho hřích
spočívá  v  tom,  že  si  opatřuje  blaženost  všeho  druhu  bez
oprávnění ji mít až do té doby než přejde přes ráj a nezastaví se
na jeho okraji  a neobrací se po něm. Viz  Lotova žena. Vlivem
chybného vlastnění pozemského života zůstává svým srdcem u
svého  pokladu  a  zůstává  trčet,  zatímco  má  jít.  Všimněte  si  v
Genesi, člověk ještě neleze na strom, ze kterého mu had podává
zakázané  ovoce.  Člověk  žasne,  o  čem  všem  pisatel  Genese
věděl. Prozrazuje, že měl o tom všem vlastní zkušenost.)
 A  proto  opakuji,  že  je  převelmi  dobré  snažit  se  o  to,
abychom napřed vstoupily do síně, kde se o tom pojednává, než
bychom zalétaly do ostatních komnat, protože to je správný pos-



tup. Můžeme-li jít s jistotou po rovině, proč bychom si měly přát
mít křídla, abychom mohly létat? Hleďme, abychom se osvědčily
napřed v  poznání.  Podle  mého  zdání  nikdy  nedokážeme sebe
poznávat, jestliže se nesnažíme poznat Boha. Pohlížíme-li na jeho
velikost, pochopíme svou nepatrnost; pohlížíme-li na jeho čistotu,
vyvstane  nám naše  poskvrněnost;  uvažujeme-li  o  jeho pokoře,
uvidíme, jak daleko od ní jsme my.

 (!Nezapomínejme, že svatá Terezie zde dává jen doplňující
rady k základnímu předpisu karmelitánského řádu, postaveného
na upřednostňování modlitby. Pochopíme-li ducha těch předpisů,
o kterých ona nemluví, ale které známe aspoň teoreticky, nebude
nám zatěžko si je doplnit obdobnými předpisy a naší cestě činnos-
ti.)
 10.  Z  toho  nám kyne  dvojí  prospěch.  Je  zřejmé,  že bílé
vynikne  více,  je-li  postaveno  vedle  černého,  a  naopak  černé
vynikne  více  vedle  bílého.  A  pak,  naše  pochopení  a  vůle  se
zušlechťují a budou schopnější jednat správně, budeme-li střídavě
pohlížet na sebe a na Boha, neboť neodstoupíme-li nikdy z bahna
své bídy, je to velmi nesprávné. Jako jsme si řekly, o těch, kteří
jsou  ve  smrtelném hříchu,  jak  temné a  zapáchající  jsou  jejich
proudy, tak i tehdy, jsouce jen u sebe, se podobáme oněm duším,
i když takové nejsme, chraň nás Bůh - neodstupujeme-li od bahna
našich běd, také naše proudy se nezlepší, budeme plni strachu,
malomyslnosti  a zbabělosti;  stále se budeme ohlížet, zda se na
nás někdo nedívá a neříká si, že se nám špatně daří, jdeme-li tou
cestou  a  zda se  máme odvažovat  toho  díla,  zdali  bychom se
nepřeceňovaly,  kdybychom  se  při  své  bídě  pustily  do  tak
vznešené  věci  jako  je  modlitba,  nebo  zdali  nás  nebudou
považovat za lepší,  budeme-li  se snažit  jít  cestou ctností,  nebo
zdali by to nebylo výstřední,  i  když jde o ctnosti,  nebo když se
dopustíme hříchu, zdali potom pád z výšky by nebyl horší, nebo,
když nepokročíme, zdali tím těm dobrým nedáme špatný příklad,
že lidé jako my se nemají pouštět do nějakých zvláštností.
 (To je výčet těžkostí  a skrupulí,  které se dostavují u těch,
kteří se snaží o pokoru jen z vlastní vůle. Je to cesta zbytečných a
škodlivých úvah, neboť místo k Bohu jdeme na ní k sobě, a jestli
přece jen trochu od sebe, pak hned vzápětí stejnou měrou nebo
ještě více k sobě. Poraženecké nálady panují i mezi lidmi žijícími
ve světě. Ti bývají poráženi událostmi a pocity méněcennosti.
 Nepovažoval  jsem  sice  chtěnou  pokoru  nikdy  za  pravou,
protože v ní bylo více domněnek než opravdovosti,  ale nevěděl
jsem,  že  pravou  pokoru  nemusíme  nabýt  jen  nechtěným
pozorováním sama sebe. Měl jsem se podívat na Ježíšův příklad,



že  lze  získat  pravou  pokoru  nejen  poznáním,  ale  i  důslednou
oddaností  tomu,  do  čeho  On,  jako  vzor  dorostl.  Podle  tohoto
vzoru,  jak mi  řekla sv.  Terezie,  poslušnost  rodině s příslušným
sebezáporem způsobila u mě více, než co jsem dělal mechanicky
a bez potřeby sebezáporu. Svatá Terezie byla unesena vděčností
za  milosrdenství,  které  Ježíš  projevil  vůči  nehodné ženě.  Byla
unesena až k poznání lásky. Sv. Terezie by k tomu řekla toto: "Je
dnes  nepravděpodobné,  že  by  se  dal  někdo  unést  smyslem
takového obrázku, právě tak, jako je nepravděpodobné, že by byl
někdo  na  pokračování  operován  při  vědomí.  Dnešní  lidé  jsou
vystaveni  mnohem většímu počtu  dojmů než  kdysi  já  nebo  ty.
Dojmy ty pro jejich množství jsou mnohem povrchnější, nezasahují
do hloubky duše. Proto je mnohem snazší a případnější přístup k
Bohu buď způsobem sv. Jana, Miláčka Páně, nebo nesvaté Maří
Magdalény. V době, kdy přistupovali k Ježíši,  nebyli  ještě svatí.
Jak se jimi stali, a proč se jimi tak náhle stali? A ono dnes nikomu
nejde o svatost, nýbrž o to, aby se přišlo věci na kloub. Tedy jak
tehdejší budoucí svatí přišli duchovnímu vzestupu na kloub? Dnes
si musíš klást otázku jinak, než jsme si ji kladli my a než si ji kladla
tehdejší tradice. Otázka musí být kladena tak, aby se na ni dalo
snadno odpovědět. Není-li to možné, je otázka chybně položena,
a lidé řeknou s učedníky Páně, že požadavky na ně kladené jsou
příliš těžké a odradí se hned na počátku cesty. Odpovím tedy na
svou otázku, jak na to máme jít dnes. Jako kdysi Jan, nebo jako
kdysi Maří Magdaléna. Napřed o svatém Janu. Všichni dnes jsou
povinni něčemu se učit, je povinná školní docházka, jak za mých
let  nebyla.  A  tak  máme  snadnou  předlohu  správného  jednání.
Rozluštěme si podle této předlohy Janovo chování od chvíle, jak
se dostal do učení k Ježíši. Řekl si, že se od mistra naučí tím více,
čím více bude mu blízko. A měl pravdu. Nikdy se nevzdaloval od
Ježíše. A jednal správně, že se nikdy od Ježíše nevzdaloval. Lidé
ti však namítnou: Kde je ten Mistr? Moderní život k němu člověka
stále  více  přibližuje  právě  tak,  jako  jej  od  něho  oddaluje.
Prostředek  mezi  těmi  dvěma krajnostmi  je  duchovně  neúčinný.
Bylo  za  našich  dob  vůbec  možné,  aby  se  lidé  vyučovali  v
protináboženském smýšlení? Nespekuluj nad tím, že právě ti se
snad zastaví nad faktem, proč se dříve náboženství udržovalo v
myslích lidí. Dnešní lidé si odpoví, že tehdejší lidé byli zaostalí a
duševně  nevyspělí.  Oni  však  také  neměli  příležitost,  aby  se
obeznamovali s dílem božím tak dokonale jako dnešní lidé. Není
třeba  na  ně  naléhat  násilím,  jako  se  naléhalo  na  tebe.  Škola
vtlouká do hlav dětí mnohé, a to je moderní způsob operace za
vědomí, jako by bylo samozřejmé, co ti velcí objevili s velkými po-
tížemi.  Vědecký  pokrok  chce  uspořit  dětem  těžkopádné,  ba



osobně nemožné bádání z pozice jedince a postavit  děti  už na
konec řady pokusů, tedy před jejich reálný výsledek. Škola tyto
skoky  musí  činit,  aby  bylo  možno  vůbec  ještě  jít  po  této
těžkopádné cestě poznání dále. Dítě se učí věřit té úžasné řadě
pokusů, z nichž jen některé dospěly k reálnému cíli, a těch se má
dítě držet,  jako by ostatní  nepovedené byly nesmyslné. Dítě se
však také učí historii  vědeckého pokroku a úctě k těm, kteří na
cestě  výzkumu padli  a  jejich  dílo  bylo  přechodně zapomenuto,
jako  třeba  pokusy  Leonarda da  Vinciho  s  létáním bez  motoru.
Pozor na ten symbol: Létat bez motoru je větší vymožeností než
létat s velkým použitím síly. Odtud se dnes přibližujeme k Mistrovi.
On už přece dokáže mistrovsky jednat a my napodobováním a
trpělivostí  také nějak na to přijdeme. Vyplýtvá se přitom mnoho
energie i životů těch nejdrobnějších součástí živého, kde nic ještě
nebolí tolik jako ve vyspělých organismech. O tom už víme, že?
Janova  cesta  je  cestou  malých  kroků,  o  kterých  víme,  že  je
musíme  udělat,  nic  víc.  Chudáci  učitelé,  kteří  musí  děti  učit
trpělivě těm malým krokům. Především každý učitel, v jakémkoliv
oboru, i v oboru náboženství, se musí naučit obezřetné pokoře.
Obezřetné  proto,  že  se  musí  stát  sám  žákem  a  musí  přitom
vynechat nepotřebné kroky, při kterých by se bludně točil v kruhu.
Kdybych se byla stavěla výhradně do pozice poučené a milující,
nebyla bych uspěla u svých sester. Můj pokrok musí být vidět i v
tom, že o něm nemluvím, ale podle něho jednám. Nestanu-li se
znovu  malým  žáčkem,  ale  doopravdy,  nebudu  věrohodná.
Vynechávat  některé  zbytečné  krůčky  je  nutné,  ale  musí  být
prováděno velmi citlivě, aby se dítě neodradilo. Žehráš na to, že
křesťané dodnes nepochopili symboliku Ježíšova života. Vylož si
tu nevědomost jako neznalost zákona, a ta v duchovnu omlouvá.
Ono se také něčemu naučit  nedá, a toho je dost.  Čemu nelze
rozumět, to se musí obejít příkladem, a kde ani to není možné,
upřímnou  pobídkou  ke  vzájemnému  sbližování.  Tomu  říkám
překlenování propastí. Jak se mohl Jan stát synem Panny Marie,
tak i my touto cestou se můžeme stát dětmi božími.
 Druhým způsobem je příklad Maří Magdalény. Je to příklad
marnotratného  syna.  To  jsi  osvětlil  dost  dobře,  jen  je  nutno
zdůraznit,  že  zůstáváme dětmi  božími,  i  když o  tom nevíme a
nechceme vědět. Na našem věčném původu se nedá nic změnit
jeho odmítáním. Mimo Boha se nelze dostat. Cesta Magdalény je
cestou  malých,  třebaže  opačným  směrem směřujících  kroků  a
velkých  skoků.  Nezapomeň  připomínat,  že  věčné  pouto  mezi
člověkem a Bohem nelze napínat do nekonečna.  Přetrhnout se
nedá, a proto při velkém jeho napětí vzrůstá tah zpět k Bohu, už
bez naší vůle. Vztah Boha k nám působí samovolně. Tuto jistotu si



osvoj, aby ses zbytečně nespoléhal příliš na sebe. U Magdalény
nešlo přece o spolupráci,  jako o ní nešlo u lotra, dokud byl jen
lotrem,  nebo  u  marnotratného  syna,  dokud  byl  jen
marnotratníkem.  Pravým  způsobem  pokorný  člověk  se
nepřetvařuje,  protože  překonal  pocit  oddělenosti  jak  dolů,  tak  i
nahoru,  vůči  člověku  i  vůči  Bohu.  Maří  Magdaléna se  přestala
přetvařovat jako milenka, a proto byla rázem Bohem přetvořena.
Každý  člověk  má  jednou  dost  veškerého  přetvařování  a  bude
vděčen nade vše tomu, že jej Bůh přetvoří podle vlastní Vůle, když
sám to člověk nikdy nedokáže. Pokora před Bohem stvořitelem
vesmíru,  je  nejpřirozenějším  sebezáporem.  Maří  Magdaléna se
pokořila před svým Vykupitelem. Není přece těžké se pokořit před
někým, který je tak mocný. Viz pokoření sv. Tomáše, vyjádřené
jeho slovy: "Pán můj!" Pokora neplýtvá slovy a formulacemi! My se
často  upřímně,  i  když  neradi,  pokořujeme  před  situací,  kterou
nedokážeme zvládnout, takže chvíle pokory v našem životě občas
přicházejí.  Mohly  by  být  všechny  příchodem  Nejmocnějšího,
kdybychom se mu v té chvíli odevzdali, aby vzal běh událostí do
svých rukou a s  nimi  i  nás vzal  na milost.  Nestane-li  se při  té
příležitosti tohle, stane se to druhé, jsme opět vyvrženi do temnot
vnějších,  zůstáváme  trčet  nebo  nepřestáváme  pobíhat  před
Hradem  nitra.  Ono  pobíhání  je  lepší,  neboť  představuje  jakés
takés hledání nového východiska,  a je-li  poctivé, východisko se
najde  a  vstup  do  Hradu  se  otevře.  Trpělivost  boží  je
nevyčerpatelná,  a  stává  se  nám  dokonce  patrná,  pokud
zůstáváme "přítelem neodbytným". Chce se od nás také trpělivost,
která  je  příležitostí  ke  zrání.  Podpoří  se  nejsnáze tím,  když  si
vzpomeneme, jakou trpělivost s námi má Bůh. Doporučuji ti, abys
sloužil sobě jen do té míry, jak sám sloužíš bližnímu. To je živý
výklad  příkazu:  "Milovat  budeš  bližního  jako  sebe."  V  tomto
smyslu se má sloužit světu kolem sebe. Znáš Pavlova slova: "Tak
Bůh miloval svět, že svého jednorozeného Syna k nám poslal..."
Ty  buď  vyslancem  toho  Jednorozeného.  Neřekneš-li  o  tom
nikomu, ale budeš-li se chovat podle svého postavení, nebudeš se
zdráhat  podat  ruku  potřebným,  a  nejen  těm,  kteří  tě  o  pomoc
požádají. Jsi-li požádán, ubral jsi mnoho na samovolnosti božího
působení a nedokážeš pak mnohé z toho, co by učinil Pán, a co
pak musíš udělat za něho sám a nedokonale.")
 11.  Chraň Bůh,  sestry,  abyste  patřily  mezi  ty  duše,  které
ďábel  tolik  ošidil  takovými  myšlenkami,  takže jim připadalo,  že
jsou pokorné, a také v mnohém jiném se mýlily, o čem bych mohla
mluvit; a všechno pochází z toho, že se točíme jen kolem sebe,
což  překrucuje  poznání.  A  když  nikdy  od  sebe  neodstoupíme,
nedivím  se,  že  se  dostaví  toho  tak  špatné  následky,  kterých



bychom se měly bát. Proto pravím, dcery, abychom upřely zrak na
Krista,  naše dobro,  a tam a u jeho svatých se naučíme pravé
pokoře  a  zušlechtíme  své  poznání,  které  je  zatím  přízemní  a
zbabělé (Y no hará el propio conocimiento ratero y cobarde = a
přestane být naše sebepoznání plaché a zbabělé). A třebaže jde
teprve o první komnatu, i v té je velké bohatství a má tak velkou
cenu, že když vyklouzneme z moci hmyzu, který do ní vstoupil,
zaručeně postoupíme vpřed. Hrozné jsou úskoky a lstivost ďábla,
aby duše nepoznaly a nechápaly jakými cestami se mají dát.
 (To  jsou  opravdu  pronikavé  postřehy  o  sebelásce,  která
mate člověka a zatarasuje mu cestu vpřed. Dovede na sebe vzít
podobu  pokorného  člověka,  a  zatím  jí  jde  jen  o  malicherné
záminky, jak se vracet neustále k sobě a odvracet se od Boha.
Cesta se jimi drobí na malé kousky, takže nakonec nedokážeme
upřít pohled jinam než na sebe, a říkáme sobě na omluvu, že jsme
příliš  malí,  a  proto  neschopní  pozdvihnout  se  k  Bohu.  Téměř
ustavičně  musíme  bojovat  proti  poraženectví.  Je  to  zbabělost
dobře maskovaná, k nepoznání od pokory. Svatá Terezie by řekla,
že je to jedna z nejmocnějších zbraní ďábla. Dodal bych k tomu,
že Velká nevěstka se tu zahalila do nádherného roucha a sedí
pevně na nachové šelmě, bere sílu ze všech sedmi hlav, které má
k dispozici, ale je v té vládě rozdělena do deseti rohů, do všech
stran,  do  atomizace  vůle,  uměle  navozované  a  stále  živené
bezmocností lidské mysli. S kým se to jen ztotožňujeme? Ten není
malý, nýbrž je proto mocný, že si přikládá atribut malosti, a to mu
nesmíme dovolit. Jinde je naše síla, je v tom, že jsme nic vedle
Boha,  jsme jen nástrojem v jeho rukou,  a  kdyby svou ruku od
svého nástroje odtáhl, byl by nástroj k ničemu, neboť by byl mrtev.
Protože však boží síla je v nás, nejsme silní my, ale je silný On
skrze  nás.  Dokud  jsme  živi,  nemáme právo  na  zbabělost,  ani
abychom byli plaší jako myši a jako ony ulekaní a zbabělí. Pravým
způsobem  pokorný  člověk  nezalézá  při  každém  šramotu  a
zaskřípání v jeho organismu, nýbrž vždy pevněji se opře o Boha, v
němž je jeho síla. Ustrašená duše si zahrazuje cestu k Ježíši. K
němu se  přece  přibližovaly  děti  a  staří  se  neodvažovali,  takže
Ježíš je musel napomínat, aby nechali maličké přijít k němu, neboť
jejich  je  království  boží.  Sv.  Janovi  nenaháněla  Ježíšova  moc
strachu, a proto byl stále u něho. Byla to přece moc dobrodějná a
ne zlá. Ani Maří Magdaléně nevadila Ježíšova čistota, protože pro
svou špatnost nebyla ničím. Chápu je oba bezpečně, protože když
mě esesman vybídl 21. 11. 1939, abych si počkal, že mě zabije
jako druhého v pořadí, opustil jsem sebe, jako bych nebyl ničím, a
ejhle, esesman mne přestal vidět a s hrůzou ode mne utekl. A jak



vidíte,  ještě tu  jsem a on nedlouho po té  události  byl  vedením
tábora zastřelen, protože se náhle stal neschopným zabíjet lidi.

 Lstivostí  ďáblovou  je  celý  vesmír  rozdělen  na  částečky
menší  než  atom,  a  co  se  týče  času,  na  téměř  bezčasové
okamžiky, takže je nedokážeme rozlišit od pravé bezčasovosti. Je
to ono, o co se máme modlit, prosíce: "neuveď nás v pokušení". A
všimněte  si  dobře,  že  tato  prosebná  slova  jsou  vyvrcholením
Otčenáše,  tedy  nezanedbatelnou  jeho  částí.  Ďábel  se  Bohu
nevymkl  z  ruky  a  nepokazil  jeho  dílo.  Zákon  dualismu je  také
zákonem božím. Za rámcem tohoto zákona nejste už pro něho
viditelní. Proto mohl svatý Pavel zvolat: "Smrti, kde je tvůj osten?"
Ve vesmírovém systému je relativní zlo objektivní skutečností, ale
my  se  můžeme  a  musíme  vypořádat  jen  s  jeho  subjektivní
skutečností,  neboť  jsme  celým  vesmírem  v  malém.  V  tomto
smyslu i sám Ježíš nebyl absolutně dobrý, a byl menší než Otec,
dokud  byl  člověkem.  Proto  musel  být  jako  člověk  ukřižován  a
musel vstát z mrtvých zbaven té lidské relativity. Ukázal nám tím
velmi  názorně,  jak se z  pouhého lidství  dostáváme k vnitřnímu
Božství. I Ježíš mohl a musel být pokoušen ďáblem na poušti, ale
nemohl jím být pokoušen po zmrtvýchvstání. A tak je tomu i se
svatou Terezií. Proto může mluvit o ďáblu jako o někom, kdo musí
být překonán, a ví, jakým způsobem. Ve Zjevení svatého Jana je
do  podrobností  popsáno,  kdy  relativní  zlo  vítězí  nad relativním
dobrem a kdy nastává jeho konec. Poučte se odtamtud.)
 12.  Tyto  komnaty  bych  mohla  velmi  dobře  popsat  ze
zkušenosti. Proto říkám, abyste si nemyslely, že jich je jen několik,
nýbrž  že  jich  jde  do  miliónu,  protože  do  nich  duše  vcházejí
mnohými způsoby, všechny s dobrým úmyslem, ale protože ďábel
má  vždy  zlý  úmysl,  udržuje  ustavičně  v  každé  z  nich  legie
démonů,  aby  překáželi  duším přecházet  z jedněch do druhých
komnat,  a  protože  ubohá  duše  to  nechápe,  podléhá  tisícerým
klamům těchto duchů, ale oni už nemohou tolik škodit těm, které
jsou blíže Královu sídlu.
 (Svatá  Terezie  píše,  že  má  mnoho  zkušeností  o  těchto
prvních  komnatách.  A teď dávejte  pozor,  abyste rozpoznali,  co
píše o tisícerých vstupech do těchto komnat, a píše to tak, jakoby
popisovala jen vstupy jiných duší,  ne své.  Opakujte si  však při
celém průběhu četby tohoto odstavce a dalších, že jde jen a jen,
nebo především o její zkušenosti. Jen tak budete moci pochopit,
kolikrát je nutno ze všech různých stran vcházet, a nevchází-li se
z přerůzných stran, miliónem způsobů, podléhá se působení zlých
duchů a maří se tím dílo. Nezapomeňte též, co jsem řekl, že při
operacích za vědomí jsem byl v podobné situaci jako sv. Terezie,



když musela čelit všemocným svým odpůrcům, kterým se zdánlivě
vůbec nedalo odporovat. Ano, nedalo se odporovat, jako se nedá
odporovat běhu času a tím běhu událostí, ale ty různé okolnosti,
do  kterých  se  dostáváme,  se  přece  jen  mohou zvládat  dvojím
způsobem, buď bez poznání síly, která je v nich obsažena, nebo s
poznáním jejich vnitřní síly. Že jsem události, které probíhaly nebo
proběhly, chápal od dob oněch operací za vědomí aspoň občas
tímto  způsobem druhým,  znamenalo  to,  že  jsem vcházel  vždy
novým  způsobem  do  prvních  komnat  hradu  a  vždycky  jsem
zjišťoval,  že  jsou  tolikeré,  kolik  možností  vstupu  do  nich  je;  v
podstatě jejich počet je nekonečný, jako jsou nekonečné možnosti
člověka, který se stýká s duálním světem. Jestliže jsem po tom, co
jsem se vyprázdnil od své osobní vůle, nahlížel na novou situaci,
kterou jsem před tím neznal a neřešil,  protože ta situace tehdy
ještě  neprobíhala,  a  tehdy  probíhala  jiná,  kterou  jsem propásl
soustředěnou vlastní vůlí, a už jsem se k ní nevracel, ale teď, jsa
prázden od své vůle, začal jsem právě probíhající novou situaci
vidět  jinak  než  tu,  ke  které  jsem  přistupoval  se  soustředěnou
vlastní  vůlí,  začal  jsem  ji  vidět  v  její  vnitřní  dynamice,  v  této
podobě vždycky připravené k tomu, aby člověku pomohla z jeho
bezmocnosti,  k  užití  moci,  která nebyla  z  člověka,  aby člověku
ukázala,  že  děj  života  není  něčím náhodným  nebo  osudovým,
nýbrž i on je závislý na poměru člověka k němu. Přesvědčil jsem
se o tom, proč prosebná modlitba mnohých poctivých křesťanů
nebyla  vyslyšena  a  důkaz  ten  se  projevil  nejpádněji  v
koncentračním táboře, kde se lidé cítili opuštěni od Boha a zcela
bezmocni.  Pokud jsem se i  já cítil  opuštěn a bezmocen,  přímo
okatě jsem dostával větší rány než ostatní spoluvězni, se kterými
jsem měl možnost  se srovnávat.  V té době jsem objevil,  že se
mám rád a zcela přízemně rád. Před tím devět let jsem prosil jen o
větší  lásku  k  Bohu než  k  sobě a  k  čemukoliv  jinému.  S  touto
prosbou  jsem  v  koncentračním  táboře  skoncoval,  protože  by
nebývala  byla  upřímná.  Šlo  mně  o  život,  a  já  jsem  prosil  o
zachování toho bídného života, který tam v koncentračním táboře
visel  na  vlásku,  byl  pln  utrpení  a  neskýtal  ani  to  nejmenší
potěšení.  Tak se stalo,  že i  ta  nejsobečtější  prosebná modlitba
dokázala udržet můj kladný poměr k Bohu, a jen ona. Ačkoliv jsem
v té době byl znovu úplně nevědomý, jako by se všechno poznání
ze mne vykouřilo, a kromě toho jsem měl zvláštní privilegium, že
jsem dostával více ran než ostatní, prosebná modlitba té nejnižší
povahy způsobila,  že  jsem v  ničem za  svůj  stav  nevinil  Boha,
nýbrž  sebe.  Objevil  jsem  totiž  svou  ubohost,  svou  nezřízenou
sebelásku a svou ustaranost, a to byl velký přínos k sebepoznání.
A  na  rozhraní  této  periody  a  pěti  dalších  měsíců  pobytu  v



koncentračním  táboře,  jsem  začal  zažívat  úplný  klid  tam,  kde
ostatní nesmírně trpěli. Na tomto rozhraní jsem odevzdal svůj život
z  nevyhnutelnosti,  protože  jsem  měl  opět  privilegium  opačné
povahy. Byl jsem vyhlédnut k bezprostřední smrti. V té chvíli mě
Bůh naučil tomu, jak miluje, a měl tentokrát se mnou snadnou prá-
ci, protože jsem mu nestál v cestě svou láskou. Byl jsem přesvěd-
čen,  že jsem nikdy Boha nemiloval.  Stačilo,  aby mi  ukázal,  že
veškeré projevy lidské lásky pramení z jeho moci lásky, a kdyby té
nebylo, nebylo by ani "naší" lásky. Nebudu opakovat, že v mém
postoji byla řada protikladů, pozitivních i negativních prvků a plno
nevyzpytatelné moudrosti boží, všechno dohromady, nikoliv jedno
bez  druhého,  a  tento  celek  mně dokonale  posloužil  k  dalšímu
kroku. Nejpřesvědčivějším kladem toho stavu bylo, že jsem nic z
něho nepředvídal, takže jsem reálně zakotvil v obsahu přítomného
okamžiku.  Neschopnost  předvídat  nebo aspoň tušit  byla  nejvý-
raznějším rysem toho stavu zároveň s náhlou ztrátou lítosti  nad
sebou.  Na  otázku  "Proč  jsi  mne,  Bože,  opustil",  jsem  dostal
okamžitou odpověď nečekaně po třech dnech tápání, takže jsem
mohl bezvýhradně odevzdat svého ducha. Tehdy jsem začal vidět
všechny  události  kolem  sebe  a  v  sobě  jako  oživované  boží
existencí,  láskou  a  moudrostí.  K  tomu  pro  srovnání  by  svatá
Terezie  řekla,  že  čím  více  havěti  vstupuje  do  prvních  komnat
hradu, tím zastřenější  je moc boží,  tím méně může zářit  vnitřní
slunce a drahokam. Nechtějte však ani ode mne ani od sv. Terezie
odpověď na všechno hned v první komnatě.)

Ale tady, protože jsou duše ještě zaujaty světem a zapleteny
do jeho radostí  a  jsou pyšné na jeho pocty  a  uznání,  sluhové
duše, což jsou smysly a mohutnosti, které jí Bůh poskytl ze své
přirozenosti, nemají ještě tolik síly, aby snadno nepodlehli, i když
si duše přejí, aby neurážely Boha a konaly dobré skutky.

(Tady by mohl čtenář snadno podcenit, co sv. Terezie říká o
služebnících  duše,  to  jest  o  jeho  smyslových  a  jiných
schopnostech,  že  totiž  tyto  schopnosti  pocházejí  z  přirozenosti
boží, tedy od Boha i tehdy, kdy jsou ještě zaujaty světem. Dalo by
se srozumitelněji říci,  že smrtelná duše, jak se rodí v okamžiku
narození  člověka  na  svět,  stále  od  Boha  získává  přirozeným
způsobem  další  schopnosti,  a  my  tomu  říkáme  mentální
dospívání. Svatá Terezie dobře ví, že tyto schopnosti pocházejí z
mnohem větší hloubky, než jak předpokládá dnešní věda, a jsou
ve svém základě dobré,  jenže  jsou  chybně nebo jednostranně
používány  pro  světské  cíle.  Mně  připadá,  jakoby  světice  stála
přímo u pramene síly vycházející  z Boha, síly ještě nerozlišené
průnikem do nejrůznějších  nervových středisek,  čímž se potom



konkrétně  zrakem  nebo  hmatem,  rozumem,  citem  atd.  tříští  a
rozptyluje, ačkoliv při výtoku jde jen o jeden nepřetržitý proud a
jednu  nepřetržitou  sílu.  Jakmile  se  tato  síla  rozrůzní  a  spoutá
dojmy zvnějšku do konkrétních poutaností tím nebo oním, je už
přetěžko ji zvládnout. Jednou už je transformována a dokonce si
vymlela v organismu cesty,  kterými  snadno teče,  a těžko lze ji
převést  do  cest  ještě  nevyhloubených,  a  proto  zdánlivě  těžko
přístupných. Celý karmelitánský řád, ať muži či ženy, měl se hned
při probuzení učit "správně vstávat do bdělého stavu". Oni se začli
hned po probuzení modlit,  aby se nevzdálili  od zdroje sil,  které
potom  člověk  užívá  daleko  od  zdroje,  pozměněné  různými
průchody. Světice měla toto poznání "správného vstávání", ale též
poznání "správného vstupu do zdroje". Věděla, že i pro její sestry,
které se modlí, existuje tolik vstupů do zdroje, kolik je výstupů ze
zdroje  přes  různé tělesné kanály  smyslové a  paměťové.  Jejich
modlitba totiž byla, jako kterákoliv modlitba prováděná slovně, též
pamětnou záležitostí,  to  znamená prováděná už kanalizovaným
způsobem, stereotypním způsobem jednání. Víte, jakou je pro nás
úlevou, když můžeme dělat něco, co už známe. V zevním životě je
nutné si  osvojit  způsoby jednání,  které  nám jdou samy,  ale  ve
vnitřní modlitbě se spojovacím účinkem je tomu jinak. O tom bude
ještě později řeč. Naučená a mechanicky prováděná modlitba není
vůbec modlitbou. (Nezavrhuji tím litanie, ale o tom jsem promluvil
už jinde.)
 Duše, které žijí na tomto stupni, mají se co nejčastěji, jak jen
mohou,  utíkat  k  boží  Velebnosti,  brát  si  za  prostřednici  po-
žehnanou Matku a svaté, aby zápasili za ně, neboť jejich sluhové
mají  ještě  málo sil,  aby se ubránili.  Vpravdě řečeno,  na všech
stupních a ve všech stavech je nutné, aby nám pomáhal Bůh. Kéž
On nám pomoc poskytuje ve svém milosrdenství, amen.

 (Ve skutečnosti ji poskytuje všem, ale my nedosahujeme k
jejímu  zdroji,  a  proto  se  setkáváme  už  jen  s  malým  jejím
praménkem. Než jsme se s ní ve vědomí setkali, byla už před tím
použita na všech možných zájmových polích a zbylo z ní po tom
velkorysém zavodňování vskutku málo. Dá se tu mluvit  o rozlití
boží síly do všech konců už samovolným, naučeným způsobem.
 Vzpomínám si, že když jsem se jednou ocitl nechtěně a bez
úmyslu mnohem blíže ke zdroji  těchto sil  než jindy, mělo to za
následek, že jsem byl jako zmrtvený, zbavený veškeré síly. Neměl
jsem ani sil k tomu, abych povstal z místa, kde se to stalo. Mám
tedy důkaz, kam ty síly tečou a odkud vytékají a jak je samovolně
regulujeme, aby z nich nezbylo nic jiného než co potřebujeme pro
regulaci, a z toho potom máme dojem, že se snadno vyčerpáme a



že jsme daleko od Boha. Ale nejsme mu dále než jiní, jenže jsme
vyčerpáni tak, že nám nezbývá sil k tomu, abychom se k Němu
vrátili. Upachtíme se při dalších a dalších regulacích. Nejvíce sil
spotřebujeme ne samotnou prací, nýbrž starostmi.)
 13.  Jak  bídný je  život,  v  němž žijeme.  (Řekl  bych,  že  je
nerozvážný a výhradně jednostranně žitý podle formulky; všechno
ze sil božích spotřebovat pro sebe. A to je u nás příčinou té bídy.)
 Ježto jsem, dcery mé, na jiném místě (G." Ve své Libro de
su  Vida,  ve  Svéživotopise,  kap.  13)  psala  o  škodě,  která  je
způsobena tím, že chybně chápeme pokoru a sebepoznání, už se
zde o tom nebudu šířit,  ačkoliv  je  to  pro nás nejpotřebnější,  a
proto prosím Pána, bych řekla dost o tom, co potřebujeme vědět.
 14. Povšimněte si, že do těchto prvních komnat téměř vůbec
neproniká světlo, které vychází z paláce, kde sídlí Král, protože,
ačkoliv nejsou zatemněné a černé, jako když duše žije ve hříchu,
světlo se tlumí jinak, takže není možno vidět Toho, Kdo tam sídlí,
a  ne vinou místnosti  -  nevím,  jak  bych  se  měla  srozumitelněji
vyjádřit -, nýbrž že s člověkem tam vchází tolik zmijí a jedovatin,
že mu nedovolí,  aby si  uvědomil  světlo;  asi tak,  jako by někdo
vkročil někam, kde svítí jasné slunce, ale měl v očích plno rmutu,
takže by je nemohl otevřít. Pokoj je jasný, ale on se z toho jasnu
nemůže těšit, pro tu zábranu anebo pro ty šelmy a zvířata, která
ho nutí, aby zavřel oči pro všechno jiné než pro ně. Tak se asi
vede podle mého zdání duši, která sice není ve špatném stavu,
ale je tak  zabrána do světských věcí,  do sebeúcty  a do jiných
zaneprázdnění, jak jsem už řekla. (G." v předešlé kapitole, čl. 8),
že kdyby i opravdu chtěla vidět a těšit se z té krásy, tolik překážek
jí nedovolí se z nich vysmeknout, ani, jak se zdá, to není možné
(no  le  dejan  ni  parece  que  puede  descabullirsedo  tantos
impedimentos = ani  jí  nedovolí,  ani  se nezdá,  že by se mohla
vymanit  z  tolika  překážek).  Je  velmi  potřebné,  má-li  vejít  do
dalších komnat, aby opustila zbytečné věci a práce, každý ovšem
podle svého stavu, a to je rozhodující, aby bylo možno dospět do
nejvyšší komnaty,  a když se s tím nezačne, duše považuje ten
vstup za nemožný,  a nepomine velké nebezpečí  i  pro ty  duše,
které už vešly do Hradu, že budou tu a tam uštknuty, nacházejíce
se mezi tolika jedovatinami.

 (Znám  neodbytný  nástup  myšlenek,  svodů  a  starostí,  o
kterých jsem si myslel, že už je mám dávno za sebou. Jejich jed
však ještě koluje v krvi podvědomí a dostává se občas na povrch,
jako by byl člověk tím vším znovu uštknut. Chtěl bych však ukázat
také na blahodárnost  takových bojů,  což zjistíme,  až když jsou
jednou vítězně zakončeny. Nejdelší trápení jsem měl po odchodu



z  gymnázia a při  přechodu na školu,  kde se neučilo  přírodním
vědám ani latině. Všeho, co jsem musel opustit, jsem tak litoval,
že  jsem nebyl  schopen  se  ničemu jinému věnovat  než  svému
zármutku a pokusům o soukromé studium toho, co jsem musel
opustit.  Ten stav lítosti  a  smutku trval  rok  a  třičtvrtě  a  neustal
dříve,  než  jsem  se  přestal  litovat.  Byla  to  obdoba  operací  za
vědomí, ale ve velkém a spojená s nemožností "ulít se", jako při
těch operacích. Svět ode mne neustále žádal, abych mu sloužil s
disciplinovanou  logikou.  Duševní  organismus  zná  však  své
přirozené léky.  Pracuje i  čas,  který  hojí  kdysi  čerstvé a bolavé
rány. Havěť, o které píše sv. Terezie, má jiné vzezření, než ta,
která se vtírala do cel sester. U nás navíc je nutné se vypořádat s
živou konfrontací se stále se měnícími a dotírajícími událostmi. A
teď se ptám:
 Dá se počítat u každého člověka s takovým zlomem, který u
mne nastal v 17 letech, kdy se ukázal blahodárný vliv všech těch
těžkostí?  I  když  samozřejmě  odpověď  vaši  budu  znát,  že  ne,
nýbrž že šlo o výjimečný případ, mám za to, že je chybná. Mám
přece od tehdejších událostí značný časový odstup, a od té doby
mnohé ve mně dozrálo nebo popadalo nezralé ze stromu života, a
také mi nechybí vzpomínka na drobné krůčky, jimiž se připravoval
ten zdánlivě výjimečný přerod v 17 letech. Ty krůčky se vyskytují v
každém lidském životě. Jen jejich výklad a podle něho i výchova
jsou chybné. Svatá Terezie věděla, jaké výchovné kroky se měly
učinit  v klášterním životě,  ale  my dosud nevíme,  jaké obdobné
kroky máme provést ve světě. Všechny by se daly vyjádřit jednou
větou: Dát příležitost věčnému životu, aby se mohl uplatnit ve větší
míře  v  dočasném životě,  a  v  žádném  případě  jen  jako  pouhá
naděje na život po smrti.
 Začnu s tím výchovným procesem. Vyjdu ze zkušenosti, že
život věčný je do člověka zabudován a že nezačíná ani nekončí
lidským narozením a  lidskou smrtí.  Dále  do počtu  vezmu další
zkušenost, že nekonečně široké vědomí je v člověku vtěsnáno do
malého  úseku,  začínajícího  smyslovými  vjemy  (A)  a  končícího
jejich rozumovým a citovým zpracováním (B). Budu ten úsek, jako
obvykle,  jmenovat  úsekem  AB.  Jsme-li  odkázáni  vlivem dosud
oživených a uplatňovaných transformačních schopností na vědomí
a časoprostorových záležitostech, nic to nemění na skutečnosti,
že pocit  oddělenosti našeho vědomí je právě pro tuto pocitovou
omezenost klamný. Ono není samo v sobě rozděleno tím, čím se
cítíme v něm rozděleni jedni od druhých. Naše vědomost nemůže
naštěstí nic měnit na jiné skutečnosti, že odděleni nejsme ani ve
vědomí,  ani  v  existenci  např.  lidskou  kůží  nebo  rozdílnými



myšlenkovými systémy, ani nejsme odděleni osobními vztahy od
lásky jako takové.  V tom je naše velká naděje, a kdyby nebyla
oprávněná, marně bychom se snažili vyjít z vězení AB.
 Víme  také,  že  nezačínáme  být  vědomými  bytostmi
okamžikem probuzení ze spánku. Protože však nevíme, co se s
naším vědomím děje ve spánku, spokojíme se zatím s faktem, že
můžeme se svým vědomím zacházet jen v bdělém stavu, pokud
jej později nerozšíříme i do spánku. Začínáme hned při probuzení
myslet chybně. Říkám tomu, že jsme se nenaučili správně vstávat.
 Představte si, jak asi denně vstávala svatá Terezie. Vždycky
k  modlitbě,  a ta zůstala po celý den hlavní  náplní  její  činnosti.
Nemodlila se, jako mnohé její řádové sestry, z formální povinnosti,
nýbrž z povinnosti vůči Bohu a bližnímu, a to byla povinnost lásky,
povinnost  radostná.  Touto  vnitřní  náplní  modlitby  denně
překračovala míru stanovenou řádem, do kterého patřila. Vkládala
sebe, řád i celé lidstvo do božích rukou.
 Naše lidská společnost má také nějaký řád a my v tom řádu
máme  každý  nějaké  postavení.  Nerozlišujme  dítě,  člověka  v
produktivním věku  a  člověka  starého.  Všichni  žijeme v  určitém
lidském  řádu.  Vnitřní  náplň  svého  postavení  si  však  musíme
vytvořit  sami.  Kvalitu  této  náplně určuje  způsob,  jak  provádíme
svou  činnost,  s  jakými  myšlenkami  a  s  jakou  motivací.  Tou
rozumím způsob zaujetí, a ten by měl mít dvě strany: věcnou a
duchovní, a mezi oběma by měl být nevyumělkovaný a živý vztah
podle formule: "Kdo se osvědčí v malém, může se osvědčit i ve
velkém, kdo se neosvědčí v malém, nemůže se osvědčit ani ve
velkém.

Záleží tedy na tom, abychom se osvědčili na svém místě a
abychom se s tím nespokojovali, nýbrž abychom toto osvědčení v
malém  považovali  za  odrazový  můstek  pro  osvědčení  se  ve
velkém. Zatím přeruším svůj výklad, ale už teď si všimněte, že se
snažím,  abyste přistupovali  ke  všemu zvnitřka  a že ten vnitřek
není  ani  vám  něčím  neznámý.  Uvedu,  jak  se  provádí  přesun
vědomí  z  pouhého  časoprostoru  do  bezprostorovosti  a
bezčasovosti, čili jak se vrátit domů, tam, kde vědomí je domovem
a  kde  je  také  náš  domov,  protože  jsme  zatím  jenom  lidsky
vědomými bytostmi.)
 15. Jaké by to bylo, dcery, kdyby ty, které se zbavily těchto
překážek jako my a dospěly mnohem dále dovnitř do jiných taj-
ných komnat Hradu, vlastní vinou se vrátily a vstoupily do toho
hřmotu? Jak bude pro naše hříchy mnoho těch, kterým Bůh dopřál



milostí a oni se vrhají svou vinou do té bídy? Zde v klášteře jsme
svobodné zevně, ale dej, Bůh, abychom byly též svobodné uvnitř.
 (Vstáváme denně s vnitřní nesvobodou, o které nevíme, a s
dojmem o vnější svobodě, o které se domníváme, že o ní víme.
Jsouce  však  vnitřně  nesvobodni,  protože  naše  vědomí  se
dobrovolně zavírá do klece AB, brzy se tato nesvoboda projeví i
zevně v různých potížích, které nastupují nebo vstupují nám do
cesty. Nejsme za zdmi kláštera, nýbrž za zdmi vlastní nesvobody,
a  tak  je  velmi  poučné,  když  se  dostaví  těžkosti,  které  nás
upozorní, že náš stav je rozporný nebo jen zdánlivě v pořádku. Na
jedné straně je nepříjemné, že jsme pozbyli falešný klid, na druhé
straně nás neklid upozorňuje a varuje, abychom se nezabydleli,
kde není náš domov. Jestliže nás svatá Terezie nazývá vyhnanci,
používá téhož obrazu jako já, jenže viděného z jiného úhlu, takže
se jí jeví příhodnější nazvat vězení vyhnanstvím.
 Tedy  prvnímu,  čemu  byste  se  měli  naučit,  abyste  ráno
nevstávali  ani  do vězení,  ani  do vyhnanství,  nýbrž  do služby u
Boha,  nebo  řečeno  jiným  obrazem,  jednou  do  hospodaření  s
Hospodářovými  hřivnami,  až  dorostete  k  tomu,  že  nebudete
hospodařit za mzdu, nýbrž z pouhé oddanosti Hospodáři. Aby se
to mohlo stát, musíme mít za sebou práci ve mzdě, a musíme se
napřed v ní osvědčit. K tomu má nám pomoci prosebná modlitba,
rozumějte práce za mzdu. Zatím nenastane chvíle, kdy si nás Pán
vybere ze všech služebníků a svěří nám své hřivny, abychom s
nimi hospodařili jen pro něho, neboť jsme se ještě neosvědčili ani
v práci za mzdu. Jak bychom se zatím mohli osvědčit v práci bez
jakékoliv naděje na odměnu? Pán by jednal bláhově, kdyby nám
už teď svěřoval své hřivny, a On není bláhový.
 Svatá Terezie by k tomu řekla:
 "Tys zatím vždycky ukazoval na to, žes byl najednou a neče-
kaně v 17 letech pověřen Pánem, abys hospodařil s jeho hřivnami.
Víš, jak to hospodaření během devíti let dopadlo. Myslel sis mylně,
že jsi svatý. Mýlíš se však i v tom, že ses před tím neosvědčil v
práci za mzdu. Soudíš tak podle toho, žes nikdy Boha neprosil o
nic jiného než o lásku k  Bohu. Jsou však mnohé jiné způsoby
vedle slovní prosebné modlitby, kterými si vyprošuješ mzdu. A tys
jeden z těch způsobů znal a používals jej aspoň čas od času. Ne-
zapomeň, že tě matka před každou ze čtrnácti operací obětovala
Bohu a že její prosba o přijetí oběti byla přijata Bohem, dalo by se
lidsky  říci,  že  s  velkou radostí.  Hospodář  svěřující  hřivny  třem
služebníkům, přijal jejich oběť hospodařit pro něho bez nároku na
mzdu.  Tys  ovšem  nevěděl,  kam  tě  na  vývojové  linii  posunula



matka, ale jen si vzpomeň, jak mnohé situace od tvých čtyř do 17
let byly věrným obrazem toho posunu. Tvá matka moudře připra-
vila cesty Páně. Tobě stačilo se po nich dát,  a ani toho nebylo
třeba, nýbrž bylo nutno odevzdat se moci a moudrosti toho, kdo
před tebou kráčel, tebou osobně nepoznáván žádné tvé vděčnosti
si nežádající.  Je to pravý Beránek Boží, který za nás bere svůj
kříž, čímž snímá hříchy světa. Když už o tom víš, musel bys mít
opravdu ďábelskou pýchu,  aby ses tou mocí  neřídil  nebo abys
odolal té lásce, která je tolik milosrdná.
 Ani  tvá matka  si  nebyla vědoma dosahu toho,  co vlastně
učinila.  Vždyť  ani  Panna  Maria  nepotřebovala  vědět,  jak  se
všechno  mohlo  stát,  co  se  stalo.  Tato  nevědomost  nebyla  na
závadu průběhu událostí. Důležité bylo, že se stala služkou Páně,
a  pro  tebe  bylo  důležité,  že  tvá  matka  šla  nevědomě v  jejích
šlépějích. Dokonce tak daleko, že když jsi roku 1939 stál znovu
před křížem, opět  tě  odevzdala Bohu, ačkoli  tě  chtěla  mít  jako
matka pro sebe. Proto mohla právem jí neznámá žena ji požehnat
před chrámem Panny Marie: "Blahoslavené lůno matčino, které tě
nosilo." A tys za nic nemohl, ani v dobrém, ani ve zlém. Jen proto
sis mohl dovolit nic nepřát. Nevztahuj však svůj stav na jiné lidi.
Neměli takovou matku. Tobě se to ráno nebo v noci vstává jinak
než  mnohým  lidem.  Ale  víš-li  proč,  napiš  to.  Jen  nikomu
nezazlívej, že je schopen pracovat zatím jen za mzdu. Většina lidí
pracuje za uznání lidí, málokteří za uznání boží, ale ty nepatříš ani
k  těm prvním,  ani  k  těm druhým,  proto  se  tebou  téměř  nikdo
nemůže  jinak  než  analogicky  řídit.  Kdyby  byli  učedníci  Páně
nevěřili,  že jim Pán připraví  cestu do Království  božího,  jak jim
slíbil, nebyli by schopni za ním jít. A tak je tomu s každým, kdo
opravdově  věří  v  pomoc  boží.  Tobě  byla  tato  cesta  upřena,
protože tě hned v útlém mládí lékaři opakovaně zbavovali života,
aby nebyl tvůj, nýbrž boží. Nemohls tehdy pochopit, že tě nechtějí
zbavit  života:  A  oni  také  nevěděli,  že  tě  opětovně  vyvádějí  z
pouhého života ve smyslech a v rozumu, kterému ty říkáš vězení,
a  já  vyhnanství,  podle  naší  víry.  Musím  stát  důsledně  na
stanovisku víry, a ty nesmíš nikomu víru brát, ať je to víra v Boha
nebo zatím víra v ten nepatrný lidský život ve vyhnanství. Lidem v
Kani Galilejské neměl Ježíš za zlé, že se radovali ve vyhnanství.
Radost ze života je něčím, co dává Panně Marii právo zakročit v
jejich prospěch. Vyslovils důležitou myšlenku, že cesta k Bohu je
otevřena  pro  všechny  lidi,  ale  téměř  nikomu  tvými  prostředky,
nýbrž jejich povaze bližšími prostředky, mezi nimiž hraje důležitou
roli víra v pozemský život, a na tu je nutno navázat, jako náš Pán
navázal jinými zázraky na zázrak v Kani.)



 Střezte se, dcery mé, cizích starostí!
(Nezdá se vám, že tady svatá Terezie odporuje Ježíšovým

slovům  "plačte  s  plačícími?"  Z  tohoto  chybného  úsudku  vás
musím vyvést.  Slova ta  jsou určena pro  karmelitánky,  tak  jako
některá slova Pavlova byla určena jen pro některou jím založenou
církev. Všechny karmelitánky se ocitly za zdmi kláštera také proto,
aby unikly cizím starostem a mohly je nahradit modlitbou za ty,
kteří se vně kláštera starají, a také pečují o samotné karmelitánky.
Sestry považují tento přístup k bližnímu zvnitřku za užitečnější než
přístup zvnějšku, ze strachu. Musí však zápasit s tímtéž satanem,
který vzal na sebe jinou podobu než běžných starostí, třeba podo-
bu vášní.  Ti,  jejichž  středem života  je  prostředek  modlitba,  ne-
vstupovali do lidských starostí. Pláč s plačícími zbavuje lidi zábran
v  lásce  a  je  výtečnou  pomůckou  lásky  v  zevním  světě  i  pro
učedníky  Páně.  Plní  úlohu  rozdělení  břemene  citovými
prostředky.)
 Berte na vědomí, že není mnoho komnat v tomto Hradu, v
nichž by vás ďáblové nenapadali.

(Starosti jakéhokoliv druhu měly přístup i k učedníkům Páně,
ale  Ježíš  měl  jim  za  zlé,  že  se  starali  tam,  kde  byly  buď
malicherné nebo znakem nevíry v jeho pomoc.)

Je pravda, že v některých z nich mají strážcové schopnost
se ubránit, neboť, jak jsme si řekli, oni jsou mohutnostmi duše. Ale
přesto, je velmi nutné, abychom nepřestaly být na stráži před jeho
lstí, aby nás neoklamal, vydávaje se za anděla světla. Je mnoho
věcí, jimiž nám může uškodit, neboť přichází s jemnou vtíravostí, a
teprve když jsme se dopustily chyby, poznáme, že jsme podlehly
jeho svodům.
 16. Řekla jsem vám už jindy, že je tomu jako s neslyšným
pilníkem (G.: Lima sorda, tupý, nehlučný pilník "je napřed otupen
olovem a při práci nenadělá mnoho hluku." Španělský akademický
slovník), čemu je nutno hned od začátku porozumět, a proto vám
řeknu něco, abyste to lépe chápaly.

 Některé  sestře  se  zdá,  že  je  správné  oddávat  se
nemírnému pokání. Myslí si, že nesmí polevit, dokud se pořádně
nepotrápí. Začátek je to dobrý, ale když představená nařídí, aby
se  sestry  neoddávaly skutkům kajícnosti  bez povolení,  některé
sestře se zdá, že při tak dobré věci máme být odvážní a tajně se
oddá takovému životu, poškodí si zdraví a pak nemůže dělat, co jí
nařizuje Řehole. Tady vidíte, kam vedl dobrý začátek.



 Jiné sestře se zdá (To je nepřesný překlad slov Tereziných
"pone a otra" - jiné ukládá, a svatá Terezie zde má na mysli, že
ukládá ďábel nebo, že jde o ďábelské vnuknutí. Odchyluji se od
textu jen proto, že nejste zvyklí myslet v pojmech Tereziných, a
přeji  si,  abyste  jim  lépe  rozuměli.  Lidský  úsudek  je  nezbytnou
výbavou úseku vědomí AB a tam se má uplatňovat např. v podobě
analýzy.  Chceme-li  však  rozumově  analyzovat  metafyzickou
zkušenost,  mohli  bychom  výstižně  nazvat  takové  počínání
ďábelským vnuknutím. Co na povrchu výborně slouží a nemůže
být zanedbáváno, to neplatí o zjeveních přicházejících od Boha za
splněných  určitých  podmínek.  Např.  už  i  ta  nejdrobnější
metafyzická  zkušenost  v  podobě  poznávání  správného  bez
pomoci rozumového úsudku, vylučovala rozum a jeho úsudek jako
něco  zbytečného.  Také  jsem  se  nikdy  neucházel  o  rozumový
úsudek,  kde  nastupovala  moudrost  větší  než  je  rozumová
soudnost a ještě k tomu s mocí, která v žádné rozumové úvaze
nebyla  obsažena.  Při  kloudné  rozumové  úvaze  se  vždycky
vyskytuje  několik  řešení  a  tedy  i  váhání  a  nejistota.  U
zfanatizovaného  rozumu  ovšem  nejistota  odpadá,  ale  stav
rozumové  jistoty  nepřináší  sílu,  která  působí  bezprostředně,
jakoby  člověk  vůbec  svou  silou  nezasahoval,  ale  zároveň  si
podřizuje  i  lidskou  vůli,  takže  člověk  zasahuje  a  velmi  účinně.
Zatím se asi  ve výkladu nedostanu dále, než k tomu, co svatá
Terezie jasně rozeznávala: bezmocnost lidské osobní vůle vedle
obrovské moci Vůle boží, a proto varuje sestry, aby nepřeceňovaly
dobrou lidskou vůli, a věděly, že ona má své meze, za kterými je
neúčinná,  Terezie  by  řekla  ďábelsky  bezuzdná.  Ďábel  v  ní
napodobuje poutanost  Bohem, která přemáhá člověka.  Bůh mě
nečekaně přemohl v 17 letech, ale mohl jsem bezpečně zjistit, že
to  nebyla  osobní  vůle,  která  by  na  úrovni  přemožení  Bohem
bránila vědomému spojení s Bohem, zatímco všechny zábrany a
překážky tohoto spojení zmizely jako pára nad vodou. Ani jsem se
po nich nestačil ohlédnout, jak rychle byly pryč.),
že je správná velká horlivost, se kterou jde za dokonalostí. To je
samo o sobě dobré, ale mohlo by dojít k tomu, že (porovnáním)
jakákoliv  malá  chybička  sester  jí  připadá velkou  chybou,  dává
pozor,  zda  se  jich  sestry  dopouštějí  a  žaluje  představené.
Dokonce  se  může stát,  že při  své  velké  náboženské horlivosti
přehlíží vlastní chyby. Jiné, neznajíce vnitřní pohnutku té sestry a
pozorujíce její starostlivost, nepřijímají ji zrovna laskavě.
 17. Není tohoto málo, co zde zamýšlí démon. Chce docílit,
aby ochladla vzájemná láska mezi sestrami  a to by byla velká
škoda.



(Tady musím vysvětlit, proč jsem si počkal, až svatá Terezie vys-
loví bez vynechání podmětu, že jde o ďábelské pokušení, tedy ni-
koliv o pouhé lidské zdání, jak jsem překládal. Z důvodů tradič-
ních,  aby se neprovinila  proti  tehdejší  všemocné tradici,  když jí
slíbila poslušnost, musela i dobrý úmysl v některých případech, a
musím  říci,  že  velmi  vhodně,  přičíst  ďáblu,  nebo  ďábelskému
vnuknutí. Já bych se ovšem vyjádřil jinak: Smrtelná duše splnila
svůj úkol  dobrodince,  který  pomáhá k rozvoji  lidského života,  a
chce si ponechat svou vůdčí úlohu stůj co stůj. Od té chvíle se její
způsob jednání mění  z  dobročinného na ďábelský,  jak je  velmi
přesně vysvětleno v Ježíšově životě. Tradice však ani tehdy, ani
dnes nepochopila symboliku Ježíšova života jako nabízenou ruku
Ježíšovu, aby člověka bezpečně vedla. Sv. Terezie nesměla rozli-
šit smrtelnou duši ve stádiu rozvojového pomocníka a pak ve stá-
diu přímo ďábelské překážky, přestože současně musela rozlišit
mnohý  správný  začátek  od  mnohého  chybného  konce.  Její
zacházení  s  duchovním materiálem  mně  v  mnohém připomíná
obdobné počínání Mistra Eckharta o pár století dříve. Ani on ani
ona však  nemínili  mlčet  o  tom,  co  věděli,  protože  ještě  někdo
mocnější  než tradice jim nařizoval  mluvit  a zakrývat pravdu jen
před nevědomými různými podobenstvími, jako svatá Terezie ve
svém  velkolepém  podobenství  o  vnitřním  hradu.  Do  toho
podobenství se mnoho vešlo. Nemůže nám zůstat skryto, že svatá
Terezie si pomáhala vystoupením ďábla na poušti a jeho zápasem
s  Ježíšem.  Proti  tomu tradice  nemohla  nic  mít.  Měla  např.  na
mysli,  jakým způsobem vyvolal  Ježíš  ďábla na poušti,  když  se
před tím čtyřicet dní postil, až zlačněl. Takovou horlivost bychom
mohli snadno nazvat přemrštěnou, kdyby nám byl Ježíš nemusel
ukázat, co ještě zbývá učinit po křtu v Jordánu, aby naše malé já,
alias smrtelná duše na přechodu z pomocníka k nepříteli, nebylo
nadále  schopno  se  stavět  proti  nám  a  našemu  duchovnímu
pokroku, a kdyby byl Ježíš nemusel ukázat, že od té chvíle nesmí
člověku  nic  diktovat  sebeláska,  která  musí  být  odkázána  do
patřičných mezí.  Viz Ježíšův komentář k té události,  pronesený
slovy: "Odejdi, satane!" Má-li dojít už v první komnatě k vládě boží
nad  člověkem,  nad  jeho  osobní  vůlí  a  nad  jeho  třeba  lidsky
nevyvratitelně dobrými skutky a záměry, tedy nade vším, co jen
velmi nedokonale spojuje lidské vědomí s Bohem, tedy s vědomím
mnohem širším, a má-li toto nedokonalé být nahraženo dokonalým
aspoň v takové míře, jak je člověk unese, musí být poražena - jak
by se vyjádřila tradice - ďáblova pýcha, nebo, jak by řekla světice:
člověk nesmí přestat být pokorný. Promiňte ten skok. Mám tu na
mysli důležitý pár dvojic, vládnoucí v dualistickém řádu: pýchu a
pokoru. Obecně: relativní zlo a relativní dobro, které se vzájemně



drží  za ruku.  Konkrétně:  relativní  dobro - pokání,  přináší sebou
relativní  zlo,  oslabení  organismu.)  (Ještě  mi  dovolte  zdánlivě
odlehlejší poznámku. Řekl jsem už jinde, že jak ve Starém zákoně
tak i Novém, oněch čtyřicet dní Ježíšových na poušti a celá řada
jiných  čtyřicítek,  vždycky  symbolizuje  lidsky  neodhadnutelné
množství času, od čtyřiceti dnů do čtyřiceti let bloudění Izraele z
Egypta do Palestiny. Někdy není možno jinak zpřesnit odhad než
pokorným  nedohadováním  se.  Bezpečným  koncem  dohadů  je
příchod satana s jeho svody, čili  začátek zřetelně pochybeného
chtění a myšlení, od kterého po Jordánu už není těžko odstoupit,
a má se to stát radikálně, jako odsouzení něčeho nepatřičného.
Světice toto přání rozuzlit včas dobré od zlého, hlasitě vyslovila i
před  inkvizicí,  a  proto  jí  odolala,  a  nemusela  nic  odvolat,  co
odvolat neměla.
 Považuji za velmi nutné, abych tyto věci dokonaleji vysvětlil.
Proto neváhám a pomohu si dramatizací jako na divadle nebo jako
ve  snu,  kde  probíhají  vymyšlené  nebo  vysněné  scény,  ovšem
vymyšlené nebo vysněné podle skutečnosti. Scéna, kterou si teď
vymyslím,  je  vymyšlena stejným způsobem jako  ona s  B.  S.  v
Kalech a v Tišnově.
 Svatá  Terezie  byla  vybízena  inkvizitorem,  aby  odvolání
svých "bludů"  napsala.  Za tím účelem měla před sebou v cele
prázdný papír a psací náčiní. Inkvizitor však nevěděl, že světice
dostává denně tajně ještě další papír, na který psala Hrad nitra.
Ten denně tajně odnášeli a podstrkávali jí další. Tak vznikala nej-
slavnější kniha o křesťanské mystice. Inkvizitor vždycky zjistil, že
opět  nic  nenapsala.  Tomu říká  svatá  Terezie  práce  neslyšným
pilníkem, lima sorda, a tuto lstivost  projevovanou vůči  satanovi,
považuji za správnou. On je lstivý, a proto máme právo jej přelstít,
jako je tomu v zápase, který je hrou: kdo z koho.
 Všimněme si ještě jednou Tereziny personifikace relativního
zla. Pomáhá lidské představě, aby z pocitu oddělenosti každého
tvora považovala za hotovou, neměnnou individualitu,  tedy rela-
tivní zlo za ďábla, za něco osobního. Pocit oddělenosti je v našem
vývojovém stádiu nutným zlem, ale zde na zemi užitečným. Kdyby
ďábel přestal  být  zlým, vymklo by se relativní zlo ze své úlohy,
čímž by padl dualistický řád. A ten smí padnout teprve tehdy, až
ho není zapotřebí. Do té doby musí pevně stát na nohou, čili, jak
říká  svatá  Terezie:  "Ďábel  má  vždy  zlý  úmysl..."  Ve  dvou  až
čtyřech létech svého života jsem trval na tom, že lékaři mají se
mnou vždy zlý úmysl. Tak je tomu s ďáblem. Relativní zlo je zlem,
ale je také výtečným léčitelem. Má horlivost pokání v 17 letech
byla tak velká, že mne maminka při jejím prvním vstupu musela kr-



mit, jak prudce a úplně jsem se odklonil od všeho světského. Upo-
zorňuji však, že to nebyla má horlivost, protože byla vlita. Svatá
Terezie musela občas hrát úlohu pečlivé matky, aby zabránila u
sester  přechodu  relativního  dobra,  pokání,  do  relativního  zla,
porušování  zdraví.  Maminku,  která  mne  na  takovém  přechodu
krmila, bychom v této soustavě myšlení považovali za anděla, ale
přemrštěnou  horlivost  v  pokání  za  vnuknutí  ďábla.  Čím  dříve
porozumíte této osobní transformaci neosobních funkcí relativního
dobra a zla, tím více poučení najdete v této knize pro sebe.
 Když na mne přichází pokušení, lstivě jeho realizaci odkazuji
na pozdější dobu, třeba přijď později, za pět minut apod., pak tě
vyslyším.  A  dám  se  hned  do  jiné  práce,  která  nesouvisí  s
pokušením. Kdybych byl tak horlivý v dobrých věcech, že by mě
horlivost zmáhala, pak na pokraji únavy bych v horlivosti záměrně
polevil, a to bych dělal tak dlouho, až bych vystihl pravou míru,
která by mne nezmáhala, čili nezpůsobovala ani neklid ani únavu,
ani újmu na zdraví, ani ústup od Řehole, která zní: Celý život od
Boha, celý život pro Boha.)
 Pochopme, dcery  mé,  že skutečná dokonalost  je  láska  k
Bohu a láska k bližnímu, a čím více budeme dbát těchto dvou
příkazů,  tím budeme dokonalejší.  Celá naše Řehole a Stanovy
neslouží  k  ničemu jinému,  než aby  byly  prostředkem,  jímž lze
zachovávat  stále lépe tuto dokonalost.  Zanechme neskromného
horlení, které by nám mohlo přinést mnoho škod. Každá si hleď
sebe. Protože jsem vám o tom jinde dosti pověděla, nebudu se o
tom dále šířit. (G.: Camino de Pefección, Cesta dokonalosti, 4 a 6
a 7. Vida, Svéživotopis 13, 8 - 10)
 Na této vzájemné lásce tolik záleží, že bych si přála, abyste
na ni  nikdy nezapomněly.  Všímáme si na jiných třeba i  malých
nedokonalostí, které mnohdy jimi ani nejsou; vykládáme-li si je po
jejich  horší  stránce,  může  se  stát,  že  naše  duše  ztratí  mír,
znepokojuje se jinými a připravuje jiné o klid. Posuďte, jak draho
přijde taková dokonalost. Takové pokušení může ďábel způsobit i
pokud jde o představenou, což by bylo ještě nebezpečnější. Tu je
třeba rozlišovat, příčí-li se tyto věci Řeholi a Stanovám, neboť ne
vždycky  stojíte  na  správné  straně.  Nutno  na  to  upozornit
představenou  a  nenastane-li  náprava,  povědět  o  tom  vyššímu
představenému. I to je projev lásky, a také vůči sestrám, jde-li o
nějakou vážnější věc.  Nedbat o to z obavy, že jde o pokušení,
bylo  by  už  samotným  pokušením.  Také  je  nutno,  abychom
nepodlehly klamu ďábla a nemluvily  o tom s  jinými.  Z toho by
kynul  ďáblovi  nemalý  zisk  a  zahnízdil  by  se  zlozvyk
pomlouvačnosti. Jak jsem již pravila, máme sdílet to vše jen s tím,



kdo může zjednat nápravu.  U nás,  chvála  Bohu,  není  na něco
takového ani pomyšlení,  protože jsme vázány trvalým mlčením,
ale je dobře, abychom si byly vědomy takového nebezpečí.

(Přeloženo do 12. 6. 1988)
 (Není těžké převést tyto rady na život v zevním světě, ale
vypořádejme se napřed s těžší stránkou věci: Jak vstávat do vědo-
mí o zevním světě.

 Víte z mých dřívějších výpovědí, že mám s tím zkušenosti
už z předškolního věku, první z nich při každé ze čtrnácti operací
za  vědomí.  Jaký  je  rozdíl  mezi  spánkem a  stavem vědomí  za
operace za vědomí, když už vědomí opustilo smysly, nebo lépe
řečeno, když už smysly nedokázaly se vzdálit tak daleko od svého
věčného  zdroje,  že  se  musely  stáhnout  zpět  do  něho,  čímž
okamžitě  zastavily  rozumové  reakce  na  jejich  činnost.  Rozum
přestal odpovídat na smyslovou reakci, neboť té nebylo. Zbylo mu
jen  podvědomí,  ale  i  jemu  chyběl  nosný  náboj.  Tehdy  bylo
odkázáno na svou podprahovou stabilitu, která se nám jeví jako
nečinnost. Toto tvrzení nemá obecnou platnost, jak jsem poznal
při styku se zvířaty, u nichž podvědomí je mnohem bližší vědomí,
takže zvíře jedná "pudově" snáze než člověk. Ve stavu operace za
vědomí jsou smysly mnohem dokonaleji  opuštěny než při  jejich
částečném útlumu ve spánku.
 Platí  zase,  že  při  transu  zvířat,  který  se  nám  jeví  jako
spánek, nejsou zvířecí smysly ani tolik utlumeny jako při lidském
spánku,  protože  zvíře  musí  být  i  v  transu  daleko  bdělejší  než
člověk ve spánku, aby si snáze zachovalo obranu života. Ani tady
se však nedá generalizovat.  Zimní spánek hadů, jiných zvířat a
stromů je mnohem hlubší než trans husí, který trvá jen krátký čas
a předchází mu a následuje po něm obyčejný spánek podobný
lidskému. Trans je u nich dalším stupněm za spánkem a dosahuje
až k horní transformační schopnosti vědomí husy, do netělesného
stavu ráje. Ve spánku má zvíře ještě pocit tělesnosti a člověk jej
tam  má  v  přeneseném  smyslu  slova,  neboť  sebe  pociťuje  v
jemnějším těle. Myslíte si, že tohle sem nepatří, ale pomyslete, že
tyto řádky po vás budou číst také jiní lidé s jinými zájmy než které
máte vy, nebo než ke kterým vás vedu. Tu budou muset vzít a
vědomí, že jsem též pozorovatelem přírody očima člověka, který
má k přírodě blíž než většina lidí, neboť je schopen hledět dosud
také dětskýma očima, protože ve stáří bývá člověk někdy více dí-
tětem než ve třicítce.
 Při  operacích  za  vědomí  se  vědomí  rozšířilo  do  oblasti
neosobní, kam normálně má člověk velmi ztížený vstup, jelikož se



cítí příliš sám sebou, nějakou osobností, a tím své vědomí vězní v
jejím  úzkém  okruhu  působnosti,  např.  ve  vztahu  k  příbuzným,
spolupracovníkům,  vlasti  a  k  nepřátelům.  Tam je  jednostranně
nasměrován  jeho  proud.  Ale  toto  jednostranné  zaměření  je
prostředkem velmi důležitým pro další duchovní rozvoj. Jak a kdy?
 Dosud jste vstupovali do bdělého stavu jako do něčeho, co
vám není jen propůjčeno, nýbrž jako do něčeho, co je vaše. A tak
jste zůstávali ve svém, to znamená odděleni od všeho kromě od
svého. Jedině tam oddělenost v plném rozsahu neexistovala. Byl
by to přirozený stav, kdyby neměl tak úzké a neprodyšné hranice,
že za nimi pro vás už nic není. A právě, co není na tomto umělém
rozhraničení  představou  a  smysly  závislé,  je  náš  pravý,  ničím
neomezený,  věčný  život.  Dobře  si  znovu  uvědomte  obsah
podobenství  o  hřivnách.  Napřed  bylo  služebníkům  svěřeno  jen
málo hřiven. Teprve až se osvědčili, bylo jim svěřeno více. A před
tím malým svěřeným počtem hřiven se museli osvědčit v práci za
mzdu, což sice v podobenství není uvedeno, ale co je naprosto
samozřejmé.  Je  tedy  nutno  v  sebepoznání  dojít  tak  daleko,
abychom se  dokázali  zařadit  do  některé  ze  tří  kategorií:  1.  za
mzdu, 2. bez mzdy pro hospodáře a 3. do stavu po zúčtování s
hospodářem, který  může být  dvojí  a)  vláda nad hospodářovými
hřivnami nebo městy, b) pád do temnot vnějších. Patříte-li do první
kategorie,  je  pro  vás  nejpřirozenějším  prostředkem duchovního
rozvoje prosebná modlitba.
 Důležité je, abyste se nesnažili vstupovat do bdělého stavu
vědomí podle nějaké naučené modlitby, i  když o ní víte, že její
obsah je správný. Její obsah se bude měnit podle vašich vnitřních
potřeb a podle vašeho duchovního pokroku. Nebude-li tomu tak,
vaše  modlitba  bude  zaostávat  za  vaším  duševním  stavem.
Přesvědčíte se o tom velmi snadno, když vás překvapí třeba první
nová situace a odvede nás daleko od zdroje. Jako nevstupujeme
nikdy do téže řeky, protože v ní voda pořád teče, tak také čas a
události  stále  plynou,  tak  se  každým  dnem  ráno  setkáváte  s
novým dnem a s novými situacemi. Abyste je zvládli, přestaňte si
přičítat zásluhy minulých dnů. To je voda, která ve vaší řece života
už odtekla. Proto svatá Terezie neuvádí ani při návodu ke vstupu
do první komnaty žádné modlitební formulky, nýbrž správný postoj
duševní  při  modlitbě.  Pracujete-li  za  mzdu,  nebude  vám  dále
vyplácena, nebudete-li i nadále činni, nevytvoříte-li něco dalšího.
Svatá  Terezie  o  tom  věděla,  a  proto  přes  odpor  mnohých
reformovala karmelitánskou řeholi. Ale naše řehole není neměnná
ani den, neboť musí brát ohled na stále se měnící svět kolem nás
a  v  nás.  A  těmto  změnám  je  náš  život  od  Boha  propůjčen.



Nenechme se tímto faktem znechutit. Prozrazovali bychom tím, že
ani trochu nerozumíme běhu života jako výchovného prostředku
pohybem smyslovým i rozumovým a citovým. Naše schopnosti na
straně jedné a svět v pohybu na straně druhé jsou našimi nástroji,
které jsou nám propůjčeny od Hospodáře. Nechovejme se k nim
jako ke svým. Dokonce se praví v jiném Ježíšově podobenství, že
když  pracujeme  jen  na  poli,  jsme  pořád  ještě  služebníky
neužitečnými,  čímž  chtěl  Ježíš  naznačit,  jaký  důraz  klade  na
modlitbu, kterou pak v témže podobenství předvádí symbolickými
úkony, opět ne nějakou formulkou. A víte z toho podobenství, že
obojí, jak činnost ve světě, tak modlitbě, se má pravidelně střídat.
Všimněte  si  z  téhož  podobenství,  že  celá  řada  lidských,  nám
svěřených  schopností  by  zůstala  nevyužita,  což  by  se  rovnalo
zakopávání  hřiven...a  temnotám  vnějším,  jako  následku  toho.
Modlitba je  přirozeným uzavíráním kruhu od Boha k Bohu, je-li
aspoň  jednou  denně  prováděn  tak,  že  k  Bohu  přistupujeme  s
úctou  a  vděčností  a  bez  nároků na cokoliv.  Tento  řád  střídání
prostředků také není neměnný, jak o tom bude dále řeč. Až se
jednou budeme modlit  neustále, pak se tento řád změní.  Svatá
Terezie na konci svého života se také modlila neustále a přitom
také  intenzivní  činností,  které  před  tím,  za  období  střídání
prostředků nebyla schopna. Pro nás by to byl nemožný skok do
neznáma.  Nesnažme  se  o  nepřirozeně  dlouhé  skoky.  Mohli
bychom se spíše duševně poranit než si prospět. To by bylo ono
přehnané uplatňování řehole, o kterém světice mluvila. Naučme
se spíše vstupovat do Hradu tisícerými způsoby, z každé situace.
Měli bychom každou situaci  vítat  s radostí.  Bez té zahálí dobrá
půlka  naší  přirozenosti  a  místo  té  opomenuté  půlky  zbude  už
místo jen pro smutek. V radosti začínají všechny zázraky našeho
života, svatá Terezie byla za všech okolností radostnou ženou a
nepotřebovala  k  tomu  žádný  doping  zevními  prostředky.
Neupadala  do  smutku  ani  když  se  jí  nic  nedařilo.  Mohla  totiž
zodpovědně  říci,  že  ví  v  čí  službě  je.)  (Neříkejte  mně,  že
nejmrzutější  při  vašem  zaměstnání  je,  že  se  vyznačuje
monotónním stereotypem.  Jeví-li  se  vám tak,  vstupujete  do  ní
sami bez Boha.
 Varuji  vás, abyste si  nového ducha nevymýšleli.  Byl  by to
zaručeně jeden z  bezduchých  vstupů do  nového dne nebo do
situace, ve které se nacházíte. Je rozdíl mezi myšlením, které je
nepostradatelné  pro  řešení  světských  úkolů,  a  braním  dne  a
situace  z  rukou božích.  Pozor  však:  Ráno z  rukou  božích,  ale
konkrétní situaci musíte řešit všemi duševními schopnostmi, vším,
čemu  jste  se  ve  světě  dobrého  naučili  a  co  podle  vašich
předpokladů může přispět k řešení. Nevíte-li však ani vy, ani vaši



rádci, co dál a jak dál, musíte se naučit vkládat situaci do rukou
božích, ale ne proto, aby vám ji vyřešil, nýbrž abyste s ní přestali
být sami. Je to situace bouřky na jezeře, při  které Ježíš spal a
učedníci začli mít strach, že utonou. Víte, jak je Ježíš přísně napo-
menul, ale bouři utišil. Máte tedy situaci vkládat do rukou božích
bez strachu o sebe.)
Konec překladu první komnaty a komentáře k ní.

 Komnaty druhé
 Výklad je obsažen v jediné kapitole
 Tato  kapitola  pojednává  o  tom,  jak  mnoho  záleží  na
vytrvalosti,  aby  člověk  dospěl  až  do  posledních  komnat,  a  o
velkém boji,  do  kterého  se  od  začátku  pouští  ďábel,  a  jak  je
důležité, aby se hned na začátku nebloudilo, má-li se dojít  cíle.
Uvádí prostředek, který vyzkoušela, a je velmi účinný.
 (Ovšem my máme co činit  s  konkrétním ďáblem, se svou
smrtelnou  duší,  která  se  mnohem  více  zabydlela  ve  hmotném
světě než řádové sestry, a proto bychom měli vědět o této podobě
ďábla mnohem více, než lidé, kteří jsou chráněni zdmi kláštera a
řeholí, prolínající celý den a každé lidské hnutí.
 V  době,  kdy  svatá  Terezie  psala  tuto  knihu,  se  lišila  od
běžného člověka tím, že věděla, co činí, kdežto my jednáme tak,
že to, o čem víme, že činíme, považujeme mylně za úplnost jedná-
ní, neboť je to jen malou částí toho, o čem nevíme.
 Proto  jsme  na  tom  v  jistém  smyslu  stejně  jako  zvířata,
vysvětlím na nějaké zdánlivě bezvýznamné příhodě,  která se v
různých obměnách opakuje v mém životě ve styku se zvířaty a
vysvětluje mi, jak tomu vlastně s námi je, v čem ještě nejsme, a
též nepotřebujeme být ani tam kde jsou ona.
 Uvedu též dvě data, abych přibližně vystihl hustotu těch je-
vů.
 Dne 8. června 1988 po 14. hodině jsem bloumal u vchodu do
velkoprodejny Luna v Plzni  a neměl  jsem v té  chvíli  už  nic  na
práci, než se vrátit domů. Splynul jsem v duchu s davem lidí, kteří
přicházeli za nákupem nebo se s ním vraceli domů. Tu se zčista
jasna  ke  mně  přitočil  vrabec,  nádherně  vybarvený  sameček,
jakého jsem hned tak neviděl.



 Co se dělo na povrchu: Vrabec se kolem mne točil, jako se
točí  při  námluvách  kolem  samičky.  Mohl  bych  mít  oprávněný
dojem, že se mi chce zalíbit, jak se kolem mne nosil a štěbetal,
stále se obraceje ke mně. Dva starší manželé si toho všimli a říkali
si: "To je nápad, ten člověk má ochočeného vrabce. Podívejte se,
jak  se  ten  vrabčák  kolem toho  člověka  točí."  Přiblížili  se  až  k
vrabci  ještě  s  jinými  lidmi  a  přiměli  ho k  odletu.  Možná,  že se
vrabec chtěl znovu ke mně vrátit, ale já jsem spěšně odešel, pro-
tože jsem se už dověděl všechno, co vám teď řeknu.
 Co se dělo uvnitř: Vrabec prováděl obřadný tanec lásky jako
při námluvách, protože poznával můj vnitřní stav  bezúčelového
účastenství.  Zvíře jednalo z poslušnosti pudu, který mu přinášel
nejen radost ze života, ale i uspokojení z toho, že se přibližoval k
transformaci běžného konsumního způsobu života na rajský stav.
A lidé mezitím nadále prováděli ten nejnižší způsob konsumního
života. Jak mi jich bylo líto a jak jsem v duchu oslavoval vrabce.
 Je zajímavé, že zvíře vědělo o mém vnitřním stavu a chovalo
se tak, jako bych byl tím druhým, který může způsobit, že se jeho
stav povýší až na spojovací úroveň, jaké je zvíře schopno. Zvíře
přitom nebylo nevědomé. Bez pohlavního styku by bylo zažívalo
nejvyšší  blaženost,  jakou  zvíře  unese.  V  daném případě  zvíře
začalo  provádět  obřad,  kterým  se  dostávalo  do  blaženého
spojovacího stavu.
 Lidé kolem mne nic o tom nevěděli a můj stav nepoznávali,
respektive nepociťovali ani v nejmenším jako vrabec. Lidé se cho-
vají jako zvířata, když hledají partnera druhého pohlaví, aby se s
jeho pomocí stali blaženými aspoň na chvilinku. Zvíře nic vyššího
nemůže zažít  a  dovršuje  obdobnou blažeností  smysl  zvířecího
života,  a  tedy  nehřeší.  Člověk však,  který  pohlavním aktem se
dotýká ráje,  ani  zdaleka  tímto  aktem nedovršuje  své poslání  a
míru  uspokojení,  která  je  v  něm  připravena  k  realizaci.  Proto
jakousi poloviční realizací hřeší proti  úplnosti realizace. To platí
nejen o pohlavním aktu, ale na poněkud vyšší úrovni i o vytržení
jakéhokoliv druhu. Může se stát, že se i nábožensky motivovaná
úroveň stane požitkem, a to vyšším, jasně rozeznatelným od niž-
ších stavů blaženosti, a proto je tento stav tíže překonatelný než
např.  stav  při  pohlavním  úkoji.  Takhle  vtělený  ďábel,  takhle
požitkářská smrtelná duše klame člověka a vytváří téměř nepřeko-
natelnou stěnu mezi vnitřní svobodou a vyhnanstvím. To je onen
meč anděla stojícího na prahu ráje.
 Ještě jeden příklad se zvířaty.  Dne 20. června 1988 jsem
shlédl asi s dvaceti  dalšími lidmi film natočený v oboře, kde se



chovají vlci,  aby mohli být pozorováni. Zaujalo mne mnoho těch
pozorování,  ale  jedno  zde  uvedu.  V  době  jednoho  natáčení
probíhalo  tam někde na Sibiři  úplné zatmění  Slunce Měsícem.
Všichni  vlci  po  celou  dobu  zatmění  drželi  hlavy  směrem  k
zatmělému slunci a nepřestávali výt, dokud zatmění trvalo. Zvířata
tedy  vědí  více  o  tom,  co  pro  živého  tvora  znamená  sluneční
záření,  než člověk. A zřejmě si  je také více váží.  Opět jsem si
všiml, že nikdo z těch dvaceti přihlížejících nevztáhl vytí vlků na
svou  zabedněnost.  Známka  jejich  mrtvosti  a  důvod  k  mému
soucitu  s  nimi.  Chtěl  jsem těmi  dvěma ukázkami  také  říci,  že
člověk, který se aspoň částečně zbaví pocitu oddělenosti, nemůže
chodit  necitlivě  kolem  lidí,  nejen  kolem  trpících,  ale  i  kolem
nevědomých. A vy si myslíte, že mám s vámi trpělivost, zatímco
nejvíce lituji toho, kdo slyší a neslyší, nic víc.
 Svatá Terezie na jiné místě než v tomto spisu varuje své
sestry před vyhledáváním blažených stavů a tvrdí, že její modlitba
byla  nejúčinnější  tehdy,  když  k  nim  nevedla,  nýbrž  když  se
vyskytly  překážky.  Proto  jsem tolik  zaujat  proti  extázím,  i  když
jsem jich sám zažil celou řadu. Ale o tom nyní nechci mluvit, nýbrž
jen o tom, že člověk neví kam tíhne, když touží po spokojenosti
nebo  po  blaženosti  prostředky,  které  se  nacházejí  v  oblasti
dualismu. Myslíme si, že bychom byli šťastnější než dosud, kdy-
bychom dosáhli toho či onoho. Mýlíme se a dokonce vyčerpáváme
všechnu svou životní snahu nepatřičným způsobem a zažíváme
vždy zklamání...a přitom hřešíme, protože jsme se chovali jen jako
zvíře.
 Kam zatím mířím? Není-li člověk na duchovní cestě vytrvalý,
třeba ve ctnostech, děje se tak také proto, že neví, co činí. Až kam
dokázali být vytrvalí učedníci Páně? Jen tam, kam je vedla jejich
chybně založená víra v osobní spásu. Tato víra byla nutná až po
tu míru, kam je dovedla, ale pak se měnila v ďábelské dílo, a s
ním  vlastně  deset  dalších.  A  přitom  jejich  mluvčí  Petr  poctivě
prohlašoval, že půjde s Ježíšem třeba na smrt. Jidáš Ježíše zradil,
a v tomto rozmezí mezi Petrem a Jidášem se drželi všichni až na
Jana. Svatá Terezie o tom ví, a proto je tolik trpělivá. Hrad nitra je
jejím už třetím dílem, ve kterém se snaží vyložit překážku "dílo pro
sebe." Ježíš se snažil o to, aby jeho učedníci činy milovali bližního
a tím překonali zmíněnou překážku. Ale nemohl zabránit tomu, že
začli vládnout boží silou jako se svou, jak to ostatně dělá každý
člověk, jenže neví, že má veškerou sílu k životu od Boha a také ví,
že  nedělá  zázraky.  Ježíš  věděl,  že  Petrovo  zapření  je  nutným
hříchem,  a  proto  mu mohl  říci,  že  dříve  než  kohout  zakokrhá,
třikrát ho zapře a nezazlíval mu jeho zapření. Jistě, že si Petr nic



takového nepřál -  proto hořce plakal  nad svým proviněním, ale
nedokázal  hříchu čelit.  Tak mocný je  ďábel  v podobě smrtelné
duše bažící po sebeuspokojení. Petr se mýlil, když si myslel, že
na úrovni,  na které byl,  by byl  schopen položit  za Ježíše život.
Všimněte si aspoň toho, jak reálný je klam ďábla a jaká je jeho
moc a kdy končí.
 Mně by dokonce  stačilo,  kdybyste  začli  poznávat  ďábla v
různých jeho převlecích. Ne nadarmo se ta příhoda s vrabčákem
stala na prahu velkoprodejny, kde docházelo k hromadnému, ale
nepravému sebeuspokojení davů lidí. Pro tyto stále se opakující
drobné dávky  sebeuspokojení  nám uniká  svoboda,  a  na  cestě
úniku  svobody  zůstáváme  nevědomí  jako  vrabec,  a  dokonce
necitlivější k vyšším stavům duše než zvíře. Snad rozlišíme, co se
v tomto světě nakoupit  má a dokonce musí,  od toho, co se tu
nakoupit  nedá. Jakmile se spokojíme s tím, co se dá nakoupit,
ocitáme  se  na  scestí,  ale  zároveň  nutno  říci,  že  tím  drobným
sebeuspokojováním se také dostáváme kupředu, ale způsobem
slepce, který neví o překážkách před ním, říkám tomu: který neví,
co dělá, který si není vědom toho, čeho si je vědom člověk, který
vidí.  Svatá  Terezie  vede  po  cestě  drobných  kroků.  Je  k  tomu
oprávněna, protože sama vidí na cestu.
 Zopakujme si věc. O čem nevěděl Petr, když zapřel Krista?
Že svým příkladem sám učil  všechny lidi  poctivě jdoucí  cestou
víry, pokoře, dále přesnému dosahu víry, pak poznání přechodu
ze správné činnosti smrtelné duše do satanského stádia škůdce
atd. Petr se stal mluvčím jedenácti z dvanácti poctivě hledajících,
aby sebe  lépe  poznávali  a  věděli  jak  dál,  až  jim  jednou nebo
mnohokrát  za  sebou  doslouží  víra.  Aby  nezmalomyslněli.  Ten
dvanáctý, svatý Jan, jde jinou cestou, jakou šla svatá Terezie od
chvíle nalezení obrázku u studny. On nalezl Ježíše, ostatní nikoliv
nebo ještě ne.
 Mezi  těmito  dvanácti  učedníky  není  místa  pro  nás,  kteří
nehledáme  království  boží.  Nepodceňujme  však  přerůzné  děje
lidského života. Není nezávažné, že jsme lidmi. Může se stát, a
ono se to stává nejpozději  v okamžiku smrti,  že obsah našeho
životního  děje  nás  přivede  k  Bohu  tvrdým  obrušováním  mezi
dvěma  zákony  jako  mezi  dvěma  mlýnskými  koly.  U  koho  to
obrušování  začlo  radikálně, jako u mě dokonce předčasně,  ten
doroste dříve než v hodině smrti k něčemu, co se podobá hledání
království božího, i když tím hledáním není. Takový člověk se totiž
dovídá, že je hledán Bohem, a toto Jeho hledání vyvstane napřed
nedokonale v lidském vědomí, jako když blýská před bouřkou. Ale
později, až to člověk unese, objeví se mu boží úmysl a spojovací



smysl  života  tak  důrazně,  že  od  určité  chvíle  není  schopen
něčemu tak vytrvale sloužit jako věčnému životu. Může se stát, že
dočasně  všechno  ostatní  zanedbá,  neboť  ještě  nedorostl  do
uznání lidského života jako nezbytného prostředku na cestě, bez
něhož by se na cestě nemohl udělat ani krok. Lidská tělesnost
představuje pomoc zdola, bez které by pomoc zhora neměla svou
živnou  půdu,  ze  které  by  mohla  vzrůstat...a  reálně  působit  za
hranicemi lidské osobnosti, v celém vesmíru a zpětně u Boha.)
 1. Nyní si promluvme o tom, jaké budou duše, které vstupují
do druhých komnat a co v nich dělají.
(Všimněte si, že světice mluví o druhých komnatách v množném
čísle,  jako by ta komnata, do které zve, měla kolem sebe řadu
jiných  komnat,  do  kterých  nezve,  protože  mají  jen  podpůrný
charakter, bez kterého by se hlavní komnata neobešla. Každá ze
sedmi komnat představuje tedy jakýsi ústřední průsečík sil, které
do  ní  vstupují  a  z  ní  vystupují,  vždycky  však  znamená úroveň
vědomí,  a  to  jinou,  než  jakou člověk měl  v  předešlé  komnatě.
Člověk se stále přerozuje a nic v něm není definitivního.)
Už bych vám o tom chtěla říci jen málo, protože jsem o tom mluvi-
la zevrubně jinde (G." Svéživotopis kap. 11-13, Cesta dokonalosti,
kap.  20-29),  ale  nebudu  moci  se  vyvarovat  toho,  abych  se
neopakovala, protože jsem už zapomněla, co jsem tam řekla, a
připravím-li  vám  totéž  jiným  způsobem,  vím,  že  se  vám  tím
neznechutím, jako vás neunavují knihy, které o tom pojednávají,
ačkoliv je jich mnoho.
 (Světice ví, že si počíná stejně jako náš život. Dějem života
Bůh trpělivě a opakovaně klepá na brány našeho srdce, abychom
mu je konečně otevřeli. Od mých dvou let až do sedmnácti jsem
slyšel toto klepání, nevěděl jsem, odkud přichází, a jistě v poslední
řadě bych je  byl  přisoudil  Bohu,  protože jsem na něj  nevěřil  a
vůbec mně na něm nezáleželo. Obecně by se dalo říci,  že toto
klepání  vždycky  přejde  přes  hranice  neslyšnosti,  kdykoliv  se
člověk prostřednictvím něčeho sjednotí,  pak vyprázdní a vezme
svůj kříž. To se děje tak dlouho, až se klepání změní v neodbytné
volání boží, kterému nelze odolat.)
 2. Jde tedy o ty, kteří již začali pěstovat vnitřní modlitbu a
pochopili, že je důležité, aby nezůstávali v prvních komnatách, ale
mnohokrát nemají ještě odvahu k tomu, aby je opustili, v čemž je
velké nebezpečí.
(Světice  ví,  jaké  nebezpečí  spočívá  v  tom,  že  máme tendenci
kdekoliv na přechodu do věčnosti  se zabydlit,  zvláště proto,  že
cesta zpátky nám připadá být snazší než cesta kupředu. Opravdu



je nutné, abychom učinili někdy nějaký ten krok zpět, jako když se
rozbíháme ke skoku. Ten je tím delší, čím je rozběh dokonalejší.
Nové a nové rozbíhání je nezbytnou součástí  pokroku a je  též
nezbytnou součástí trpělivosti.)
Avšak  je  známkou  milosrdenství,  že  aspoň  nějaký  čas  unikají
plazům a jedovatinám a chápou, že je dobře se jich stříci.  Tito
mají  částečně  mnohem  více  trápení  než  první,  ale  už  ne  tak
nebezpečného,  protože,  jak  se  zdá,  už  nebezpečí  znají  a  jest
velká naděje, že se dostanou dále do Hradu. Pravím, že mají více
trápení, protože první se podobají němým, kteří také neslyší a tak
snáze  snášejí  svůj  trud  němoty,  než  kdyby  slyšeli  a  nemohli
mluvit. Přesto však si nikdo z těch, co nemluví, nepřeje, aby také
neslyšel, neboť je velká věc chápat, co nám kdo praví. Takže tito
slyší  volání  Pána,  protože  se  dostali  blíže  tam,  kde  je  jeho
Velebnost  a  ta  je  jejich  dobrým  sousedem  s  tolikerým
milosrdenstvím  a  dobrotou,  že  i  když  se  držíme  svých  zábav,
zaujatostí  a  klamů světa  a ještě  upadáme do hříchu  -  protože
zmíněná zvířata jsou jedovatá a je nebezpečná jejich blízkost a
jsou  bouřlivá,  že  by  byl  div,  kdybychom přes  ně  neklopýtly  a
nepadly - přece jen našemu Pánu tolik záleží na tom, abychom jej
milovaly a vyhledávaly jeho společnost, že dříve nebo později nás
nenechá marně volat, abychom se k němu přiblížily. A tento hlas
je  tak  sladký,  že se  mu ubohá duše otevírá,  aby mohla  ihned
učinit,  co  jí  přikazuje,  a  tak  pravím,  že  je  mnohem  těžší
neposlechnout než poslechnout.
(Přicházel-li jsem z opačné strany k téže zkušenosti, stávalo se mi
přibližně od čtyř let  mého věku, že jakmile jsem zaslechl občas
toto  volání,  nemohl  jsem mu odolat  a musel  jsem se okamžitě
podle něho zařídit.  A bylo to mnohem snazší  než jakékoliv jiné
počínání,  protože ono volání  bylo zcela  konkrétní,  vybídnutí  ke
konkrétním činům a bylo nositelem nepředstavitelně obrovské síly,
která měla nepřiměřeně sloužit jen k tomu, aby se provedla nějaká
drobnost  jinak  než  ze  slabosti  lidské,  jak  tomu  bylo  např.  ve
velkém při  poslušnosti  Gedeonově,  o  čemž bude dále  řeč.  Byl
jsem svědkem téhož plýtvání silou, jakým hýří celá příroda, jenže
tentokrát  už  nešlo  o  plýtvání,  nýbrž  o  přesné  zaměření  síly  k
nějaké  její  realizaci,  přestože  zpočátku  jen  v  maličkostech,  a
přesto  s  obrovskou  mocí.  Jak  bylo  všechno  zajištěno  tou
obrovskou mocí, aby se jí člověk nemohl vymknout! V druhé fázi
mne tato moc trvale přemohla a zasedla na místo, které jí náleží.
Jestliže  v  té  fázi  už  nebylo  možno  hřešit,  i  když  šlo  o  fázi
přechodnou, má poslušnost vůbec nebyla mým dílem, nýbrž dílem
božím. Ani v nejmenším si ji nemohu přivlastnit, protože jsem byl



svědkem, odkud přicházela. Její působnost trvala tak dlouho, až
způsobila ve mně takové změny, bez kterých nebylo možné jít dál.
A  byly  to  změny  i  fyzické  povahy,  např.  proměna  zdravotního
stavu. Pán nás ponechává v tom stavu tak dlouho, že je On ví,
jakou  dávku  jeho  milosti  potřebujeme a  sneseme,  zachovává i
čistotu naší mysli a činů, aby jeho dílo nebylo ani v nejmenším
znečistěno, a pak nás ta síla čistoty zase opouští, jakmile bychom
upadli do nebezpečí pýchy a přivlastnění. Pak musíme začít zase
tvrdě bojovat, abychom se udrželi v tom, v čem nás učil Pán svou
mocí, že tam máme být. Upozorňuji, že jsem při tom neslyšel ani
slova, ale přece to volání bylo zřetelnější než hlas. Platí zde slova
svatého Jana z Kříže, která budu citovat španělsky:
 Sé que no puede ser cosa ten bella,
 Y que cielos y tierra beben de ella,
 Annque es de noche.
 Vím, že nemůže být nic tak krásného
 a že nebesa i země z něho pijí,
 i když je noc (= i když o tom vědí)
citováno z básně La Fuente eterna - Věčný pramen. V jiné sloce
téže básně sv. Jan praví:
 el corriente, que nace es tan capaz y omnipotente,
 sanque es de noche.
 proud, který vytéká z tohoto pramene,
 je tak mocný a všemohoucí,
 přestože o něm nikdo neví, jelikož je noc.
 Nuže, sv. Jan z Kříže věděl, že z Boha pořád proudí síla, ze
které žije celý vesmír a s ním to věděla i  svatá Terezie. Jasně
jsem tu sílu občas pociťoval za podmínek, které jsem už vysvětlil,
ale do 17 let jsem nevěděl, odkud pochází, což byla součást toho
temna podobného noci, o kterém mluví sv. Jan z Kříže.)
 3. Neříkám, že jsou tyto hlasy a volání jako jiné, o kterých
budu mluvit později (G.: V šestých komnatách, kap. 3.), nýbrž jsou
to slova, která člověk slyší  od dobrých lidí,  nebo čte v dobrých
knihách,  nebo  mnohé  věci  jiné,  jimiž  Bůh  volá  nemocemi,
souženími a také pravdou, kterou nás učí ve chvílích modlitby, ať
si byla chabá, ale Bůh jí přikládá váhu. A vy, sestry, nepovažujte
za  malou  tuto  první  milost,  ani  se  nermuťte,  že  jste  hned
nevyhověly  volání  Pána,  neboť  jeho  Velebnost  dokáže  čekat
mnoho dní  a  let,  zvláště  vidí-li  vytrvalost  a  dobré  předsevzetí.



Vytrvalost je tu nejpotřebnější, neboť tou se vždycky nejvíc získá.
Ale krutý je zápas, do kterého se démoni zde pouštějí tisícerým
způsobem, a pro duši  je obtížnější  než dříve,  neboť dříve byla
němá a hluchá, nebo aspoň velmi málo slyšela a odolávala méně
než ten, kdo se už částečně vzdává naděje na vítězství. Zde je
pochopení živější a duševní schopnosti  čilejší.  Rány dopadají a
dělostřelectvo  hřmí  takovým  způsobem,  že  duše  je  nemůže
neslyšet.  Vždyť  démoni  zde  představují  své  plazy  ve  věcech
pozemských  a  předvádějí  světské  radosti,  jako  by  měly  trvat
navěky a také způsobují  lpění na cti  před přáteli  a příbuznými,
obavy o zdraví z přílišného pokání, protože duše, která vstupuje
do  této  komnaty,  si  přeje  pokání  a  proti  němu se  staví  tisíce
překážek.
(Vstupujete-li do těchto komnat zhora, nezůstává duši skryto, že
se to děje mocí boží, leda že byste vůbec nepoznávali, kam vstu-
pujete, jako jsem nebyl nábožensky založen do 17 let a nevěděl
jsem, co se se mnou děje, např. při poznávání správného bez přis-
pění  rozumu,  zato  s  mocnou  pomocí  boží.  Neklamné  důkazy
vyššího  zásahu  poznávala  u  mne  jen  maminka,  ale  ta  jen
pozorovala a se mnou ta pozorování nesdělovala. Od 17 let jsem
měl sice jistotu,  že jde o mimořádnou milost,  ale bylo té milosti
tolik,  že jsem měl  dojem, že pod její  tíhou zemřu.  Tehdy jsem
nabyl dokonce jistotu, že do 18 let zemřu. Svatá Terezie by řekla,
že  démoni  tu  použili  té  nejostřejší  palby,  aby  duši  odradili  od
dalšího setrvání na cestě. Měl jsem v té době velké bolesti v těle,
zvláště kolem pasu. Lékaři byli bezradní a bolesti se stupňovaly
tak, že jsem se musel smířit se smrtí. Nebylo to jen pokušení proti
vytrvalosti. Nevěděl jsem, že v těle probíhají procesy způsobené
vnitřní modlitbou, a ty vedou k částečnému přetvoření hmotného
organismu, aby se stal  odolnější  vůči větším dávkám poznání a
nezahynul. A ejhle, chtělo se přece ode mne, abych se bez lítosti
smířil se smrtí, která přicházela zvnitřku a ohlašovala se ozvěnou
ve  hmotném organismu.  Nastupující  smrt  byla  pro  mne  přímo
hmatatelná  a  nebylo  proti  ní  prostředků.  Ukázalo  se  mnohem
později,  že toto  otevírání  komnat se děje jiným způsobem než
později,  když  už  nedopadalo  chorobami,  neboť  tělo  už  bylo
přetaveno.  Postavily  se  překážky  přicházející  z  vnějšího  světa,
jako bezdůvodné zatčení  a uvěznění atd.  Ukázalo se,  že mám
ještě mnohé překonávat, a právě to nepřekonané muselo probíhat
tak, jako by celý svět stál proti mně a Bůh v něm spal nebo od
něho odešel. Všechno podrobně ukázal Ježíš před svou popravou
na kříži a během ní. Ani na to jsem si nevzpomněl, aby opuštěnost
byla  úplná.  Viz  spánek  učedníků  v  Getsemanské  zahradě.
Události tak silně na mne doléhaly, že jsem musel jasně srovnávat



svou situaci se situací jiných lidí, jak se ve všech směrech lišila.
Musel jsem se zříci veškeré naděje a nevěděl jsem, čeho jsem se
dopustil a proč jsem tak trestán. Opakuji všechno jen proto, abyste
nezáviděli  nikomu,  kdo  jde  cestou  zhora  dolů  podle  ukázky
Ježíšova života, ne podle ukázky Ježíšových učedníků, s nimiž co
nejdéle prodlévala konkrétní milost, a zdálo-li se jim, že jim byla
odebrána navždy na kříži, jevila se jim jako umírající mimo nich,
vně jich, ne v nich, a v tom byla přece jen velká úleva. Nikdo z
nich nevstoupil před Ježíšem nebo zároveň s ním na kříž, ani jim
to Ježíš nedoporučoval. Ale svatá Terezie od chvíle, co uzřela a
pochopila  obrázek  zapomenutý  u  studny,  byla  vedena  opačně,
než jak milosrdně vedla své sestry. Nepřála si, aby tolik trpěly jako
ona. Proto je učí, aby byly trpělivé v malém, a jen jim připomínala,
"voces y llamamientos"  -  hlasy a volání  mnohem důraznější  až
později,  jimž už nebude možno odolat a kdy už nebude možno
smlouvat.  Vím,  jak  jsem  mezi  17.  a  18.  rokem  ještě  mohl
smlouvat,  když mě Bůh příliš  prudce zval,  a kolikrát  jsem jeho
volání odolal, ačkoliv jsem si přál mu vyhovět a ze strachu jsem
nevyhověl, a jak jsem se vždycky za ten odpor styděl, stále silněji,
až k sebezatracení, čímž bylo dosaženo smrti zvnitřku. Ještě měla
přijít pozdější krutost zvnějšku, kolem toho 21. 11. 1939, a přišla
zákonitě,  neboť ze sebelásky nesmí zůstat  nic,  jinak by nebylo
možno překonat hranice vesmíru. Dnešními obrazy by se člověk
vyjádřil  tak,  že  se  musíme  stát  kosmonauty,  kteří  překonávají
všechny vzdálenosti ve vesmíru, ale už ne pohybem, protože jím
nelze  dospět  až  ke  hranicím  vesmíru,  nýbrž  bezpohybovou
translokací, vymístěním ze všeho časoprostorového skokem přes
pomyslnou hradbu, který není ani skokem, neboť i ta hradba se
ukáže  být  neskutečná.  Jako  zhora  dolů  se  všechno  děje  bez
našeho vědomí, "es de noche", a transformuje se na časné, tak po
tomto pomyslném skoku, všechno časné se začne proměňovat na
věčné, a stejně plynule a bez mezer jako tomu bylo v opačném
směru. Vrabčák dne 8. 6. 1988 o tom věděl, kdežto pro člověka tu
vládne noc,  "la  noche oscura",  úplná  nevědomost.  Zvířata  nás
zahanbují jako oslice zahanbila Balaama, když promluvila místo
něho.

 Je načase, abych uvedl aspoň některé rozdíly mezi cestou
zhora a cestou zdola. Svatá Terezie se dostala na cestu zhora
dobrovolně, jsouc zaujata láskou Kristovou při vysvětlení smyslu
setkání Ježíše se Samaritánkou u studny. Vyprázdnila se od své
lásky a postoupila v sobě místo pro lásku boží. Asi takhle: "Co je
moje láska proti lásce tvé, Ježíši, který všechno odpouštíš, aby nic
nemohlo stát v cestě tvé lásce a tvému milosrdenství." A kdykoliv
se takhle vyprázdnila od své lásky, nastupovala zhora láska boží a



celou ji  prostupovala a převracela naruby, ze světského člověka
dělala pouhou nesvéprávnou služku boží. To se opakovalo až k
extázím, které označovaly střední  část jejího duchovního vývoje
atd. Při působení zhora se člověk stává trpným prostředkem vůle
boží a ve všem bez výhrad ji poslouchá a její přání uskutečňuje.
Dostává k tomu sílu,  o které ví,  že není jeho. Pozná to na její
intenzitě a rovnodušné povaze jejího uskutečnění, či působení. Na
prvních  stupních  této  cesty  vidí  člověk  propastný  rozdíl  mezi
lidskou bezmocností a božskou mocí, mezi lidskou nedokonalostí
a  božskou  dokonalostí,  mezi  všemi  lidskými  vlastnostmi,  i  těmi
nejlepšími,  a  milosrdenstvím  božím,  které  ani  v  nejmenším  si
nežádá  lidského  uznání,  ani  se  netouží  představit  jako  něco
nadpřirozeného a božského. Tato anonymita pomoci boží, o které
svatý  Jan  z  Kříže  řekl,  že  je  temné povahy,  se  dá  jeho slovy
krásně vyjádřit takto:
 Aquesta eterna fuente está escondida
 En este vivo pan por darnos vida,
 Aunque es de noche.
 Tento věčný pramen je nám skryt
 a podává se nám jako chléb života,
 jelikož je noc,
 my o tom nic nevíme a jsme v ní slepí.
 Nicméně, jakkoliv se dokázala sv. Terezie vyprazdňovat od
sebe, přece jen ve své horlivosti a oddanosti považovala za nutné,
stále přidávat k lásce boží lásku svou, až konečně, jsouc blízko
kříže, musela se tohoto svého ducha lásky zříci. My jsme si jinde
vysvětlili, jak se to stalo. Tento akt odevzdanosti odpovídal onomu
Ježíšovu zvolání na kříži: "Bože, odevzdávám ti svého ducha."

 Svatá Terezie věděla, že je správné, bude-li vést své dcery
"z toho místa", kde ony byly, trpělivě krok za krokem, a proto je
žádala, aby i ony vytrvaly ve svých dobrých předsevzetích. Musely
přece vidět,  že  ona cestu  k  nim vykonává jen kvůli  nim,  ani  v
nejmenším kvůli sobě. Jistě je dojímala svou láskou, kterou mylně
chápaly jako její, zatímco už to byla jen a jen láska boží, která ji
prostupovala a jí velela.)
 4. Ó, Ježíši, co je to za povyk, který tropí démoni, a jaké
soužení ubohé duše, která neví, zda má postupovat kupředu či se
vrátit  do  první  místnosti,  protože  pochopení  z  druhé  strany  jí
ukazuje její klam, vidí, že všechno je ničím vedle toho, o co se
uchází  (myslí  o  království  boží).  Víra  ji  učí,  čím je  to,  co plní;



paměť  jí  předkládá,  čemu  se  podobají  (pomíjející)  věci  a  při-
pomíná jí smrt těch, kteří se z těch věcí mnoho těšili, a některé z
nich viděla, jak náhle odcházejí a jak se na ně brzo zapomnělo.
Viděla některé, kteří byli velmi úspěšní, jak rychle se dostali pod
zem a na ně se zapomnělo, a byla při mnoha jejich pohřbech a po
jejich smrti  jen červi  se živili  jejich těly,  a mnoho jiných věcí  jí
může paměť  připomenout.  Vůle  je  nakloněna k  tomu,  aby  mi-
lovala, když byla svědkem nesčetných příkladů lásky a ráda by se
za některé odvděčila zvlášť tomu, který ji nikdy neopouští, tomu
pravému milovníku, který jí dává život a existenci ("dándole vida y
ser".  Opět zde vidíme, jak si je světice vědoma toho ustavičného
vstupování  božího  nejen  do  lidského  života,  ale  i  do  samotné
existence  všeho.).  Potom  přispěchá  i  rozum  s  poučením,  že
nenajde lepšího přítele, i kdyby žila mnohá léta; že celý svět je pln
klamu, a ta uspokojení, která jí předkládá ďábel, jsou plny muk,
starostí a rozporů; rozum jí napovídá, že vně Hradu nenajde ani
jistoty  ani  pokoje,  radí,  aby  zanechala  pochůzek  po  cizích  do-
mech, když její vlastní je pln dober, jen dokáže-li se z nich těšit;
neboť kdo je na tom tak dobře, že má všechno ve svém domě, co
potřebuje  mít,  zvláště  pak  takového  hospodáře,  který  ji  učiní
vládkyní  všech svých skutků,  nechce-li  se vydat  v záhubu jako
marnotratný syn, který musel jíst s vepři (Luk XV, 16)
 5. To jsou důvody, jimiž lze přemoci démony.
(Démony  rozumějte  souhrn  všech  lidských  vlastností  smrtelné
duše, která se už stala ďáblem, pokud všechno dělá jen pro svou
smrtelnou existenci. Této její tendence využil Ježíš, když přijímal
učedníky, neboť jejich duše získal pro jejich největší možný osobní
užitek, věčnou spásu. I my se musíme naučit sjednotit lidské síly a
schopnosti  napřed  pro  etický,  mravní  život  a  pak  jeho
prostřednictvím pro život věčný. To je cesta, kterou radí sv. Te-
rezie svým dcerám: přes ctnosti k narůstající touze po věčném ži-
votě.  Osvědčit  se v mravním životě,  tj.  ve ctnostech,  znamená,
jednak osvědčit se v malém, jednak naučit se soustavné regulaci
životních sil, jinak řečeno, disciplinovanému sebezáporu a žádoucí
stylizaci  života.  Nezapomínám,  co  řekl  Ježíš,  že  mu  učedníky
vybral Otec.)

Ale,  ó  Pane  a  Bože  můj,  jak  to  všechno  maří  náš  zvyk
věnovat se jen světským věcem, a vidíme, že celý svět se žene za
nimi, protože naše víra je tak mrtva, že si přejeme více, co vidíme,
než co nám radí víra. A věru, vidíme jen přemnoho bídy těch, kteří
jdou za viditelnými věcmi,  ale to  všech způsobily  ty  jedovatiny,
kterými  se obíráme; jako když někoho uštkne zmije,  bývá celý
otráven a opuchne,  tak  je  tomu i  zde, nedbáme-li;  a  Bůh nám



poskytuje  mnoho  milosti,  neumřeme-li  z  toho.  Zajisté  si  duše
přitom prodělá velké trápení, zvláště když ďábel pochopí, že jsou
v duši připraveny podmínky a zvyky, aby bylo možno jít dál. Tu
peklo vloží všechny síly do toho, aby duši vrátilo zpět.
 (Svatá Terezie zde líčí známý jev, že relativní dobro je dost
pevně  svázáno  s  relativním  zlem.  Snažíme-li  se  o  dobro,
vyburcováváme k činnosti i zlo. Dokud jsme se nesnažili být dobří,
ani  jsme nevěděli,  že je  v nás připraveno i  peklo,  aby jednalo.
Zkrátka naše smrtelná duše už načerpala tolik  sil  z  nesmrtelné
duše, že se může postavit na vlastní nohy, a při své nevědomosti
a  samolibosti  může  úspěšně  bojovat  proti  poklidnému  toku
samovolně připlývající síly z věčného pramene, lépe řečeno: potřít
jej nemůže, ale může jej svést dočasně kam chce. Jakmile však
vzdálenost od Boží Vůle je příliš velká, provaz mezi ní a Vůlí boží
se napne a stáhne osobní vůli zpět. Viz příklad svatého Pavla.)
 6. Ach, Pane můj, tu je třeba tvé pomoci, protože bez ní se
nic nezmůže! Pro své milosrdenství nedopusť, aby duše byla tak
podvedena, že by se vrátila odkud vyšla; dej ji světlo, aby viděla,
co je jí prospěšné, aby se vzdálila od špatné společnosti, a že je
velmi  důležité,  aby  se  stýkala  s  lidmi,  kteří  mají  její  zájmy,  a
nepřidružovala se jen k těm, kteří dlí v příbytcích, v nichž sama je,
nýbrž k těm, o nichž ví, že již postoupili do dalších komnat, neboť
to bude pro ni velkou pomocí, a styk s nimi může jí prospět tak
daleko, že ji vezmou sebou. Ať je vždy na stráži, aby se nedala
přemoci, neboť když ďábel vidí její velkou odhodlanost, že by dala
raději  život  i  klid  i  vše,  co  jí  nabízí,  aby  se  vrátila  do  první
komnaty, pak tím spíše ji opustí. Duše, jednej mužně a ne jako ti,
kteří jdouce do boje, lehali na břicho, aby se napili (G." je třeba
číst "de bruces", na břícho, jak o tom mluví svatý Jan od Kříže v
radě bosé karmelitánce:...dcero, v prázdnotě a v suchosti zkouší
Bůh silné vojíny,  kteří  jsou pak schopni vyhrát  bitvu,  neboť oni
umějí "beber el  aqua sin plegar el  pecho a la tierra,  como los
soldados de Gedeón." -  píti  vodu vstoje  bez naklonění trupu k
zemi, jako vojáci Gedeona.) když šli do bitvy. Nevím s kým (G.:
Viz Soudci VII, 5 - 6)
(nepřestanu se divit, co ti dva, svatá Terezie a svatý Jan od Kříže,
dokázali vyčíst z děje, který nic přímo nenapověděl z toho, co oni
z něj vyčtli.  Doporučuji  vám, abyste si přečtli  celou VII.  kapitolu
Soudců. Velice dobře rozeznáte, z jakého pramene a jak pili oba
světci  a  do jaké míry to  dokážeme my. Zároveň jde o jednu z
nejvýznamnějších  ukázek  toho,  co  se  skrývá  za  dějem  života.
Jednu takovou ukázku jsme si už převedli z Genese.),



nýbrž, aby se odhodlali bojovat se všemi ďábly a že není lepších
zbraní než kříže.
(Operace za vědomí mi ukázaly, jak jsem poznal později, jak sla-
bým nátěrem na nitru je naše lidské já, i když jsme si vědomi jen
jeho a jen z jeho pozice diktujeme. Šlo se na mě hned od těch
operací aspoň občas hned zhora, tj. zvnitřku, z nejvyšší komnaty
Hradu. Ne že bych tam byl, ale právě, že jsem tam nebyl a jen se
nedobrovolně otevřel  té moci  odtamtud, vím, že jakékoliv sebe-
trýznění  je  jen  slabou  ozvěnou  toho,  co  na  mne  opakovaně
působilo, a vy už víte, za jakých podmínek. Jedině kdyby člověk
bez lítosti nad sebou a nad vším, co opouští, odevzdal svůj život,
nastalo by totéž, čím se u mě doplnila trýzeň vnitřní zevně 21. 11.
1939, kdy už ten doplněk nebyl ničím vedle toho dřívějšího vnitř-
ního umírání. Svatý Jan z Kříže přesně rozeznával, co je podstat-
né a co je pouze doplňkové. Jak to ale měl vysvětlit pouhými slo-
vy? Čteme-li např. sedmou kapitolu Soudců, nikdy v ní neuvidíme
a nevyčteme návod k tomu, jaký vnitřní postoj máme zachovávat,
když se sebe vzdáváme. Čteme-li jen a neprožíváme-li tu kapitolu,
čili  používáme-li  jen pohybové mysli  a ne vnitřní pochopení, ne-
jsme těmi bojovníky, které Hospodin vybral v boji proti Midjánským
a také  je  nepřemůžeme,  protože  nepijeme "vstoje",  nýbrž  jako
zvířata, která strkají hlavu do vody buď skloněna nebo na břiše.
Celá scéna s Midjánskými, podobně jako mnohé jiné ze Starého
zákona, se nám zdá být  prostým mordováním za prapodivného
protekcionářství  a  ještě  prapodivnějšího  výběru  bojovníků
Hospodinových.  A  neviděl  jsem  snad  totéž  v  koncentračním
táboře,  kde  jsem  sám  jediný  stál  nedotknutelný  proti  přesile
nepřátel,  a  nikdy  ani  jednou  nenastala  výjimka  z  této
nedotknutelnosti, a nebylo mi to divné, protože tím jediným, který
nebyl  závislý  na ničem, ani  na tom nejmocnějším a nejhorším,
jsem  nebyl  já,  nýbrž  Bůh  a  jeho  vláda  ve  mně.  Prapodivným
způsobem byli  zmordováni  nepřátelé  Hospodinovi a jen hrstkou
bojovníků přemoženi, a v noci, čili jak praví sv. Jan "aunqsue es
de  noche",  v  temnotě,  bez  jakéhokoliv  vysvětlování.  Hospodin
nepodal  Gedeonovi  ani  nejmenšího  vysvětlení,  proč  má vybrat
bojovníky  podle  způsobu  pití.  Také  svatá  Terezie  si  ani
nevzpomínala, s kým to tehdy izraelští bojovali, a nepotřebovala to
vědět,  když  znala  vnitřní  důvod  toho  boje  a  poznávala,  že  je
předobrazem správného vnitřního postoje při sebezáporu, přičemž
vůbec nejde o způsob pití,  zrovna jako nešlo v Genesi o pouhá
vyprávěná fakta, pro které padl Adam a Eva z ráje. Ta byla jen
obrazným  zastřešením  vnitřní  pravdy,  která  je  nad  vším
rozumovým  pochopením.  Přijměte  třídění  bojovníků  podle



vnitřního znaku sebezáporu a ne podle slov, která je možno o tom
pronést.
 Řekl mi jeden z mých přátel: "Způsob, jakým popisuješ svou
domluvu se svatou Terezií, nás, kteří ti věříme neodradí, ale běžný
čtenář odloží Hrad nitra s tvým výkladem jako nejbujnější fantazii.
Odradíš jej místo abys jej získal. Čtenář téže kvality, bude-li číst
Hrad  nitra  i  bez  tvého  komentáře,  také  jej  odloží,  protože  se
nesmíří s pojmem ďábla nebo s celým štábem démonů, a řekne
si, že takhle se mohlo psát před čtyřmisty léty, ale dnes už ne." Čili
neodradím toho čtenáře  jen já  nebo svatá  Terezie,  protože  on
odpadne z nedostatku metafyzické zkušenosti. Kdo tu zkušenost
má, toho neodradí žádné symbolické zastřešení. Velice snadno si
z něho vyloupne pravdu.

 Protože  takové  případy,  jako  výběr  bojovníků  s
Midjánskými, budou připadat člověku bez metafyzické zkušenosti,
kterou  měl  svatý  Jan  z  Kříže,  jako  něco  velmi  vzdáleného
dnešnímu životu a dění v něm, kdy Hospodin k nikomu nemluví,
prozradím  vám  aspoň  jednu  obdobnou  situaci  z  mého  života.
Žádal jsem po mnoho let o přeložení z Moravy do Plzně, protože
jsem věděl,  že  také tam mám pro sebe připraven nějaký  úkol.
Opakoval jsem žádost bez nejmenšího náznaku lítosti nebo bez
zklamání, že nejsem úřady vyslyšen. Na podzim roku 1959 přišlo
opětovně negativní hlášení, že se do Plzně nedostanu. Inspektor v
G. mně prozradil, že ne proto, že v Plzni není místo, ale není tam
místo  pro  mne,  protože  mám v posudku,  že  jsem nábožensky
založen.  Abych  prý  se  nenamáhal.  Tehdy  však  v  Plzni  na
inspektorské  místo  nastoupil  můj  známý,  a  ten  mně  koncem
školního roku 1959-60 telefonoval na mé dosavadní pracoviště v
G.: "Karle, ty tu máš v posudku, žes nábožensky založen. To tě
nemůžeme vzít.  Ale,  jak tě  znám, tys mi vždycky připadal jako
normální.  Řekni  mi  jen,  a nic víc od tebe nepotřebuji  vědět:  jsi
normální?"  Odpověděl  jsem,  že  jsem  normální,  takový,  jakého
mne zná. Načež jsem slyšel z druhé strany drátu: "Jsi tedy v Plzni
přijat." To je konkrétní příklad výběru jednoho ze tříset bojovníků,
který nepil vleže, nýbrž ve stoje. Stal se tentýž výběr a nebylo v té
Plzni třeba tříset pijících vstoje, nýbrž jen jednoho, který přemohl
tisíce Midjánských, a tím jediným byl Bůh nějak zastřešený. Tak
dějí se dnes zázraky nebo ne? Tehdy o tom výběru nepotřeboval
vědět nikdo jiný než Gedeon, vůdce izraelských bojovníků, takže
lid nebyl svědkem zázraku ve chvíli, kdy byl Gedeonovi ohlášen.
Takhle vskrytu se vždycky děly zázraky. Jen tři z učedníků Páně
viděli na hoře Tabor proměnění svého Mistra a s ním Mojžíše a
Eliáše. Nikdo jiný na hoře Tabor to neviděl, a byla to hora, kde se



pásly  ovce  a  kde jistě  byli  i  pastevci,  tedy  zcela  běžný  vršek,
jakých jsou v Palestině stovky a žádný není bez lidí.  Měl jsem
přítele, který se mnou často cestoval, doma i po cizině, a děly se
zázraky.  Přesto  jsem ho musel  vždycky upozornit,  jaký  se  stal
zázrak. Nebyl by si ani jednoho všiml. Např. za cesty do Itálie v
roce  1973,  která  trvala  šestnáct  dní,  mělo  se  stát  sedmnáct
zázraků.  Ani  jsem tomu nechtěl  uvěřit.  Zdálo  se  mi  toho  příliš
mnoho. Říkal jsem si, že se asi mají stát také pro těch dvacet lidí,
co jich jelo se mnou. Ale většina z nich byla jen pro mne a pro
zprostředkovatele. Tak jsem aspoň na tři upozornil svého přítele,
který  byl  vždycky  blízko,  blizoučko,  a  přece  jen  velmi  daleko,
neboť byl stále svůj a ze sebe nevyšel.
 Příteli,  nesmí  mi  záležet  na  tom,  kolik  lidí  odradím svým
komentářem,  když  už  před  tím  vědomě  odradila  mnohé  sama
světice,  např.  tradičním  zosobněním relativního  zla  do  podoby
ďábla. Vy však mi věříte, a proto vás neodradíme ani spojenými
silami. Teď přicházím na chuť víře!)

 (A  tehdy,  chudák  školský  inspektor,  si  myslel,  že  jsem
nábožensky založen a věřící.  Opravdu se mýlil. A vidíte,  svatou
Terezii  má  věrolomnost  neodradí.  Je  asi  vtipnější  než  ten
inspektor.  Konec  konců  i  u  toho  inspektora  byla  rozhodující
protekce. A tu mám patrně také ještě někde jinde, např.  u vás,
protože mně věříte.
 Nerad bych vás nechal dlít v omylu, že jsem přišel do Plzně
především  kvůli  vám.  Měl  jsem  tu  co  splácet  především  své
matce, která v Plzni žila a nebylo možno ji dostat na Moravu. A
podívejte, jak se v jejím případě lehce splácelo. Stačilo být tam,
kde mne chtěl mít On. Hned v roce 1960 vždycky před spaním
jsem četl  Kvítky svatého Františka.  Když jsem je  téměř dočetl,
přišla jednoho rána k mé posteli maminka. Ještě jsem ležel. Ona
před tím spala v jiném pokoji. Řekla mi: "Dnes v noci ke mně ve
snu přišel svatý František, a řekl mi, že čteš legendu o jeho životě
a že sis vybral pět bodů, které bych měla dodržovat." Vytáhl jsem
z knihy lístek, na který jsem už večer před tím napsal těch pět
bodů, a maminka si je vzala k sobě a do smrti se jimi řídila. Žila
pak ještě 11 let. Příteli, když jsem ti tohle říkal, zatoužils číst tu
knihu.  Ale  protožes  ji  jen  pozorně  četl,  nenašels  v  ní  takové
myšlenky, které by ti stačily svítit na celý zbytek života. Tady se
nestal zázrak pomocí svatého Františka. Ale nic si z toho nedělej.
Poměř si, kolik jsem byl dlužen mamince a kolik tobě. Mám-li však
vůči vám nějaký úkol, pak platí, že cokoliv jste učinili sobě, mně
jste učinili.  Myslíte, že chci  psát  pro mnohé, ale mýlíte se, chci
psát jen pro bojovníky boží, kteří pijí vstoje a jsou schopni pobít



Midjánské, sv. Terezie by řekla, přemoci ďábla. A kdyby se našel
jen jediný takový bojovník, dosti jsem učinil.)

 7. Ačkoliv jsem o tom mluvila už jinde, je důležité se k tomu
vrátit: člověku nenapadne, že by ho čekaly dary, když s tím začne,
protože by to byl velmi nízký způsob smýšlení, kdyby chtěl těžit z
tak cenné a velké stavby. Začne-li se stavět na písku, všechno se
zhroutí. Nikdy nepřestaneme být pokoušenými a nespokojenými,
neboť to  ještě  nejsou příbytky,  kde padá mana;  ty  jsou teprve
dále, kde už duše ví o všem, co chce, protože si už nepřeje nic
jiného,  než  co  chce  Bůh.  Cesta  je  to  krásná,  ale  zatím  se
potýkáme  s  tisíci  překážkami  a  nedokonalostmi.  A  co  se  týče
ctností, ty ještě neumějí chodit, protože se teprve před nedávnem
narodily, a dej Bůh, aby se už narodily. A my se nestydíme toužit
již po útěchách modlitby a stěžovat si na opuštěnost. Sestry, ať se
vám to nikdy nestane. Obejměte kříž, který  váš ženich nesl na
svých bedrech, a vězte, že to má být vaše úloha. Která dokáže ví-
ce trpět pro něj, ať trpí; tím hojnějšího se jí dostane vysvobození.
Všechno ostatní jsou jen přídavky, dá-li vám je Pán. Buďte mu za
to velmi vděčny.
 8. Zdá se vám, že byste snáze snášely zevní utrpení, kdyby
vám Bůh poskytl vnitřní útěchy. Ale jeho Velebnost ví lépe, co se
pro vás hodí, a není třeba jí radit, co má pro vás učinit, jinak by
nám Bůh právem mohl říci, že nevíme, oč prosíme. (G.: Mat XX,
22: Ježíš však odpověděl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich,
který  já mám pít?")  Veškerá snaha toho,  který  začíná s  vnitřní
modlitbou - a na to nezapomínejte, protože je to velmi důležité -
má mířit k tomu, aby se odhodlal co nejvíce se sjednotit s vůlí
boží, a jak později řeknu (G.: Dále v pátých komnatách, kap. 3,3),
v tom je největší dokonalost,  kterou lze dosáhnout na duchovní
cestě. Kdo tohle dokonaleji zvládne, ten získá od Pána více a též
více pokročí na této cestě. Nemyslete si, že tu jde o nějaké další
záhady  nebo  nepochopitelné  věci,  neboť  na  této  shodě  závislí
veškeré naše dobro. Pobloudíme-li hned na začátku, a přejeme-li
si,  aby  se  Pán  řídil  naší  vůlí  a  vedl  nás,  jak  si  jeho  vedení
představujeme, jakou pevnost může mít naše stavba? Hleďme jen
dělat, co na nás jest, a střezme se té jedovaté havěti. Mnohdy si
Pán přeje, aby nás pronásledovaly zlé myšlenky a trýznily nás, a
pak jsme neschopni se jich zbavit, ba dokonce dovolí, aby nás i
uštkly,  abychom se pro příště  naučily  lépe se jim bránit  a aby
zkusil, zda nás velmi tíží, že jsme ho urazily.



 (Od  začátku  osmého  odstavce  je  nutno  mnoho  vysvětlit,
protože  je  velký  rozdíl  mezi  ostře  stylizovaným  životem  za
klášterními  zdmi  a  naprosto  neuspořádaným životem ve  světě,
kde,  jak  se  nám zdá,  musíme se  umět  vypořádat  s  tisícerými
překážkami, se kterými se mnichové vůbec nemohou setkat. Není
tomu sice úplně tak, a nemůžete dobře posoudit, že mám pravdu,
protože  jste  se  třeba  nikdy  nepokoušeli  žít  ve  světě  jako  v
klášteře, ale já jsem tak žil od 17 let do 27 ve fázi úvodní, a pak ve
fázi  pokročilé  od 27 do 32 let,  a v další  fázi,  kterou se asi  ani
nebudu pokoušet vysvětlovat, nadále jsem žil  ve světě za zcela
změněných podmínek, a přece jsem neposlouchal nikoho jiného
než Boha, až dodnes. Musel jsem se dostat do takové jistoty, že
nikdo  nemá  právo  cokoliv  mně  přikazovat  než  Bůh,  a  přitom
zachovat dojem, že poslouchám dokonaleji své zevní okolí než jiní
lidé. Ale o tom je těžko mluvit z této pozice výkladu, a nikomu by
to  neprospělo,  neboť  teprve  v  této  fázi  cesta  člověka  je
napodobení hodna, ale jen v tom případě, když už si člověk dávno
prošlapal svou vlastní cestu a nehrozí nebezpečí, že bude šilhat
po cizí cestě, nýbrž nastává jistota, že se cizím příkladem utvrdí
na své cestě. A tu je mi opět mistrovským příkladem vedení sv.
Terezie. Vůbec neukazuje na svůj stav. Jako by ho nebylo. Zápasí
znovu po boku svých sester,  jako  by potřebovala zápasit  i  pro
sebe, tak jak jí to ukázal ve vrcholné fázi jejího duchovního vývoje
Kristus: "Vezmi na sebe můj kříž, který já pro tebe beru znovu na
svá bedra.  Poneseš ho lehce.  Sama bys ho nikdy  neunesla a
nikdy bys vnitřně neumřela a neznovuzrodila se." Překládal jsem
volně a bez dodatků, o kterých jsem začal mluvit v roce 1954 ve
Výkladu evangelia svatého Jana, a dodnes při jiných příležitostech
jsem nepřestal. Má poznámka má tentokrát sloužit k něčemu vám
bližšímu.
 Sestrám  připadalo,  že  na  ně  přichází  utrpení  zvnějška,
neboť neznaly hlubší příčiny událostí, jako je znal např. sv. Jan z
Kříže ve shodě s nenápadným výrokem Starého zákona z knihy
Soudců VII, 5 - 6. Sestrám by byl tento výrok nic neřekl, právě jako
by neřekl nic nám, kdyby nám ho nevysvětlila sv. Terezie a sv.
Jan. Prý: "Nešetři slovy vysvětlení!"
 Opravdu snadno se mi  vysvětluje,  protože moc boží  mne
uchvátila a nepřestala mě uchvacovat od 17 let. Bylo to uchvácení
zhora, kterému se téměř nedalo uniknout, jen se dalo lidskou vůlí
do určité míry zmírnit.  Toto všechno svatá Terezie dobře znala,
ale nechtěla tím své mladé sestry mást. Nebyly to pravé útěchy,
po kterých ony prahly.  Jakou měla světice útěchu, když vnitřně
umírala stále a stále nebyla mrtvá, ale pociťovala všechny známky



smrti,  která  se  stále  ještě  nedostavovala.  Zde  uvést  ve  shodu
vlastní vůli s vůlí boží znamená zapomenout nejen na sebe, ale i
na všechno své nejlepší úsilí o přerod, jako by toho úsilí nebylo,
jako bychom nikdy nic dobrého nevykonali. Trvá velmi dlouho, než
zjistíme, že jsme opravdu nic nevykonali, nýbrž co se nám jevilo
jako naše činnost,  byl  mistrně vedený boží  útok na naši  pozici
oddělenosti  od  něho  a  od  všeho  ostatního.  Útok  vedený  tak,
abychom jej přežili a nakonec přestali žít pro sebe aspoň v takové
míře, jak je nám dovoleno žít pro bližního jako pro prostředek k
posílení lásky k Bohu z celého srdce atd. Lidské zosobnění Boha
vysvětlím dále.)
 9.  Proto  se  nestaňte  malomyslní,  klesnete-li  někdy;
nevzdávejte se další cesty vpřed, neboť i z toho pádu vytěží Bůh
dobré, jako činí ten, kdo prodává uklidňující lék (trisca = znamená
v lékařství protijed), aby dokázal, jak je dobrý, sám se jedu napřed
napije. Kdybychom neviděli naši bídu a naši velkou škodu v jiné
věci  (rozuměj:  kdybychom  neměli  příležitost  setkat  se  se
špatností) než jen v sobě, nevzpomněli bychom si na dobro. Tato
vzpomínka prostřednictvím jedu ospravedlňuje přítomnost jedu.

(Světice zde zřejmě naráží na případ marnotratného syna,
který  by si  byl  nevzpomněl  na Otcovský  dům, tedy na dobrotu
boží, kdyby byl nejedl s vepři. Tehdy si člověk uvědomuje, že tohle
by se nestalo, kdyby byl ve vlastním domě. Řeknu to ještě z druhé
strany. Když jsem si v 17 létech z milosti boží vzpomněl, že člověk
je chrámem božím, ihned se mi život, jak jsem jej vedl před tím,
začal jevit jako něco tak nesprávného, že jsem ten způsob života
opustil. Kdybych použil obrazu svaté Terezie, řekl bych, že jsem
se  cítil  otráven jedem světského života.  Použil  jsem, a  zase  z
milosti  boží,  protijedu,  nenáviděl  jsem  světský  způsob  života
vedený za světskými cíli a zavrhl jsem i ten svět i sebe s ním. Jed
potíraný  protijedem. Cožpak nenávist  není  jedem? Je,  a  přece
Pán Ježíš  řekl,  že  nebudeme-li  sebe nenávidět,  nevejdeme do
království božího. Radil použít přechodně protijedu. Mohl jsem se
odvrátit od své minulosti, jen když jsem ji začal nenávidět.)

Může být pro nás většího zla, než že se nenacházíme ve
vlastním  domě?  (Poprvé  jsem  si  z  milosti  boží  uvědomil,  že
nejsem ve vlastním domě, a proto je mi tak bídně).  Zdá se nám,
že i naši největší přátelé a příbuzní, s nimiž musíme stále žít, ať
chceme  či  nechceme,  a  to  jsou  naše  duševní  schopnosti
(potencias),  nám vypovídají  válku  jako  z  rozhořčenosti,  že  jim
naše  zlozvyky  způsobily  tolik  zla.  (Nic  mě nemohlo  udržet  vně
vlastního domova,  i  když jsem jej  zahlédl  jen velmi  temně. Ale
čehož mi též bylo zapotřebí, o tom píše světice hned dále:) Pokoj,



pokoj,  sestry  mé,  pravil  Pán,  a  tolikrát  k  němu  své  apoštoly
vybízel (G.: Jan XX, 19-21, Marek IX, 49. Téma skutečného míru
a  devíti  jeho  způsobů  světice  bystře  analyzuje  ve  svých
Meditaciones sob re los Cantares,  kap. 1 -  3,  v  Rozjímáních o
Písni Písní). Proto, věřte mi, nemáme-li mír ve vlastním domě a
nedokážeme-li  si  jej  tam zjednat,  nikde  jinde  jej  nenalezneme.
Ukončeme tuto válku pro krev, kterou za nás prolil náš Pán. O to
prosím ty, kdo s tím ještě nezačly. Ty, kdo tak učinily, prosím, aby
se při boji nedaly zahnat zpět. (Poznáváte při prvním čtení těchto
řádek, že cesta zdola vypadá jinak než cesta zhora. Do milosti,
kterou jsem líčil, jsem dorůstal bez svého vědomí a chtění od čtyř
do 17 let. Pak se dostavila znenadání tak mocně, že jsem jejímu
volání  musel vyhovět.)  Považte,  že je horší  znovu padnout než
padnout poprvé, protože už známe, o jakou ztrátu jde. Důvěřujte v
milosrdenství  boží  a  nikdy  ne  sobě,  a  uvidíte,  jak  nás  jeho
Velebnost pozdvihuje z jedněch komnat do dalších a uvádí nás do
země,  kde  ty  šelmy  se  nás  nemohou  ani  dotknout,  ani  nás
obtěžovat,  neboť  On  vám  je  všechny  podmaní  a  učiní  je
směšnými a dá vám už v tomto životě zažívat více dobra než si
samy můžete přát.
(Velmi vás prosím, abyste se nerozcházely a nerozcházeli se sva-
tou Terezií s lehkým srdcem. Nezaslouží si to. Zachází s dějem,
časem  a  prostorem  tak  osvíceně  jako  Ježíš,  a  bez  jejich
zkušeností jí nemůžete rozumět. Čtete u ní, že Bůh se hněvá, že
vás učí lsti, jen abyste mohli nad ďáblem zvítězit. Jde o stejný styl,
jakým se nese Starý i Nový zákon. Svatá Terezie je si vědoma to-
ho, že žijeme v Bohu a že nedokážeme žít mimo něj ani vteřinku,
ale v Něm žijeme jinak než v tomto světě, žijeme v Něm jako rovný
s rovným, jako nenarození. Ale naše zrození na svět nám to ne-
prozradilo,  nýbrž  nám  umožnilo  promarnit  všechno,  co  jsme
dostali do vínku od Boha. O tomto promarnění, o jeho prokletí i
požehnání ví světice totéž co Ježíš. Kdybychom je neprožili, jeho
protiléku jedem, nemohli bychom se vrátit do svého domu, jako se
do  něho  dočasně  nevracel,  ba  ani  si  na  něj  nevzpomněl
marnotratný  syn,  dokud  všechno  nepromarnil.  Bez  zkušenosti
svaté Terezie byste mohli maximálně dojít k mylnému názoru, že
nás Ježíš, a po něm i světice, učí jak hřešit, abychom si vzpomněli
na Otcovský dům a pak se do něj vrátili.  Světice si  je vědoma
jiného smyslu vyhnání  z  ráje a  dědičného hříchu,  než jak  nám
zatím vykládá tradice. Všechno to jsou etapy toho, jak se probouzí
vědomí z kamene až do člověka a přes člověka až k Bohu. Pokoj
vám! Kdyby však světice napřed nezdramatizovala, co je ve své
podstatě hlubokým mírem, nemohla by nám vysvětlit,  co máme
podniknout,  abychom  se  k  tomu  míru  dostali.  Jak  Ježíš



zdramatizoval svůj život! Více už nemohl! A po tom dramatu ho
uložili na tři dny do hrobu, aby konečně mohl dojít k Bohu i jako
vtělený do člověka, tak jako je vtělen do nás. Viz zjevení svaté
Marie Markéty Alacoque. Zopakujte si však, co vám radí svatý Jan
z Kříže, ještě jednou Gedeonův případ. A Gedeon byl přece jenom
člověkem a ne vtěleným Bohem. Jak jinak než dějem vyjádřit moc,
kterou měl Gedeon od Boha. A jak jinak dojít k Bohu, než dějem
života, i  toho, který lidskému životu předcházel,  vývojem celého
vesmíru.
 Ještě vysvětlím totéž jinými slovy. Když jednou někdo děko-
val svaté Terezii za to, že pro něho něco moc dobrého učinila a že
neváhala za ním přijít, řekla: "Co mně děkujete za něco, co jsem
učinila, za to, že jsem někam přišla, a já tam nepřišla a nic jsem
neučinila.  Vězte,  že  mýma  rukama  pracuje  Kristus  a  mýma
nohama chodí Kristus!" Abyste tomu lépe rozuměli, že se ani já
nevzdaluji z Otcova domu, když k vám přicházím. Musím tedy váš
dík za vás obětovat  tomu, komu patří,  našemu Pánu. Tak také
rozumějte Ježíšovu výroku, že nikdo nepřijde k Otci  "než skrze
mne." Tomu nebudete rozumět dříve než pochopíte, že se můžete
dostat k Otci jen tak, když budete jednat podle Ježíšova vzoru a
nakonec jeho mocí. A nemyslete si, že co vám říkám, je nějakým
jedinečným  příkladem  pokory.  Urazili  byste  a  popírali  byste
milosrdenství našeho Pána a nesmírně byste ho ponižovali přede
mnou.  Kdyby  On  nebyl  milosrdný  a  pokorný  jako  Beránek,
nevymanili  bychom  se  ze  svých  špatností  a  nikdo  by  nám
nepomohl.  I  naše nejlepší  vlastnosti  by selhaly.  Což si  k  tomu
důkazu nevybral náš Pán tři  učedníky a oni v rozhodující  chvíli
usnuli? Nás tím poučil, abychom rozeznávali, kdo jsme my a kdo
je On.

 A ještě jednou: Jak to světice myslela s tím požitím proti-
jedu jako léku? My si dnes myslíme, že tomu lépe rozumíme než
tehdy ona, protože užíváme jedy, antibiotika, na léčení těch nej-
horších chorob, které se za jejích časů ještě vůbec vyléčit nedaly.
Mýlíme se.  Ježíš se v Getsemanské zahradě krví potil  za naše
hříchy,  a  dělá  to  pro  nás  ustavičně.  Kdyby  chvíli  přestal,  byli
bychom ztraceni. Jak to mohl jinak ukázat než dramatizací toho, o
čem vůbec nevíme, že se děje. Jiný autor z východu o tom řekl, že
On je Pánem oběti, to znamená veškeré oběti, kterou je pozna-
menán celý svět a bez jeho oběti by nebyla žádná oběť nic platná
ani možná, a byla by nesmyslná. Oběť boží na naší planetě se
dostala  do  tak  vznešené  fáze,  že  se  na  takovém  stupni  asi
málokdo ve vesmíru vyskytuje.



 Nepodceňujme žádného svatého, ať pochází odkudkoliv. Je-
li  svatý,  připojil  se  k  oběti  boží,  je  ve službách božích a  musí
mluvit pravdu. Přestože svatá Terezie věděla, že Bůh nemá lidské
vlastnosti,  byl  pro celý její  život  rozhodující  její  vstup do Hradu
nitra,  tj.  kterou  branou  vešla.  Vejít  nějakou  branou  znamená
vymazat příslušnou lidskou vlastnost, kterou se vešlo, a nahradit ji
plně  vlastností  boží.  při  vstupu  byla  tak  jata  milosrdenstvím  a
láskou  Kristovou,  že  ta  jí  od  té  doby  byla  měřítkem  počínání
božího. Proč? Protože při zmíněném konkrétním vstupu, vzdala se
toho lidského, čím vstoupila, vděčností za milosrdenství boží vůči
Samaritánce. Ztratila rozlišení, že milosrdenství platilo jí neznámé
ženě, a bylo jí  pro tuto ztrátu,  za kterou nic nežádala, vráceno
milosrdenství  boží  nejen vůči  ní,  ale i  vůči  všem už bez pocitu
oddělenosti od Boha a od obdarovaných. Od té chvíle dokázala
být  marnotratným synem,  který  si  vzpomněl  na  Otcovský  dům,
chápala jed hříchu jako protijed proti  vlastní  slabosti  a byla jím
vyléčena;  chápala,  co  jsou  hřivny,  věnované  Hospodářem
služebníkům atd. a posléze poznala v čem spočívá oběť Kristova
na kříži, že by byla příliš malou a zanedbatelnou, kdyby bylo šlo o
pouhou  smrt  umučením  a  kdyby  nebylo  šlo  o  současné
zmrtvýchvstání, o kterém řekl svatý Pavel, že napřed vstal Ježíš a
po něm jsme nabyli  schopnost  vstát i  my. Byl jí  dán dar tohoto
pořadí lásky, jak bylo naznačeno obětí Kristovou, a nemusela jít
dál. Ale na této cestě by zastaven bylo pádem, by bylo ohlédnutím
Lotovy ženy, jak často praví. Je si však dobře vědoma toho, jakým
vývojem musela projít a kolik těžkostí a odporu musela překonat.
Ví dobře, že než se dostaneme za děj, tj. k věčnému základu děje,
k  Bohu,  musíme  projít  dějem za  cenu  velkého  sebezřeknutí  a
sebezáporu. Proto ten sebezápor sestrám předpisovala, aby nebyl
jejich, nýbrž vnuknutý Bohem skrze ni. Bez ní by se byly musely
odříkat z vlastní vůle. Ale jako jí to nebylo dovoleno, protože by to
mělo neblahé následky na vyšších stupních při vítězství Gedeona
nad Midjánskými, byly by zpychly i při nepatrných úspěších, byly
by  chybně  srovnávaly  své  schopnosti  s  menšími  schopnostmi
jiných sester, velela jim jako Hospodin velel Gedeonovi. "Dám ti
moc nad Midjánskými, ale abys věděl od koho ta moc je a kdo je jí
hoden, odvolej z bojiště třicet tisíc bojovníků a povolej do boje jen
300 bojovníků, kteří pak nebudou vůbec bojovat, nýbrž jen troubit
na polnice,  místo  aby zabíjeli."  Midjánští  se mezi  sebou pobili,
protože byla temná noc, la noche oscuras, jak by řekl sv. Jan z
Kříže, a nikdo z Midjánských nevěděl, kdo je přítel a kdo nepřítel,
nerozeznali je od sebe. Svatá Terezie prostě mistrovsky těžila z
nevědomosti sester a zavedla metodu, při níž se nepřátelé sami
mezi  sebou  pobíjejí.  A  nezapomínejme,  že  jedním  z  předních



padlých  je  přitom  vlastní  vůle.  Ta  se  musí  vzdát  Bohu  nebo
padnout. Třetího způsobu není. Ty však musíš rozeznávat dobré
od zlého, jinak bys bil do vlastních řad. Přítele poznáš snadno, i
když ani pro tebe nenastal den. Přítel troubí na polnici, nepřítel je
zmaten a troubu nemá. Tak snadno rozeznaly sestry Terezii od
ďábla. Ona ovšem musela sama přesně rozeznávat zlé od dob-
rého, a nepotřebovala činit nic jiného než rozeznávat a podle toho
jednat. Věděla též o pocitu oddělenosti sester od Boha, proto jim
ho musela ustavičně znovu a znovu představovat podle faktu, že
Bůh je neustále obrácen tváří ke svému tvorstvu, tj. předává mu
sílu k životu. Z pocitu oddělenosti sester od Boha, má Bůh ještě
lidské vlastnosti. Co tím chci říci? Podporuje celý lidský život, do
každé lidské vlastnosti  vpouští  svou sílu,  bez které by žádná z
lidských vlastností  nemohla existovat.  Protože tomu tak je,  Bůh
může  i  nenávidět,  být  urážen,  právě  jako  je  milosrdný.  Ve
skutečnosti  Bůh  jen  "pobíjí  Midjánské"  z  lásky  k  Izraeli,  tj.
hledajícímu Hospodina a jeho vůli. Ten by bez něho nikdy Midján-
ské nepobil a sám by byl zničen, kdyby jednak jen ze své moci a
ze své vůle.
 Pro ukázku z jiné strany vám budu vždy ukazovat osobní
zkušenost. Když jsem se uvztekal a marně nad tím, že mi lékaři
chtějí  vzít  život,  vyprázdnil  jsem se od své vůle zachránit  život
křikem a živelným odporem. A tak jsem ztratil svůj život, a protože
ještě byla noc, neviděl jsem, že mi Bůh předal vyšší dávku svého
života, nejvyšší, jakou jsem mohl unést. Od té doby jsem se mýlil
jinak než ostatní lidé, a ten omyl byl prospěšný až do 17 let, dále
ne. Zněl: "Nejsem tělem, nýbrž tím, kdo myslí a je vědomý. Tělo je
jeho  pomocníkem  a  prostředníkem,  kterým  vstupuje  do  tohoto
světa."  Všimněte  si,  jak  ten  omyl  byl  blízký  pravdě,  ale  nikdy
pravdou  nebyl.  Jen  přibližoval  k  pravdě.  Právě  tak  pěstování
ctností jen přibližuje člověka k poznání pravdy, nic více, ale i toho
je dosti.
 Opakuji, že svatá Terezie nemluví ke svým sestrám ze své
vůle  nýbrž  z  prožívaného  milosrdenství  božího,  neboť  on  se
smilovává  i  nad  nevědomým,  nad  každým  jaký  kdo  je,  splní-li
jednu podmínku,  že  má  dobrou  vůli  vzdát  se  sebe  za  pomoci
boží.)
 10. Napsala jsem vám už na začátku (G.:  v této kapitole,
článek 1.), jak se máte chovat v těchto zmatcích, do kterých nás
přivádí  ďábel,  a  že se nesmí  postupovat  násilím,  chceme-li  se
soustředit,  nýbrž  jemně,  abyste  vůbec  dokázaly  jít  soustavně.
Proto  zde  o  tom  nebudu  mluvit.  Myslím  však,  že  je  vhodné,
promluvíte-li o tom se zkušenými osobami, protože by se mohlo



stát, že byste pokládaly za velmi škodlivé, co však vlastně máte
učinit, a mylně byste mohly považovat za velkou překážku. Kdyby
však takových lidí nebylo, kteří by vám poradili, i tak Pán všechno
obrátí  ve  váš  prospěch,  neustanete-li  ve  vnitřní  modlitbě.
Neodhodláme-li  se  vždy znovu začínat,  ztrácíme den za dnem
stále více. Kéž nás Bůh podpoří v naší vytrvalosti.
(Při  zkušenostech  z  opačného  východiska,  ze  začínajícího
poznání mimorozumového a mimosmyslového, jak se začalo u mě
pomalu  rozvíjet  po  zásazích  lékařů  do  vědomí  malého  dítěte,
nesmí být rozum povalen, nýbrž jen podroben a utišen tam, kde
nemá právo mluvit,  musíme postupovat  tak,  jako se  zachází  s
dvojsečnou zbraní, se zbraní s ostřím na obou stranách. Mohlo by
se  stát,  že  bychom  se  takovou  zbraní  sami  více  zranili  než
poráželi  nepřítele.  Měl  jsem povolání ve světě,  při  kterém jsem
musel  mít  naostřena  obě  ostří,  jak  ostří  rozumu,  tak  ostří
duchovního  poznání  se  současným  ale  neřekl  bych  že
antagonistickým vyřazením rozumu. Podle toho též vypadalo mé
soustředění  na Boha. Při  něm rozum na podkladě pocitů  ihned
začal  usuzovat,  co je dobré a co je špatné,  ale velmi často se
mýlil.  Každý pocit,  i  ten  nejvíc  oblažující,  pochází  ze smyslové
reakce,  a  ta  je  následkem  a  ne  příčinou  toho,  co  vnímáme.
Spokojíme-li  se se smyslovým účinkem, zablokujeme si cestu k
rozšířenému vědomí. Zůstaneme uvězněni v úseku vědomí AB a
navíc máme chuť se tam ještě dokonaleji zabydlit,  protože jsme
učinili  významný  objev.  Nově  nabytá  smyslová  zkušenost  je
bohatší a čistší než všechny dřívější smyslové zkušenosti, má totiž
příčinu  někde  jinde  než  dřívější  zkušenosti.  Naštěstí  jsem  si
pamatoval,  že  kdykoliv  jsem mysl  vyprázdnil  od  vlastní  vůle  a
myšlenek - mám na mysli ono vyprazdňování mysli, které zahájili
lékaři  a v němž jsem potom pokračoval až do 17 let -  ustávaly
veškeré pocity.  To se stávalo  poprvé při  operacích za  vědomí,
potom občas  při  zjištění,  že  osobním úsilím  se  nedá  všechno
zmoci,  že  v  lidském životě  jsou  situace  podobné operacím za
vědomí, kterým se nedá čelit. Duchovně nevědomí lidé je jmenují
osudem  a  poddávají  se  jim  jako  osudovým.  Tady  se  lidé
rozumovou úvahou dostávají do nepravé trpnosti. Pravá přichází
tím, že nás Bůh přemáhá, ale ještě jinak, a o tom nyní promluvím.

 Když se při soustředění na Boha dostavily pocity, které by
možná mnozí lidé považovali za nějakou zvláštní milost, rozeznal
jsem na základě zkušenosti s prázdnou myslí, že mě pocity chtějí
uvěznit v úseku vědomí AB. A tomu jsem musel zabránit. Pocit má
určitou jemnost nebo hrubost, a čím je vznešenější a čistší, tím je
jeho jemnost  dokonalejší.  Byl  jsem si  však jist  tím,  že i  ten je



věznitelem vědomí,  protože je  smyslový,  hraničící  v A,  a  může
přinést,  dovolit  a způsobit  jen nepatrné rozšíření vědomí, jak to
dovolí  elastičnost  pásky  zakolíkované ve  smyslech.  Byl-li  jsem
tedy zaujat  touhou náležet Bohu, a chtěl-li  jsem překonat pocit,
zjemňoval jsem tu touhu nad jemnost pocitu, a pocit v té soutěži s
jemností  zaujatosti  neobstál,  odpadl,  a  samovolně  se  objevila
svoboda, která už na mne čekala za hranicí B.
 Jindy  ďábel,  tentokrát  převlečený  do  postavení  rozumu
všudybyla,  chtěl  být  přitom  takový  jaký  je.  A  to  není  možné,
protože  takový  jaký  je,  nemůže  překročit  své  obvyklé
zpracovávání smyslových vjemů a paměti v úseku AB. Musel jsem
ho zahnat jako Ježíš na poušti, a pochopitelně nikoliv slovy "odejdi
satane", ta jsou jen symbolem správného postoje Ježíšova. Musel
být zapuzen soustředěnou silou veškerou silou vůle, jakou jsem v
sobě nalezl.  Nemohu tento  způsob  radit,  protože kde  není  tak
velká zajatost, která nepovstala z mé vůle, tam bychom takovým
počínáním mohli křehký duševní organismus snadno polámat. Měl
jsem k dispozici ještě jeden prostředek, o kterém jsem věděl, že je
správný. Nevěděl jsem o něm úsudkem. Také kdybych byl neměl
této jistoty,  mohl jsem organismus polámat.  Byla to sice jistota,
která,  jak  se  ukázalo,  platila  jen  dočasně  a  pak  už  nebyla  k
ničemu,  ale  v  té  chvíli  přemáhání  satana  byla  zbraní,  která
pocházela od Boha,  a  proto  byla účinnou.  Měl  jsem jistotu,  že
způsob soustředění na Boha, jak je provádím, je správný. Tedy
jistota o metodě.
 Tedy na začátku mé cesty stála jistota,  nikoliv domněnka.
Podívejme se kolem sebe: Zvířata a rostliny, které žijí životem, o
němž se domníváme právem, že stojí vývojově níže než náš lidský
život, mají své jistoty, o kterých nedokáží přemýšlet, do kterých se
vkládají  celým svým přirozeným  založením,  tito  tvorové  jednají
správně,  proto bez zábran dělají  to,  k  čemu dorostli,  jsou tedy
schopni  všechno  dělat  důkladně  a  s  plnou  nerušenou
soustředěností. Do jejich díla nemluví domněnka, nýbrž je k němu
a v něm vede jistota.

 Bylo by směšné, kdybychom se domnívali, že např. brouk
musí  přemýšlet,  jak  má  provrtat  dřevo  mohutného  stromu.
Nezalekne se velikosti stromu, ani tvrdosti jeho dřeva. Je zařízen k
tomu,  aby  se  dřevem zacházel  podle  svého  založení  a  svého
úkolu,  o  kterém  ho  informuje  jakási  vnitřní  jistota  spojená  s
realizační mocí.
 Člověk má navíc, oproti těm nižším tvorům, mysl, kterou za-
tím  ovládá  rozum.  Je  to  jeho  založení,  do  kterého  dorostl  jak



přirozenou, stále se rozvíjející schopností, tak jejím používáním a
výchovou. Bourat lidské jistoty, které jsme nabyli a nenahrazovat
je  zároveň  vyššími  jistotami,  je  nesprávné.  Základnou každého
správného díla musí být jistota, která u člověka má povahu otev-
řeného systému, nikoliv uzavřeného jako u zvířete nebo rostliny.
Měl jsem štěstí, že jsem aspoň občas, dávno před tím, než jsem
byl  vychován k  lidským jistotám,  měl  možnost  poznávat  jistoty,
které  nebyly  lidské,  nýbrž  vyšší  než  lidské,  ale  přesto  se  vždy
ucházející o všechno lidské bez zbytku a dokonce lidskými prost-
ředky  prováděly  jen  a  jen  lidské  na  člověčí  úrovni.  Této  cestě
říkám cesta zhora dolů. Co se tímto způsobem uskutečnilo, bylo
dokonalé, protože to nepocházelo ze mne, nýbrž od toho, který
všechno neomylně řídí.

 Měl jsem ještě další příležitost  vidět, že rostliny a zvířata
jsou tímtéž způsobem neomylné, pokud mohou konat,  co je do
nich  vloženo  jako  jistota.  např.  husy  si  nespletly  nejedovatou
rostlinu  s  jedovatou,  ani  kráva  se  nedopouští  takového  omylu.
Místo těchto jistot, ke kterým nemáme přístup, jsme schopni nabýt
jistoty  i  vyšší  než  lidské.  Proto  naši  soustavu  nástrojů,  jako  je
lidské tělo, považuji za soustavu otevřenou, nikdy nedokončenou, i
když je správné, považujeme-li ji na kterémkoliv stupni poznání za
dokončenou nebo aspoň pro daný okamžik za správnou. Ještě že
mi nikdo nemohl mluvit do toho, zda je správné, když vcházím s
husami do jejich způsobu života. Byl bych se ochudil o vidění a
poznávání aspoň jednoho uzavřeného biologického a psychického
celku, který jen pro svou uzavřenost může být příslušnými zvířaty
bezhříšně a správně realizován.

Vy  teď  budete  se  mnou  svědky  toho,  jak  svatá  Terezie
prováděla  své  dcery  sedmi  uzavřenými  celky.  Ponechávala  ve
svém pojednání  v každém z  těch celků všechno,  co by v něm
mohlo sloužit tak, aby se dalo o takové službě bez váhání říci, že
se provádí bez výhrad všemi prostředky, o kterých člověk na tom
kterém stupni ví, ani jeden neponechává stranou, a v tom smyslu
jedná  moudře  jako  zvíře  nebo  rostlina.  Není-li  splněna  tato
podmínka úplného souhrnu a použití všeho, o čem víme, že máme
k dispozici,  naše dílo  dále nevede,  začínáme se točit  v  kruhu,
snažíce  se  ho  dokreslit  a  hledajíce  správnou  a  použití  svých
prostředků.
 Svatá  Terezie  věděla  o  celém systému myšlení,  s  jakým
mohla vyrukovat do vědomí člověka, když jí do tohoto označování
představ  nikdo  nemluvil.  Než  i  tehdy  bylo  za  neproměnných
okolností nejbezpečněji za zdmi kláštera a za zdmi přísné řehole,
která  nepřipouštěla  váhání,  nýbrž  vedla  jen  k  dokonalé



poslušnosti.  Svatá Terezie,  které její  dcery věřily,  mohla u nich
způsobit jistotu na prvním stupni, pak na druhém a nakonec až na
sedmém.  Kdyby jí  byly  nedůvěřovaly,  nemohla  by  je  postupně
provádět měnícími se jistotami. Brala tedy reálně tradiční předpis
myšlení za správný na tom stupni, na kterém mohla své dcery po
nějakou  dobu  udržet,  a  to  tak  dlouho,  dokud  se  ta  jistota
nerealizovala, dokud se z ní nevytěžilo, co se z ní vytěžit dalo a
mělo.  Byli  jsme  zatím  svědky  toho,  jak  dokázala,  aby  dcery
vstoupily  do  Hradu,  a  nyní  ve  druhé  komnatě,  aby  ve  Hradu
dokázaly bydlet  a neutíkaly steskem po světě z něho. Tady už
nestačila víra v Terezii, nýbrž ve správném vedení Bohem, jaké je
ukázáno  v  Soudcích,  kapitole  sedmé  a  neméně  významným
způsobem vysvětleném podobenství o marnotratném synu jedem
a protijedem. Matka musí u dítěte včas zajistit přechod z výchovy
do sebevýchovy dítěte.  Neučiní-li  to,  nepřipraví  dítě pro život  a
vlastně zabrzdí jeho mentální dospělost.
 Ještě že mně nikdo nemohl mluvit do toho, jakým způsobem
věřím vedení  božímu.  Mými  zdmi  nebylo  nikdy nic  jiného,  než
jistota, že toto vedení je správné. To je má řehole, mé zdi kláštera,
má neomylná tradice.  Do toho jsem nikdy neměl  co mluvit,  ani
jsem se o to nepokoušel. Bylo dokonce správné, že nová jistota
potřela dokonale jistotu dřívější, která před tím dobře sloužila a za
té služby byla nepostradatelná. Vždy nově jsem nepochyboval, že
co právě dělám, je správné. Ale byly tu přechody mezi jistotami, za
kterých se hlásilo mnoho svodů k tomu, abych poslechl je. To byly
ony hordy  démonů o  kterých  mluví  svatá  Terezie.  Na  každém
stupni se vytvoří nové živé složky našeho malého já, jimž jsme
sami přispěli k jejich životu, a nesmíme se divit, že se brání jako
pravé živé organismy, abychom je neopouštěli. Nepotřeboval jsem
však tolik  té  personifikace  jako Tereziny  dcery,  které  se  držely
tradice,  která  zastávala jiná východiska  než  prudčeji  se  měnící
světská tradice, s významnými změnami téměř v každé generaci.
Podmínky růstu však mají vždycky své konstanty, a jsou-li správně
postaveny, měly by vyhovovat požadavku "všechny síly do díla", tj.
má se vždy plně využít oživené východisko.
 Ovšem,  ne  všechna pochybnost  je  ďábelské  povahy.  Ale
pochybnost  neosvíceného rozumu, jako byla Jidášova,  vede ke
zradě. Co myslíte, že by se stalo, kdyby nám Bůh vzal najednou
náš omyl, že tento svět a náš život v něm je jediná skutečnost,
která stojí za to, aby člověk pro ni žil?
 Z našich omylů se ukrajuje postupně a moudře tak, abychom
nebyli vyšinuti z vazby nebo z vazeb, které ještě nedohrály svou
úlohu.



 Když jsem byl v 17 letech prudce vytržen z dosavadního
omylu, že si  mohu žít  pro sebe a pro své choutky,  mělo to za
následek, že mě maminka musela osm dní krmit, aby mě udržela
při životě. Proto tak opatrně hodnotím extáze. A sestry si patrně
přály, aby měly extáze jako jejich představená svatá Terezie.)
 11. Mohla by si některá myslet, je-li tak velkým zlem jít zpět,
že by bylo lépe nikdy nezačínat a zůstat mimo Hradu. Řekla jsem
už na počátku (G.: v této jediné kapitole o druhých komnatách, 2
až 3 a také v první komnatě I, 6 - 8 a kapitole II, 1, 5, 8, 14) a sám
Pán říká, že kdo se vydává do nebezpečí, zahyne v něm. (G.: Je
zřetelné, že světice si nebyla jista pokud se týče citátů z Písma, a
to v celém svém spisu. V tomto případě si myslela, že jde o vlastní
slova Kristova napsaná v evangeliu, zatímco jsou napsána v Eccl
nebo Sirachovi III, 27) a že branou do tohoto Hradu je modlitba.
Jak můžeme pomýšlet na to, že bychom vešly do nebe, když jsme
nevešly do sebe a nepoznaly sebe a svou bídu.

(Tahle  vyznání  pravdy  nejsou  pouhou  známkou  pokory,
nýbrž znalostí skutečnosti, která platí pro každého.
 Víte, jak za mne tohle poznání vyřídil a do mne zavedl Bůh.
V 17 letech jsem náhle věděl, že mou pravou podstatou je chrám
boží a že do něho mám, ba musím vstoupit  se svým vědomím
natrvalo. Neznal jsem v té chvíli  ani metodu, jak to učinit.  Sice
mně byl  tento  vnitřní  hrad  ukázán,  ale  zůstala  mi  nevyslyšená
touha, abych se do něho vrátil.  Naštěstí  jsem měl jistotu, že se
dovím o tom způsobu. Dověděl jsem se o něm zdánlivě čtením,
ale  ve  knize,  kde  jsem ten  návod našel,  už  jej  nikdo  po  mně
nenašel, protože tam nebyl. Později, když už jsem tím nalezeným
způsobem vešel - a byla jím vnitřní modlitba - našli se lidé, kteří mi
dokázali, že jsem tu metodu nevyčetl. Ale tento důkaz nezměnil
nic  na  tom,  že  jsem  už  vešel,  ačkoliv  ne  natrvalo,  nýbrž  jen
extaticky a to opakovanými vstupy od 1930 do roku 1937. Roku
1937 poprvé aspoň na nějakou hodinku přešel i do vědomí mimo
modlitby,  tj.  když  jsem  se  nemodlil,  ale  byl  to  bezprostřední
dovětek  modlitby,  kdežto  21.  11.  1939  vstupu  nepředcházela
modlitba  a  sjednocení  se  dostavilo  bez  ohledu na  to,  v  jakém
postavení se nacházelo mé tělo. Nemyslím tím jen tělesnou pozici,
ale  i  mé postavení  v zevním světě.  Nacházel  jsem se tehdy v
koncentračním  táboře  a  byl  jsem  si  jist,  že  vzápětí  zemřu.  U
každého neprobíhají události tak okatě přehledně jako u mě, ale v
mém případu nebylo možno dlouze přecházet z jednoho stupně
vědomí na další. Východisko, které jsem si nezvolil - operace za
vědomí atd. - mi to nedovolovalo. Kdyby mi bylo dovoleno dále se



rozmýšlet, mám-li se lékařům poddat či nikoli, byli by mě umořili
nebo bych se byl zbláznil bolestí.)
 Tohle se žádá,  abychom věděly,  že za všechno vděčíme
Bohu a jeho milosrdenství.
 Tentýž Pán praví, že nikdo nevejde k Otci než skrze něho
(Jan XIV, 6), a nevím, zda můj citát je správný, ale myslím, že je;
a kdo vidí mne, vidí i mého Otce (Jan XIV, 9). Jestliže pak nikdy
na něho nepohlédneme a neuvědomíme si, za co jsme mu vděč-
ny, že za smrt, kterou za nás a za všechny podstoupil, nevím, jak
jej můžeme poznat a konat skutky v jeho službě, jakou cenu může
mít víra bez uznání Kristových zásluh, dobra našeho, a kdo potom
v nás může probudit lásku k Pánu? Prosím jeho Velebnost, aby
nám  dal  pochopit  to  mnohé,  za  co  mu  vděčíme,  a  že  není
služebník nad Pána (viz Mt X,  24,  Jan XV,  20),  a že je  nutno
pracovat,  abychom  požívaly  jeho  slávy,  a  k  tomu  je  nutno,
abychom se modlily, abychom nikdy nevešly v pokušení (Viz Mt
XXVI, 41, Marek XIV, 28. Luk XXII, 46).
 (Teď pro posílení hlasu tradice, budu citovat z díla Blažeje
Ráčka. Život Kristův, Řím, křesťanská akademie 1970 str. 471 n:
"Vidíte, že nic nezmůžete? Hle celý svět odešel za ním." Jan XII,
19. Tak ulevovali farizeové svému rozhorlení. Vydali na něho za-
tykač, a on zatím přichází sám s ohromující vítězoslávou. A když
vjel do Jeruzaléma, vzrušilo se celé město, podobně jako se vzru-
šilo před třiceti léty, když přijela do Jeruzaléma hlučná karavana
mudrců hledajících novorozeného krále...Průvod asi  prošel  něk-
terými  ulicemi  města  a  bezděčně  zamířil  ne  do  přepychové
rezidence, vybudované králem Herodem, nýbrž do chrámu, jeho
vlastního domu..."Z úst nemluvňat připravil sis chválu." Žalm VIII,
3. "Budou-li tito mlčet, kamení bude volat." (Luk XIX, 41. ... a když
mohla promluvit Balaamova oslice, Nu XXII, 28, proč by nemohl
promluvit kámen. A při jeho smrti došlo k pukání skal...Doufám, že
umíte číst tak, abyste věděli, jak čítat. Tato naděje souvisí s tím,
co bylo právě řečeno.)

Též  konec  překladu  a  komentáře  ke  druhým  komnatám
Hradu nitra.
 Ošelín 26. 6. 1988
(Rozhodl jsem se, že už na konci této kapitoly provedu usmíření s
pojmem ďábel nebo démoni, jako s něčím velmi užitečným jak pro
výklad, tak pro metodu postupu na duchovní cestě.
 Vím, že naše pravá podstata je věčná. Není tedy správné ji
ztotožňovat s něčím, co má jen dočasně sloužit k tomu, abychom



se  k  ní  dopracovali.  Někde  se  musí  začít  s  ohlušováním toho
služebníka,  s  odlupováním slupek z  plodu mandlovníka,  jak  se
vyjádřila  svatá  Terezie.  Jednou  z  těch  slupek  je  ďábel.
Považujeme-li jej za součást svého nepravého já, je těžší se ho
zříci, než když jej považujeme za pokušitele, s nímž nemáme nic
společného. Takovou představou jsem se už dostal k nevlastnění
relativního  zla  jako  něčeho,  co  není  naše.  To  je  šťastný  krok,
přestože je proveden zatím jen v představě. Řekl-li Ježíš o sobě,
že není dobrý, je jasné, že už překonal i své lidství jako něco, čím
se liší od toho čím ve své podstatě od věků do věků je. Dodal: "Já
a Otec jedno jsme," tedy nikoliv tam kde nebyl dobrý, když Otec je
jediný dobrý. Takové zřeknutí se relativního dobra a přiznání se k
absolutnímu  dobru  je  ovšem  mnohem  těžší  než  zřeknutí  se
relativního zla. Proto Ježíš svým životem doporučuje, abychom se
napřed zřekli relativního zla, jako on na poušti. Obrazem na poušti
také ukazuje,  že pravým způsobem, jak se zřeknout  relativního
zla,  je  odmítat  je  jako  něco,  co  nesouvisí  s  pravou  naší
individualitou, a zahnat je do pozice pokušitele, stojícího mimo ni.
Nazval  relativní  zlo  ďáblem. Nemůžeme si  dovolit,  abychom se
postavili  podobně  proti  svému  lidství,  protože  ono  ještě
nedosloužilo,  kdežto  ďábla  máme  odkázat  k  odstupu.  Je  tedy
moudré  ho  personifikovat,  protože  též  všechno  ostatní
personifikujeme -  mám na mysli  i  věci,  na kterých  nám záleží,
říkáme, že jsou naše, nebo myšlenky a názory, o kterých říkáme,
že jsou naše; to je jemná podoba personifikace - ale v souhrnu
těch personifikací je dobré včas rozeznávat ty druhy zosobnění,
které nám zatím dobře slouží a bez nichž se neobejdeme, od těch,
které nám vadí, a je dobré jim dát jim přiřknout nějaké souhrnné
pojmenování,  např.  ďábel  nebo démoni.  Odnaučit  se vlastnit  je
dlouhý proces, a začít nevlastnit relativní zlo je slibným začátkem
spásné  cesty.  Svatá  Terezie  radí,  abychom  se  cítili  být  Maří
Magdalénou,  nehodnou  čehokoliv.  Ona  totiž  v  jejích  očích
představuje vyhraněné zlo, na němž není nic dobrého, a toho se
snáze vzdáváme než relativního dobra, které nám imponuje. Ježíš
svým  ukřižováním  dokázal,  jak  mu  záleželo  na  tom,  aby  se
učedníci dokázali vzdát i jeho lidství. Jedině tak jim mohl poslat
Ducha svatého, který je učinil moudrými.
 Nejtěžší obrodná práce je s lidmi, kteří se považují za dobré,
a jak se jim zdá, nemusí se ničeho vzdát, přestože i je čeká úplné
sebevzdání a úplný sebezápor. Nastoupil jsem od dvou let svého
věku z  donucení opačnou cestu,  které říkám cesta  zhora dolů.
Nebylo tehdy rozhodující, zda jsem dobrý nebo zlý, neboť každé
dítě  bez rozdílu  je  blízké  království  božímu. Také se mě nikdo
neptal, zda se chci vzdát lékařům či nikoliv. Čtrnáctkrát za sebou



se ucházeli o můj život a vždycky úspěšně v tom smyslu, že mně
aspoň na chvíli odebrali můj vztah k pozemskému životu. Znovu
jsem nabýval tento vztah, že smysly ten svět a nic jiného usta-
vičně dosahují, ať si to přejeme nebo ne. Byla mi odňata osobní
vůle. Vědomí si na chvíli zachovalo osamostatnění od smyslových
vjemů. Lékaři zastali velký kus práce, neboť vědomí je ve všech
komnatách nedotčeno, ale je postupně osvobozováno od smyslů a
následků jejích vjemů. Přesto zde za našeho života ve světě je
nositelem vědomí naše tělesnost. Existence těla není zrušena, ale
není rozhodujícím činitelem, nýbrž jen nepostradatelným pomocní-
kem v tom smyslu, že se tělu poskytuje příležitost využít přítom-
nosti  vědomí  ke  dvoustranné transformaci.  Tehdy v  těch  mých
dvou letech tělo zůstalo  schránkou vědomí,  ale nevládlo tělem,
zůstávalo samo sebou,  bylo zcela nejednající,  nepřecházelo do
děje života, nýbrž dlelo za dějem života ve zdroji života. Odpadl
pud žít ve světě, takže jsem se přestal ve světě pohybovat. Zůstal
jsem však na světě účasten bez pohybu. Odpadla oboustranná
transformace pohybová, tedy z nepohybu do pohybu, z pohybu do
nepohnutosti  a  oboustranná  transformace  dějová,  z  děje  do
nedějového základu a z  nedějového základu do děje.  Zvíře  se
může dostat při této transformaci jen do polovice cesty, do ráje a z
ráje do vědomí tohoto světa,  zatímco člověk se může dostat  z
vědomí o tomto světě do stavu nebe a zpět. Je to oboustranná
komunikace s Bohem. Je to současný vědomý nástup zhora dolů
a zdola nahoru. Při  této komunikaci je uchován přece jen jakýs
takýs pocit  oddělenosti  od Boha, a ten mě zachránil od fyzické
smrti  na  jedné straně  a  na  druhé straně  ochránil  tělesnost  od
ničím  neomezeného  spojení  s  Bohem,  a  v  tomto  smyslu  byla
zachována  účelnost  tělesnosti  a  tedy  snesitelná  úměrnost
postupu. Tato úměrnost byla způsobena neúplností transformační
schopnosti příliš málo vyspělého nebo dosud neúplného lidského
organismu.  Tato  nevyspělost  zamezila  pocitu  blaženosti  a
umožnila  pozdější  opakování  stavu  čistého vědomí už  i  s  jeho
průvodní mocí. Byl za určitých podmínek, obdobných operacím za
vědomí,  zachován  status  čistého  vědomí,  které  nepocházelo  z
pozemské odvozeniny života, čili nemohl jsem si přivlastnit ani toto
vědomí ani jeho moc. To byl slibný začátek naváděný opětovaně
zhora.
 Živá lidská přirozenost je od chvíle našeho narození honicím
psem, který, pokud nespí, je stále na honu. Lékaři mne čtrnáctkrát
dostali beze spánku ze stavu lovu, takže jsem měl záhy příležitost
se přesvědčit,  kým větším je člověk než honicím psem. Povaha
honicího  psa  není  jeho  pravý  status,  nýbrž  přechodný  status,
zavedený za jiným účelem než honit, ale potřebným k tomu, aby



se člověk naučil honit. "Petře, ode dneška nebudeš lovit ryby, ale
duše." Viz pojem jedu, který působí blahodárně jako protijed. Tělo
nás  udržuje  svou  toporností  ve  stavu  pocitu  oddělenosti,  ale
zároveň svou transformační schopností nám umožňuje, abychom
se vrátili do vědomě žitého věčného života. Zásah lékařů byl pro
mne také  první  lekcí  v  umění  mít  rád bez  potřeby vlastnit,  co
máme rádi, ba mít raději než při současném vlastnění, a mít rád
jinak než sobecky. Vy tomu říkáte, že jsem trpělivý. To se mýlíte,
nepotřebuji  být  trpělivý  a  vytrvalý,  když  se  s  vámi  třeba
bezúspěšně zabývám po léta na pokračování. To je jen znakem
toho, že jsem prošel při první lekci lásky, a dokonce bez vlastního
přičinění  a  nevěděl  jsem,  že  jsem  v  té  lekci  byl  i  nadále
zdokonalován.  Chce  se  na  mně  jen  jediné,  abych  v  té  lekci
neustále pokračoval a byl vděčen všem, kteří mi to umožňují. A
těmi jste také vy a celý svět.)

 Třetí komnaty
 Obsahují dvě kapitoly.
 Kapitola I.

 Pojednává o tom, jak málo bezpečí můžeme mít, pokud
žijeme v tomto vyhnanství, přestože je náš stav vznešený, a jak je

nutno jednat obezřetně. A několik dobrých rad.
 (Ze života Pána Ježíše víme, jak hned od jeho narození

usiloval  Herodes  o  jeho  život.  Neváhal  dát  povraždit  všechny
chlapce do dvou let v Betlémě a okolí,  aby měl jistotu, že zabil
Ježíše. Rozumějte tomu tak, že každá úroveň sebe hájí ve svých
hranicích,  a nedovoluje, aby tyto hranice byly překračovány, jak
bytostmi z téže úrovně, ale cizími,  tak bytostmi z vyšší úrovně.
Symbolem toho je lidská kůže.
 Slyšíme na  jaře  ptáčky  krásně zpívat,  ale  víme,  že  je  to
obhajoba vlastního území dotyčného ptáka proti vetřelcům téhož
rodu. Jiným mocnějším vetřelcům se pták zpěvem neuhájí.
 Život Pána Ježíše nám ukazuje, že Herodes se dověděl od
Tří Králů, že se vyskytují příznaky existence mocnějšího krále než
je  sám.  Dal  si  porovnat  tyto  příznaky se  starými  proroctvími  a
nabyl  jistotu,  že nově narozený Král  bude usilovat  o  jeho trůn.
Zaměnil sice trůn pozemský za vládu boží nad lidmi, ale nedošlo
tam k ničemu jinému než k doslovnému výkladu Starého Zákona,
k tomu úpadkovému výkladu, který už dnes neobstojí. Viz stvoření
světa za šest dní namísto správného výkladu o šestistupňovém
vzestupu stvořeného k nestvořenému k sedmému nestvořenému



stále  odpočívajícímu.  Provedl-li  Mojžíš  rozklad  "odpočívající"
jednoty do šesti prvků, nemohl mezi ně zařadit sedmý prvek "klid,
odpočinek,  mír",  protože  by  logicky  popřel  činnost  boží.  Tady
nemá místo logika.  Obojí  -  činnost i  klid  -  musí existovat vedle
sebe a v sobě zároveň.
 A tady jsme u pojmu vzrůstajícího nebezpečí, ocitneme-li se
ve třetích komnatách. Tam jsme už narozeni v Betlémě a Herodes
o  nás  ví.  Jsme  nositeli  nejmocnějšího  Krále,  své  nesmrtelné
nezrozené podstaty.
 Všimněme si,  jak se Herodes dovídá o narození Ježíše v
Betlémě. Stará Písma by mu byla nestačila ke zjištění přesného
místa zrodu. Musel se zeptat mudrců z Východu. Ježíš se dostává
do vyhnanství a tam to, co je zrozené ve stáji, je zranitelné. Ale
duchovní  moudrost  z  Východu,  která  je  mu  přístupna  jen
přechodným příchodem a odchodem Králů, zároveň chrání Ježíše
před Herodem,  protože  ona nejen informuje,  ale  i  chrání.  Vůči
Herodovi mohla projevit jen jednu stránku úkolu, tj. informovat jej.
Ale druhou stránku, chránit, nemohla projevit vůči tomu, který se
chystal  zabít.  A  tak  Ježíš  unikl.  Jsme-li  ve  třetích  komnatách,
podobáme  se  malému  nemluvněti,  které  potřebuje  ochranu
dospělých,  a má ji.  Je to období narůstající  citlivosti  pro vjemy
shora,  kterým  sice  nerozumí,  ale  cítí  je.  Tento  cit  má  povahu
správné schopnosti výběru.
 Dovídáme se z dalšího,  že obezřetnost  duchovního dítěte
má mít povahu bázně, a kromě ní v té době není lepší ochrany. V
17 létech jsem se tolik bál hřešit, že samotná tato bázeň by byla
stačila k tomu, abych se uchránil hříchu. Dokud jsem se v hodi-
nách náboženství dával jen poučit, co je hřích, kupodivu jsem se
necítil zavázán tuto vědomostí. Na závaznosti vědomosti o hříchu
by se daly snadno vypozorovat první stupínky víry. U mne pak ta
bázeň  nepocházela  ze  mne,  nýbrž  byla  především  ochranou
shora,  částečně oděná do některých  předběžných vědomostí  o
tom, co je hřích. Před zjevením nesmrtelné podstaty člověka ta
bázeň u mne vůbec nebyla a na jednou souvisela nerozlučně s
vědomím o  vnitřní  nesmrtelné  podstatě  člověka.  Zábrany  nepít
alkohol, nekouřit a žít bezpohlavně pocházely z předškolního věku
a byly slibnou předchutí bázně před Bohem, i když jsem tehdy na
Boha nevěřil. Jen první zákaz byl vysloven mou matkou a to ještě
ani zdaleka ne absolutně. O ostatních dvou jsem byl jen poučen
jinými  lidmi,  ale  při  každém  takovém  poučení  se  okamžitě
dostavila bázeň, která mě dokonale chránila.  A tak se stalo,  že
jsem první dvě poučky dodržoval lehce až dodnes, a nemohu říci,
že svou schopností, a třetí jsem dodržoval do 32 let, a rovněž ne



svou schopností. Kdybyste měli možnost, abyste si porovnali tuto
stať s Otázkami a odpovědmi, díl pátý, kapitola VII, jak na různých
místech  a  při  různých  příležitostech  píši  o  téže  věci  z  jiného
hlediska, ale i kdybych se díval na věc ještě z více stran, viděli
byste,  že  jsem  vždycky  psal  podle  potřeby  předpokládaného
konkrétního čtenáře a kontextu.)
 1. Těm, kteří z milosrdenství božího vítězně obstáli v těchto
bojích a svou vytrvalostí vešli do třetích komnat, co jim řekneme?
Jen slova Písma: "Blahoslavený muž, který se bojí Pána." (Žalm
112,1)

 (Při  opačném východisku sice došlo k témuž účinku,  ale
jinými prostředky. Od dob těch operací jsem měl možnost občas
stanout nahoře, ale jen na tak dlouho, co stačilo k tomu, abych
splnil, co se odtamtud ode mne chtělo, tj. abych okamžitě splnil,
co jsem se dověděl a najednou i uměl vykonat. Jak jsem již řekl,
nevěděl jsem odkud ty schopnosti a ta vědění přicházejí, nepřičítal
jsem  je  Bohu,  nýbrž  jsem  je  považoval  za  veskrze  přirozené.
Chtělo se na mně jen okamžitě poslechnout. Jen malé zaváhání
přineslo trest,  jaký zažil  Zachariáš na vlastním těle a jaký zažil
Šavel  -  Pavel  od  chvíle  svého  osvícení  až  po  křest.  Případ
svatého  Pavla  je  jedinečným  příkladem  cesty  shora  dolů  s
občasnými  dlouhými  pasážemi  bloudění.  Tam  šlo  dokonce  o
kombinaci dvou cest.  Mistrem Osmalielem byl veden jako věřící
člověk zdola nahoru,  tak jak vede sv. Terezie své sestry,  a byl
doveden až do extáze. Pak nastalo přechodové období, ve kterém
pronásledoval křesťany, a konečně nastal převrat osvícením před
Damaškem, kde najednou věděl o Kristu všechno, co potřeboval
znát, aby se mohl stát apoštolem.
 Svatá Terezie prozrazuje, jak se pozná, že člověk vstoupil
do  třetích  komnat:  Podle  bázně  před  Hospodinem  a  z  ní
pocházející pravé moudrosti.
 Pravá moudrost  se  nepozná  podle  toho,  že  člověk  mluví
moudře, nýbrž podle toho, že jedná moudře. Moudré je všechno,
co  je  správné  nikoliv  podle  lidského  rozumu,  nýbrž  podle
vševědoucnosti boží.
 Nejbezpečnějším způsobem, jak poznávat, co je správné, je
bázeň před Hospodinem. Jde o jinou bázeň než tu, kterou Ježíš
pranýřoval a u svých učedníků netrpěl, jako by ona byla nejtěžším
hříchem,  kterého  by  se  mohli  dopustit.  Tato  odsouzeníhodná
bázeň má různé podoby, z nichž některé jsou velmi hrubé, jiné
velmi  jemné,  a  proto  nebezpečnější.  Příkladem  těch  velmi
jemných může být  obava,  že se někomu znelíbíme,  že na nás



něco chybí,  co na jiných nechybí,  že někomu přijdeme nevhod
apod. A tu musím blahořečit existenci své chromé a kratší ruky,
kterou lidé vidí. Musel jsem se s jejich pohledy vyrovnat. A nebyly
to jen pohledy; byl bych zpíval a vystupoval na jevišti jako herec,
nebýt té ruky. Musel jsem zapřít své schopnosti a sebevýchovou
nic si z toho nedělat, že nemohu uplatnit, co umím. A to neplatí jen
o herectví, nýbrž i o uplatnění jazyků na místech, kde bych je byl
chtěl uplatnit apod. Teprve v důchodu jsem se mohl uplatnit jako
tlumočník  španělštiny  a  nyní  jako  překladatel  sv.  Terezie.  Byly
mně  dovoleny  jen  malé  výjimky,  např.  abych  se  uplatnil  jako
průvodce  v  cizině,  kde  tolik  nezáleželo  na  reprezentaci,  nýbrž
spíše na znalosti cizích jazyků. Musím přiznat, že tento handicap
mně byl mnohokráte vynahrazen především tím, že jsem nemohl
vstoupit do diplomatických služeb. V naší rušné době plné změn,
bych byl musel mít povahu Taleyrandovu, 1754-1838, abych tam
uhájil svůj život, tzn. musel bych se umět obracet na čtveráku bez
mravních zásad.
 Zmíněný soustavný trénink v drobném sebezáporu, který se
ode mne chtěl tak dlouho, až už přestal být sebezáporem a začal
být  samovolnou záležitostí,  byl  výtečnou pomůckou  na cestě  k
pravé bázni před Bohem.
 Svatá Terezie však měla před sebou dvojí:  sebe, zdravou
ženu,  která  v mládí  byla obrácena obrázkem u studny na živě
věřící  v  milosrdenství  boží,  které  všechno  lidské  milosrdenství
převyšuje; a sestry, které vyučovala a jichž byla představenou. Ty
neměly to její charisma, aby si vážily milosrdenství boží nade vše.
Terezino charisma si nebylo možno přivlastnit, protože jeho zák-
ladem byl bezmezný obdiv lásky boží, a z toho obdivu rostla poko-
ra, jakmile Terezie začala porovnávat sebe s Kristem. Přitom mu-
sel vzniknout pocit nicoty. Já jsem k tomuto pocitu docházel nap-
řed pomocí násilí lékařů a později z prázdnoty mysli navozené od-
stupem od osobní  vůle.  Tak se v duši  uprazdňovalo místo  pro
působení boží, pro charisma. Terezie se uprázdnila pro charisma
lásky, a přesto jí trvalo řadu let než pochopila, že jen Bůh miluje a
ne on. Já jsem se uprázdnil pro charisma poznání, a přece mně
neméně stejně dlouho trvalo, než jsem z chvilkového poznávání
správného dospěl až k tomu, že jen Bůh poznává. Od Terezie se
učíme,  že  jsme nikdy  sami  od  sebe nedokázali  milovat.  Z  mé
zkušenosti  vyplývá, že jsme nikdy nedokázali  sami poznávat.  Z
obojího vyplývala obrovská Moc boží, jejíž základ je jediný - Bůh,
věčný  život.  Sv.  Terezie  mně na  počátku  mé cesty  roku  1930
prozradila, že má cesta je podobná její a že mně bude pomáhat.



 Tím,  co  předcházelo  v  předešlých  odstavcích,  jsem  si
připravoval půdu pro výklad o bázni před Pánem, o bázni, která
způsobuje moudrost, nebo aspoň moudré jednání a myšlení. Jak
jsem řekl, jde tu o zcela jinou bázeň, než kterou Ježíš odsuzoval u
svých učedníků. Tato jiná tvář bázně je rubem té první nepatřičné
bázně. Vypadá podle metafyzické zkušenosti takto:
 Od dubna 1930 jsem měl velký strach před Bohem v tom
smyslu, že jsem se už neodvažoval žít pro sebe po svém. Život
pro  sebe  a  po  svém  má  mnoho  stránek,  a  všechny  se  dají
rozeznat  a  uvést  na  společného  jmenovatele:  sebeláska
praktikovaná tak, že první ohled ve všem konání bereme na sebe
a na své. Předvádíme v praxi opak toho, co na nás chce Kristus,
abychom hledali království boží především, protože hledáme svůj
prospěch především. Tento způsob se mi od dubna 1930 začal
hnusit a měl jsem z toho strach. Obával jsem se, že bych mohl
zase vstoupit na cestu sebelásky.
 Zmíněný rub bázně mi nedovoloval, abych jednal jen podle
své vůle. Jakmile jsem nastoupil tuto cestu, začala se samovolně
projevovat moudrost v tom smyslu, že jsem věděl, co je správné a
co je nesprávné, ale dovídal jsem se to nikoliv z vlastního rozumu
nebo po nějaké hluboké úvaze, nýbrž přímo z té moudrosti, které
jsem se v dubnu 1930 otevřel  tak,  že ona se začla  vylévat  ze
zdroje  mně dříve  neznámého do  té  míry,  jak  jsem dokázal  se
podle  ní  řídit.  A  dokázal  jsem  to  především  dík  strachu  z
neposlušnosti  toho  vědění.  Věděl  jsem  tedy,  že  vědění  takto
nabyté je závazné. Byl to strach tak velký, že předčil můj strach,
který se mně zmocňoval před operacemi za vědomí, protože byl
jiné  kvality  než  ten  první.  Strach před operacemi  byl  strachem
před bolestmi, které mne čekaly. Nazval bych ho strachem zdola
přicházejícím,  zatímco  strach  před  hříchem  neposlušnosti  byl
strach  z  porušení  oddanosti  a  úcty  k  Bohu,  byl  strachem
přicházejícím zhora.
 Zrovna takovou bázeň před Pánem měla sv. Terezie, jenže
už od útlého mládí.  Vlivem své víry v Boha  nemusela se k ní
dopracovávat jako já.  Mohla dokonce předpokládat tento snazší
přístup k bázni před Pánem i u svých řádových sester, ovšem ne
tak  úplně.  Řádový  slib  jen  zcela  výjimečně  nahradí  dokonale
zjevení  Milosrdenství,  které  měla  sv.  Terezie.  Ale  ze  spisů  sv.
Terezie  vidíme,  že  se  velmi  dobře  vyznala  v  tom,  jak  která
pokročila na cestě. Poznávala např. snadno jak velkou bázeň před
Pánem má ta která sestra.  Charismatický nástup té bázně řadí
sestry do třetích komnat, ale tam zároveň nastává krize přechodu
z vlastní vůle do Vůle boží, jak o tom bude dále řeč.



 Jak se ve mně rodila bázeň před Bohem, když jsem na něj
nevěřil?
 Jakmile  jsem začal  pociťovat  mne přemáhající  sílu,  která
mne  vedla  k  okamžitému  uskutečnění  nějakého  malého  úkolu,
začal jsem jí být poslušen, protože se ani jinak nedalo, a že se
dalo poslouchat,  bylo  velmi  radostné.  Byl  to  jako příkaz  směru
jízdy  na  silnici.  Nemusíš  se  jím  řídit,  ale  předpokládáš,  že  je
správný. Na duchovní cestě nepotřebuješ předpokládat,  protože
prostě víš, co máš dělat a jak. Jsi přitom velmi pečlivý, abys to
provedl  podle  dané dispozice.  To  je  první  známka bázně před
Bohem. Přináší první znaky moudrosti. Tomu se udivovali učenci
ve chrámě ve dvanácti létech Ježíšových. Ježíš musel být v tom,
co je jeho Otce, a to byl skvěle vyjádřený strach před Otcem. A u
mne  vzdálenější  podoba  téhož  strachu,  projevující  se  jen  po
vyprázdnění a sjednocení lidské mysli, přece jen přinášela něco,
co se pak ve mně střádalo, až přerostlo ze skrytosti do otevřeného
projevu ve vědomí. Na této úrovni se ocitl  trvale Ježíš hned po
příchodu svatých mudrců, Tří králů.
 Jak  je  tomu  s  pravou  bázní  před  Bohem,  tak  je  tomu s
veškerými lidskými schopnostmi. Pocházejí od Boha a existují jen
proto, že svůj kořen mají neustále v Bohu. Co z nich potom my
vyvedeme, to je jiná věc. Tomu říká svatá Terezie činnost ďábla.
Posbíráme-li  všechny  své  schopnosti  k  poslušné  službě  Pánu,
milujeme jej z celé duše a není jiné dokonalejší lásky k Bohu než
této.
 Jak tomu bylo s řádovými sestrami, které měla na starosti
sv.  Terezie?  Ty  složily  dobrovolný  slib  čistoty  jako  záruku  k
celoživotnímu  úkolu  modlitby.  Mohly  se  přirozeným  způsobem
dopracovat k bázni před Pánem, a sv. Terezie našla též v této
bázni prostředek, jímž mohla snadno rozeznat, jak sestry pokročily
v plnění svého slibu.
 V těch 17 létech bylo těžké obrátit se zpět, protože jsem se
za minulost styděl,  a v tom byla pro tu chvíli  vedle bázně před
Pánem nejbezpečnější záruka, že budu kráčet ke spáse.) (I když
jsem ten pojem neznal, a proto jsem po spáse toužit nemohl.)
 Nebylo toho málo, když Jeho Velebnost způsobila, že právě
nyní jsem pochopila ve své řeči ten verš, neboť jinak jsem v těch
věcech  nešikovná.  Zajisté  právem  takového  člověka  nazveme
blahoslaveným,  neboť  kdyby  se  neobrátil  zpět,  jak  tomu  lze
rozumět, nastoupil by bezpečnou cestu ke spáse.

 (Jak  těžko  bych  těm slovům porozuměl,  kdybych  se  byl
nesčetněkráte nevracel zpět a nepoznal, jak trudný byl potom můj



život. Nemám se čím chlubit,  protože kdyby byli  prvních čtrnáct
návratů  neprovedli  lékaři,  nebyl  bych  nikdy  dokázal  co  svatá
Terezie a její sestry provedly dobrovolně.)
 Tu vidíte, sestry, jak je důležité, by člověk zvítězil v minulých
bitvách, protože jsem jista, že Pán nikdy neponechá jeho svědomí
v neklidu, nýbrž uloží je v bezpečí, a to není nepatrné dobro.
 (No es poco bien, není to malé dobro, může-li člověk stát s
dobrým svědomím před Pánem, který svou přítomností v našem
vědomí soudí beze slov. Je to na tomto stupni pocit přítomnosti
boží,  který  ochraňuje  člověka  před  pádem  a  takřka  mu
znemožňuje, aby se vrátil ke starému způsobu života.
 Když jsem přišel po dubnu 1930 podruhé ke zpovědi,  řekl
jsem knězi,  že jsem nedokázal hřešit,  a ne z vlastní síly, nýbrž
proto, že byl přítomen Pán, a vím, že bych se vrátil ke hříchu, kdy-
by  On  nebyl  v  mém  vědomí  přítomen.  Takové  požehnání
způsobuje strach před Pánem. Mění běh života.)

Mluvím-li o bezpečí, není to správně řečeno, neboť v tomto
životě není bezpečí,  a proto mějte stále na paměti,  co říkám s
podmínkou: neopustíte-li začatou cestu, jinak není bezpečí.
 2. Je to velmi bídný život, v němž se musíme chovat jako
někdo, za jehož dveřmi stojí nepřítel. nedá se ani klidně spát ani
klidně jíst, neboť žijeme v ustavičném strachu, že nepřítel může
vtrhnout do naší pevnosti, a máme připravenu zbraň.
 (Strach před Pánem se někdy nerozeznatelně napojuje na ty
lidské  představy,  které  mohou  být  nápomocny  duchovnímu
pokroku.  Člověk věřící,  že hřích jej  odděluje od Boha a vede k
zavržení,  nežije  ještě  v  pravé  bázni  před  Pánem.  Slovům  sv.
Terezie  lépe porozumíme, budeme-li  vědět,  že  když  tuto  knihu
psala, měla už četné extáze za sebou, po nichž se vždycky znovu
stávala vyhnankyní nebo člověkem ve vězení,  zatímco lidé bez
prožité extáze ten pocit  nemohou mít,  protože nepoznali  ani na
chvíli svobodu. Z extáze se člověk nevrací na tak nízkou úroveň
vědomí, na které byl před ní. Jeho poextatický stav je minimálně
doplněn pravým strachem před Pánem. Je to jakýsi zvláštní druh
pohledu  shora.  Ten  strach  je  výrazem  pronikajícího  vědomí
božího,  my bychom řekli  asi  raději  vědomí  o Bohu,  do našeho
úseku vědomí AB.  Svatá Terezie  se dovedla  vžít  do postavení
řádových  sester,  kterým zatím  byl  upřen  pohled shora.  U  nich
pocit přítomnosti boží byl z větší míry záležitostí víry, a jen zčásti
pravým  strachem před  Pánem.  Samozřejmě  sv.  Terezie  dobře
rozlišovala, do čeho se sestry pouze vemlouvají z naučené víry, a



co přichází  opravdu jako pomoc shora v převleku strachu před
hříchem.
 Chápejte  situaci  člověka,  který  se  dostal  na  jinou  úroveň
vědomí,  než  na  které  je  člověk  mající  zájem jen  o  pozemské
záležitosti.  Novou  úroveň  musí  hájit  tak,  jako  by  ona  úroveň
vědomí,  ze které vyšel,  stále byla připravena ho stáhnout  zpět,
odkud  vyšel.  Je  to  zvláštní  druh  nepřítele,  kterému  se  v
náboženství říká Ďábelské pokušení.  Nehledejte je někde mimo
sebe. Obrazy a myšlenky, které přicházejí zvnějška představují už
jen sdružování  představ,  které  jsou  už dávno ve vás  dokonale
zabydleny, až nepříjemně usazeny, a najde-li se třeba jen skulinka
ve vaší bdělosti, už se začne slučovat vnější obraz s vaší zásobou
hotových představ, a výsledkem toho je sloučenina předloženého
a hotového, která je mocnější než souhrn obou složek.  Také v
tomto smyslu je nepřítel bezprostředně a la puerta, za dveřmi.
 A  není  malým  dobrem,  no  es  poco  bien,  má-li  člověk
pomocníka  shora  přicházejícího,  a  tím  je  strach  před  Pánem,
starozákonně řečeno bázeň před Hospodinem. Poznal jsem, že je
mocnější než lidská vůle, než všechny dřívější lidské ohlasy, a že
je jistější než nejlepší lidská zbraň.
 Je velmi důležité, abychom si právě v této věci dobře rozu-
měli. Stupňovitost poznání byla totiž kdysi známa na celém světě
a není tato vědomost překonána něčím lepším, nýbrž naopak: lid-
stvo se tak pevně usadilo v omezeném vědomí a nalezlo v něm
tolik krás, o kterých dříve nevědělo, že se v nich zhlédlo. Technika
poznání  nám  umožňuje,  abychom  pomocí  nástrojů,  aparatur  a
strojů  stále  rozvětvovali  své  poznání  a  dokonale  zapomněli  na
výšky, kterých se dokonce čím dál tím více bojíme. Čemu dnes
říkáme výška, to je šířka. Např. pohledy a lety do vesmíru, tam ani
v  nejmenším nevykročujeme z  velmi  úzkého úseku AB našeho
vědomí. Naučili jsme se jen nastavovat smysly nástroji rozumu.
 Ještě k té stupňovitosti poznání. Podle té zkušenosti člověk
stoupá ke spojení s Bohem zdola z první úrovně vědomí, na které
se cítí  být  spojen jen s pozemským a vzdáleněji  s  vesmírovým
prostředím,  a  se  vším,  co  s  ním souvisí,  jako  je  lidské  tělo  a
prostředí, ve kterém žije. Svatá Terezie považovala při pozdějším
pohledu shora náš stav právem za vyhnanství někam do nuzné
periferie  existence,  tedy  za  bídný  stav.  Svatá  Terezie  neměla
dlouho  kromě  víry  a  zjevení  z  obrázku  žádného  duchovního
vůdce.  Nejvyšší  milosrdenství  se jí  jevilo napřed jako Moc boží
lásky, kterou se snažila neurážet nízkostí jednání nebo neláskou,
sobectvím  apod.  Nemohla  si  svůj  ctnostný  život  přivlastňovat,



jelikož dobře věděla, že je umožňován obrovskou Mocí boží, která
ji  přemáhala.  Její  pokora  byla  plodem poznání  této  Moci.  Psal
jsem už, že jsem tuto moc poznával jen chvílemi až do 17 let, a
pak dokonalejším způsobem, při kterém jsem byl tou Mocí trvale
přemáhán a "musel" jsem ji poslouchat. Tím "musel" chci říci, že
jsem se dostal natrvalo do nového stavu vědomí,  ve kterém mi
byla největší pomocí "bázeň před Pánem", o níž jsem dobře věděl,
že není ze mě a kterou jsem si nemohl vsugerovat, neboť přišla
samovolně a úplně nečekaně.  Měl  jsem od té  chvíle strach ze
hříchu především proto, abych se jím nezpronevěřil úrovni nebo
stavu vědomí, na kterém jsem se ocitl. Nechtěl jsem už nic dělat
pro  sebe.  Jako  ukázku  toho,  jak  jsem přitom  nenáviděl  sama
sebe,  uvedu  aspoň  jeden  příklad:  Nechtěl  jsem  studovat  na
vysoké škole. Když mě však k tomu strýc donutil, řekl jsem mu, že
budu studovat jen proto, abych sebe potíral ve svém odporu dělat
něco,  o  co  nemám  zájem.  Přál  jsem  si  překonat  odpor  vůči
nepříjemnému, jak mě tomu radikálně učili  už lékaři od dvou do
čtyř let. Věděl jsem, že už nepatřím úrovni života, ve které dáváme
přednost  příjemnému před  nepříjemným.  Věděl  jsem,  že  mám
dávat přednost správnému, a tím zapírat sebe.

 Situace řádových sester byla jiná. Možná že aspoň některé
cítily mocné volání k čistému životu a k prosbě za milosrdenství
pro  lidstvo,  ale  všechny slíbily  čistotu  života a  modlitbu,  avšak
zprvu v jejich vědomí byla pomoc shora jen tak dlouho, dokud si
byly toho slibu vědomy. Pak nastal boj s nepřítelem. Ať jej nazý-
vala  svatá  Terezie  jakkoliv,  byl  to  boj  s  úrovní,  se  kterou  se
rozhodly rozloučit a nad kterou chtěly zvítězit. Teprve až se u nich
objevil strach z hříšnosti života, začly se upevňovat v novém stavu
duše. Pokud ten strach byl stálý a silný, byl strachem před Pánem,
oděným do jejich lidských představ, že hřích stojí proti Pánu. Tak
učil Ježíš a proto radil "nehřeš více". Člověk to dokáže jen když
má pomoc shora, svou vůlí  nikoliv. Jde-li  svou vůlí,  ocitne se v
nelítostném boji, v řadě bitev, o nichž svatá Terezie praví "lo que
importa vencer en las batallas pesadas?" že je důležité zvítězit v
těch  minulých  bitvách.  Ano,  bitvy  se  jednoho  dne  mohou  stát
minulými,  jestliže místo nich se dostaví  pomoc shora v podobě
strachu před Pánem. Ten strach nepochází z lidské vůle, nýbrž z
Moci boží. Tu je lidská vůle nahrazena Vůlí boží. Toto propojení
se začíná objevovat ve třetích komnatách i u těch, které vstoupily
do řádu převážně z vlastní vůle. Dokud tato odezva nenastane,
pokračuje nelítostný boj s nepřítelem za dveřmi, nebo se střídá boj
s  občasnou  pomocí  shora.  Boj  o  nový  stav  duše  má  své
přechodové fáze, které jsou velmi kruté.



 Pro další výklad potřebuji ukázat, že člověk mění stav vědo-
mí,  že  se svléká ze starého oděvu jako  had ze  své kůže,  ale
dokud se nedojde až do konce,  jde jen o převlek.  Bude muset
docházet k dalším převlekům, a všechny musí být opuštěny, jako
by přestaly  být  naše.  Na rozhraní  mezi  stupni  je  tedy vždycky
ztráta  něčeho  starého.  Nelze  se  znovuzrodit  bez  odumření
starému. Ztráta předznamenává "nabytí". Dávám slovo nabytí do
uvozovek, protože s pokrokem na cestě se ono čím dále tím méně
podobá nabytí a čím dále tím více se přibližuje "propůjčení". Zase
uvozovky,  protože  propůjčení  je  součást  věčného  příbytku
člověka  u  Boha.  O  tom,  doufám,  budu  mít  příležitost  mluvit
později.)

 Ó, Pane můj a dobré mé! Jak můžeš chtít, abychom toužily
po životě tak bídném? Jak by bylo možné, abychom si přestaly
přát Tebe prosit, abys nás ho zbavil a poskytl nám aspoň naději,
že budeme moci vstoupit do tvých služeb a poznávat Tvou vůli?
Nelze-li, Bože můj, ať zemřeme, jak řekl svatý Tomáš (Jan XI, 16),
neboť  jinak  ustavičně  umíráme  ve  strachu,  že  nikdy  nebude
možné, abychom se navždy sebe zbavily. Proto pravím, dcery, že
máme  žádat  ono  blahoslavenství.  Vždyť  v  obavách,  v  jakých
žijeme, jak může být klidný, kdo se chce zalíbit jedině Bohu? A
považte, že v takové bázni, a ještě větší, žili někteří svatí a přece
upadali do těžkých hříchů. My však nemáme jistoty, že nám Bůh
podá  ruku,  abychom  se  z  nich  dostaly;  míním  tím,  že  nám
poskytne  zvláštní  pomoc,  abychom  se  z  nich  dostaly  a  činily
pokání.

 (To  byla  ukázka  moudrého  vedení  duchovně  mladších
sester člověkem, který ví, co na kterém stupni člověk má vědět a
co  ještě  ne,  ačkoliv  později  bude  muset  stranu  nevědění
zmenšovat.

 Na tomto třetím stupni by byla sestrám uškodila moudrost,
kterou získala  svatá Terezie  po překonání  sedmé komnaty.  Na
třetím  stupni  se  člověk  ještě  nesmí  vzdát  osobní  vůle,  neboť
pomocí  té  musí  ještě  mnoho  provést.  Ona  musí  být  dokonce
posilována  právě  tak,  jak  si  ve  svém výkladu  k  tomuto  stupni
počíná  světice.  Ale  už  i  na  tomto  stupni  bude  muset  člověk
současným  sebevyprazdňováním  od  osobní  vůle  poskytovat
průchod Vůli boží.  Svatá Terezie o tom praví, že si  nemůžeme
přát, abychom zůstali ve stádiu ustavičných vnitřních bojů nebo v
pocitu  nebezpečí  nepřítele  za  dveřmi.  Až  sem jde  o  záležitost
osobní vůle. Ale odevzdáme-li se Bohu, činíme tak i svou osobní
vůlí.  Míra vyřazení vlastní vůle na různých úrovních duchovního
vývoje je těžkým oříškem správného konání. Správně si počínáme



jen tehdy, když sebe vždy poctivě vyloučíme celého, přičemž vždy
nějaká část nás samých zůstává ještě "naše", nebo pociťujeme ji
jako svou, a dokud tomu tak je, musíme s ní jednat jako se svou.
Druhá část naší individuality už není naše v tom smyslu, že naše
vnitřní poznání nás ujišťuje, že pochází přímo od Boha. Na třetím
stupni  ještě  platí,  že  duchovnímu  poznání  musí  vždycky
předcházet  vzepětí  vlastní  vůle,  její  opuštění  a  po  duchovním
poznání opět jeho lidské dozvuky v podobě braní vlastního kříže,
to jest v podobě nového využití vlastní vůle k tomu, aby se boží
Vůle mohla uskutečnit v zevním světě.
 Svatá  Terezie  při  vrcholném  sebepoznání  všechno  své
odevzdávala  Bohu,  protože  věděla,  že  nic  není  její.  Pak  akt
odevzdání  probíhal  hladce,  jsa  zbaven  i  zbytkového
neodevzdaného.  Samotný  akt  odevzdání  už  přestal  být
odevzdáváním. Člověk prostě neodporoval působení božímu ani
svým aktem odevzdanosti, ani nevěděl, že se odevzdává. Na nižší
úrovni od svých sedmnácti let jsem po dobu devíti let nevěděl, že i
já miluji v odezvě na lásku boží, a po devět let jsem se modlil za
jediné,  abych  začal  milovat  Boha  nade  vše.  Ještě  jsem tehdy
nedospěl tak daleko, abych poznával, že Bůh ve mně miluje a já
se ozývám této lásce poslušností, což je projev indukované lásky
boží.
 Svatá Terezie velmi opatrně uváděla své sestry do stavu nic
nedělání, v němž působí shora jen blahoslavenství, a neříká, že
jen to musí být oním blahoslavenstvím, nazývaným strachem před
Pánem.  U mne začlo  působit  při  operacích  a potom po nich  v
podobě jiného blahoslavenství:  "Blahoslavení  plačící,  neboť  oni
budou potěšeni."  Toto  blahoslavenství  tedy  vedlo  k  potěšení  a
nikoliv k moudrosti, a nevedlo tam hned, nýbrž postupně do 17 let
a  teprve  pak  se  začlo  projevovat  dalším  blahoslavenstvím
"strachem  před  Pánem",  ze  kterého  začla  pomalu  připlývat
moudrost až do jakéhosi relativního vrcholu 21. 11. 1939. V čem
spočívalo  potěšení  pocházející  z  blahoslavenství  plačících?  Že
jsem čas od času po vyřazení vlastní vůle, mohl být potěšen tím,
že mi vycházelo správné konání tam, kde bych na ně nestačil jen
svou osobní vůlí. Tam mne toto blahoslavenství učilo správné míře
užití vlastní vůle tak mistrně, že dodnes nad ním žasnu.
 Akt odevzdání 21. 11. 1939 byl už aktem vzdání se sebe bez
určení komu. V tehdejším stavu vědomí esesman mě nepřicházel
zabít, protože už jsem byl mrtev a zároveň živ na druhém břehu
života, kam žádná noha smrtelníka nevstupuje a kde žádná lidská
vůle nepůsobí. Odpadalo nejen "komu se odevzdat?" ale i "kdo se
odevzdal?"  Člověk  na třetím stupni  by tento  stav  vědomí  mohl



nanejvýš uznat za možný, ale nevstoupil by do něho, a kdyby se
do něho vmýšlel, přinesl by mu tento pohled zvnějška jen zmatek.
Nevěděl by např. co a kdy má konat z vlastní vůle.
 Svatá  Terezie  tedy  tentokrát  mluví  ke  svým  dcerám  za
předpokladu, že jsou blízky blahoslavenství plačících, neboť ví, že
ony  se  rmoutí  nad  svým  stavem.  Nastanou-li  u  nich  taková
maxima zármutku jako u mě při operacích za vědomí, sjednotí se
ve svém zármutku = budou jen zármutkem, a boží Milost má ke
sjednocené bytosti přístup. Nutno říci, že sjednocení zármutkem
není jediným způsobem sjednocení lidské bytosti.  Stejně tak se
lidská bytost může sjednotit radostí,  mocným zaujetím pro něco
apod. Jsou to nejpožehnanější  chvíle lidského života,  neboť do
nich vstupuje Bůh a zanechává v lidském vědomí nezahladitelné
stopy.
 Ještě něco k záhadným slovům sv. Tomáše, o které se opírá
sv. Terezie. Musím je citovat v kontextu: (Jan XI, 11 - 35)
To pověděl a dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit."
Učedníci mu řekli:  "Pane, spí-li,  uzdraví se.  Ježíš však mluvil  o
jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim
Ježíš  řekl  přímo: "Lazar umřel,  a jsem rád, že jsem tam nebyl,
kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu." Tomáš, jinak Didymos,
řekl ostatním učedníkům: "Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!"
 Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě.
Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z
židů přišli  k Martě a Marii,  aby je potěšili  v zármutku nad jejich
bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti,
Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl zde,
nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha,
Bůh ti dá." Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane." Řekla mu Marta: "Vím,
že vstane při  vzkříšení  v poslední  den."  Ježíš  jí  řekl:  "Já  jsem
vzkříšení  a život.  Kdo věří  ve mne,  i  kdyby umřel,  bude žít.  A
každý,  kdo žije  a  věří  ve mne,  neumře na věky.  Věříš  tomu?"
Řekla mu: "Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží,
který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru
Marii  stranou  a  řekla  jí:  "Je  tu  Mistr  a  volá  tě."  Jak  to  Marie
uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž ještě nedošel do
vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala.
Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala
a  vyšla,  šli  za  ní;  domnívali  se,  že  jde  k  hrobu,  aby  se  tam
vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho,
padla mu k nohám a řekla: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj
bratr umřel." Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří



přišli  s  ní,  v  Duchu  se  rozhorlil  a  vzrušen  řekl:  "Kam  jste  ho
položili?" Řekli mu: "Pane, pojď se podívat!" Ježíšovi vstoupily do
očí slzy.

 Začněme vykládat tento citát z Jana od slov, že Ježíš se v
Duchu rozhorlil.  Jan zde podává důkaz o tom, jak blízko byl  u
Ježíše,  když dokázal  sledovat  jeho vnitřní  stavy.  Ale  napřed si
promluvme o tom rozhorlení:  Ježíš  viděl  plakat  i  Marii,  o  které
věděl, že mu vnitřně rozuměla, nebo se snažila ze všech sil mu
rozumět, a proto poslouchala, zatímco Marta posluhovala Ježíšovi
a jeho učedníkům. Teď viděl, že i Marie chybně rozumí vzkříšení v
poslední  den,  tj.  vyvedení  člověka  z  času.  Větou:  "Já  jsem
vzkříšení  a  život",  kterou  Ježíš  jistě  neřekl  při  této  příležitosti
poprvé, dost zřetelně vyřkl, že má moc ukončit  pobyt člověka v
čase  tak,  by  přešel  do  věčného  života,  kde  už  není  smrt,  a
nastala-li  smrt tělesná, nemá moci nad věčným životem, jímž je
Kristus. To předvedl později pobytem v hrobě a zmrtvýchvstáním,
a napřed totéž učinil s Lazarem. Lazar se stal po svém zmrtvých-
vstání vědomě věčným. Nezáleželo už potom na tom, zda fyzicky
zemřel ještě jednou po svém vzkříšení. Taková smrt byla pouze
tečkou za jeho pozemským úkolem, nikoliv za životem. Ježíš pak
zaslzel. Nelitoval Lazara, protože věděl, že ho vzkřísí, ale bylo mu
líto,  že  přece  jen  se  lidstvo  neobejde  bez  Ježíšova  pohřbu  a
zmrtvýchvstání a že převážné většině lidí ani tento důkaz nebude
dostačovat k tomu, aby šli za Kristem, který v nich sídlí, okamžitě
a bez výhrad. Ježíš vzkřísil Lazara v jeho posledním dnu, který byl
vstupem do věčného života, kde už nevládne čas, nýbrž Kristus.
Odtamtud pochází Kristovo království.
 A  teď  si  všimneme výroku  Tomáše.  Jak  se  chtěl  Tomáš
připojit  k  Lazarovi,  aby  byl  s  Lazarem vzkříšen?  Tomáš  nebyl
mrtev ani ve smyslu Ježíšových slov "Nechť ať mrtví pochovávají
mrtvé", ani nebyl mrtev fyzicky, a necítil  se být již spaseným, a
právem.  Lazar  také  ani  nebyl  prvním  Ježíšem  vzkříšeným
člověkem,  ale  zaručeně  byl  prvním  vzkříšeným  člověkem  za
doprovodu  slov  "Já  jsem vzkříšení  a  život".  Není  náhodné,  že
Tomáš byl  jediným učedníkem,  který  nebyl  přítomen okamžiku,
kdy se Ježíš zjevil všem učedníkům po svém vzkříšení, a všem
chybělo  ono  blahoslavenství,  které  Ježíš  před  ním  vyslovil:
"Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili." Tomáš byl se svou vírou na
tom  stejně  jako  ostatní  učedníci,  a  přesto  jen  jemu  bylo
připomenuto,  že jedno z  blahoslavenství  je mu upřeno. Všichni
učedníci uviděli a uvěřili, až na toho, který Ježíše zradil, a až na
toho, který především Ježíše miloval. Není náhodné, že Jan ve
svém  evangeliu  uvádí  Tomáše  jako  Didyma,  jako  Dvojče.  Byl



fyzickým  dvojčetem  někoho  a  byl  duchovním  dvojčetem
Ježíšovým.  U  Ježíše  víra  nepředcházela  poznání.  Dočtěte  si
jedenáctou a dvanáctou kapitolu Janova evangelia, abyste věděli,
jaké následky mělo vzkříšení Lazara. Ben Gurion, zakladatel státu
Izrael, řekl, že židovský národ nebude míti klidu, dokud neobnoví
proces s Ježíšem a neuzná, že Ježíš byl nevinen.
 Potřeboval-li  se  Ježíš  zmařit  kvůli  lidstvu,  nestačil  k
uskutečnění  toho zmaru jen Jidáš,  nýbrž před ním předcházelo
poznání  Ježíšovo,  co  má  k  tomuto  zmaru  provést  pomocí
relativního dobra, jehož součástí bylo vzkříšení Lazara.
 Něco obdobného věděla sv. Terezie z Avily a ví dodnes. Má-
li zůstat věrnou služebnicí Církve, nesmí schvalovat omyly tradice
a chyby církevních představitelů. Dokud byla živa, nemohla mluvit
otevřeně, protože by jí  byla inkvizice popravila a ona by nebyla
mohla splnit své pozemské poslání. Totéž platí o jejím mladším
duchovním bratru svatém Janu od Kříže. Četli jste si konec 11. a
začátek 12. kapitoly evangelia svatého Jana, takže víte, že stačily
pouhé  tři  roky  k  tomu,  aby  činy  Ježíšovy  popudily  proti  němu
farizeje a zákoníky a přivedly ho v krátkosti na kříž. V době svaté
Terezie  a dodnes křesťanství  nepotřebuje tolik  mučedníků  jako
hlasatelů pravdy. Právě Hrad nitra se výtečně hodí k tomu, aby
pravda mohla být slyšena a následována i těmi, kdo jsou ve světě.
Proto píši komentář ke Hradu nitra, aby se toto dílo mohlo doplnit i
o to, co by bylo světici stálo život. A tak se tentokrát znovu vracím
k horlení Ježíšovu, s kterým si dnes mnozí lidé nevědí rady; na
něm  se  dá  ukázat,  co  Ježíš  už  tehdy  vyčítal  náboženským
představitelům a co by jim vyčítal i dnes. Jednali z vlastní vůle a
ne  z  Vůle  boží.  Farizeové  se  vydávali  za  hlasatele  Vůle  boží,
zatímco už staletí ji neznali. Klamali věřící v tom citlivém bodě, ve
kterém víra nedokáže zasáhnout ještě poznáním. Jindy se Ježíš
rozhorlil,  když  viděl,  jak  se  v  chrámu  obchoduje,  čímž  chtěl
naznačit,  že  duchovní  cesta  ani  v  tom  nejmenším  nemá  nic
společného se zásadou "něco za něco."  V případě pohřbeného
Lazara  jde  o  zvlášť  jemné  upozornění  na  chybu,  která  má
dalekosáhlé následky. Vysvětlím to napřed osobní zkušeností:

 V 17 létech, jakmile jsem se dověděl o nesmrtelné podstatě
člověka - o té podstatě, která pro mne mnohem později řekla "Já
jsem vzkříšení a život" - rmoutil jsem se, jako nikdy před tím nad
něčím jiným, než nad svou hříšností, také nad tím, že lidé nevědí
o  své  nesmrtelné  podstatě  a  jsou  mrtvi,  žijí  mrtvým  životem,
neplodným způsobem, vedoucím jen k fyzické smrti a nikoliv ke
vzkříšení.  Učedníci  Páně  měli  už  snadno  rozlišovat  fyzicky
mrtvého  od  duchovně  mrtvého.  Fyzická  smrt  není  známkou



duchovní  smrti.  O  tom  měli  učedníci  vědět.  A  proto  se  Ježíš
rozhorlil a rychle zakročil proti fyzické smrti, aby provedl důkaz té
nezávislosti. Teprve po rozhorlení zjihnul a vstoupily mu do očí sl-
zy. Svatá Terezie by řekla: "Zůstával za všech okolností vrcholně
milosrdným a milujícím.")
 3. Věru, dcery mé, píši toto s velkou bázní, že ani nevím, jak
to  napíši  a  zda  přitom  zůstanu  naživu,  když  tak  často  na  to
vzpomínám.
 (Svatá Terezie totiž, když toto psala, musela stále vzpomínat
na  to,  jak  poprvé  po  dlouhé  neschopnosti  vnitřně  umřít,  byla
vnitřně mrtva a vyrovnala se se slovem Kristovým: "Terezie, nic jsi
mně nedala, neboť všechno je mé." Je nepředstavitelné, jak může
o těch věcech psát  někdo, kdo je  mrtev a přesto zůstává živý.
Stejně  nepochopitelné je,  jak  je  možné  při  vzpomínce  na  pro-
dělanou smrt zůstat naživu. Svatá Terezie nemohla na tu vnitřní
smrt zapomenout, a přece i po ní ještě řadu let žila v těle. Říká-li
svatá Terezie, že tak často na tu smrt vzpomíná, prozrazuje jen
velmi  málo o tom jakého druhu je ta vzpomínka. Nepodobá se
jakékoliv paměti uložené v úseku vědomí AB nebo v podvědomí
tomuto úseku příslušejícím. Vzpomínka, o níž mluví sv. Terezie,
má povahu konstitující,  ustavující trvalý stav vědomí o nesmrtel-
nosti, podobně jako ostatní vzpomínky ustavují stav, z něhož ži-
jeme v tomto pomíjivém světě. Kdyby jich nebylo, a to si ani neu-
vědomujeme, nemohli  bychom žít  v pozemském světě. A tak je
tomu  i  se  svatou  Terezií  a  její  vzpomínkou  na  vnitřní  smrt  a
znovuzrození  v  Kristu.  Viz  Imelda  Lambertini,  která  při  tomto
přechodu fyzicky zemřela, a nebyla jediná, které se to stalo. Bez
vnitřní smrti by světice nemohla vědomě žít ve věčném životě. I
když si tu myšlenku nemusí opakovat, ta myšlenka v ní zůstává
živá, jako by byla vzpomínkou.)
 Proste, dcery mé, aby ve mně ustavičně žila Velebnost boží,
protože  kdyby  tomu  tak  nebylo,  jak  bezpečný  by  byl  život
promarněný tak, jako jsem učinila já.
 (To  není  pokora v tom smyslu,  jak  ji  známe,  nýbrž  je  to
odrážení  útoků  nepřítele.  Už  v  17  létech  jsem  měl  ničím
nezahladitelný  dojem,  že  jsem  svůj  život,  až  do  té  doby  žitý,
promarňoval, a tentýž dojem jsem měl na vyšší úrovni omylu, že
jsem rovněž dobu od 17 do 26 let  dokonale promarnil,  protože
jsem hnal vodu na mlýn osobní svatosti. Kdyby tomu tak nebylo u
svaté Terezie,  prozrazovala by,  že se neznovuzrodila.  V každé
fázi znovuzrození musí člověk ztratit svou minulost, neboť se má
pomalu v různých fázích znovuzrození dostávat do bezčasovosti,



do nezávislosti na čase, zkrátka do vědomě žitého věčného života,
ze kterého jsme přišli na svět. Platí totéž, co se s námi stalo v
okamžiku narození. Zapomněli jsme dokonale na všechno, co buď
vůbec nebylo v čase, nebo co v něm bylo obsaženo jinak, než jak
jsme zvyklí, třeba rajsky, jako když jsme žili v matčině těle před
porodem.
 Správné  soustředění  na  Boha  přináší  samozřejmě  úplné
zapomenutí na vše, co pochází z tohoto světa. Toto zapomenutí
má  trvat  po  dobu  soustředění.  Nenastane-li,  pronásledují  nás
různé myšlenky,  kterých se nedokážeme zbavit.  Tyto myšlenky
jsou všelijak pozměněnou pamětí.
 Svatá Terezie musí své dcery učit odrážet útoky nepřítele i
proti  ní,  protože  její  dcery  se  mají  postupně  zbavovat  pocitu
oddělenosti. A pocit oddělenosti vůči tomu shora je nebezpečnější
než pocit oddělenosti zdola, vůči světu.)
 4. Ale netrapte se, když víte, že tomu tak je, a mluvím vám o
tom, že jste to někdy samy pozorovaly, a vím, že byste si přály,
abych byla velmi svatá, a máte pravdu, také já bych si to přála,
ale co si počnu, když jsem to ztratila vlastní vinou.
(Viz Svéživotopis, Libro de su vida, I, 8. Ve 12 létech zemřela
Terezii matka. Terezie se s pláčem obrátila k Panně Marii s pros-
bou, aby se ona stala její matkou. Pomoc Panny Marie byla citel-
ná, ale Terezie si kladla za vinu, že na tu pomoc časem
zapomínala.)
 Nemohu si  stěžovat Bohu, že mi dost nepomáhal, aby se
splnila vaše přání. Nemohu se ubránit slz z velkého zahanbení,
když vidím, že píši o těchto věcech někomu, kdo by spíše mohl
poučovat mě. Musela jsem přitom být velmi poslušná. Dej Bůh,
děje-li  se to pro něho, buď abyste z toho, co píši,  měly nějaký
prospěch, nebo abyste mi vyprosily odpuštění za mou nezřízenou
odvahu.
 (Svatá Terezie nám tu poskytuje příležitost, abychom se na
její pokoru podívali zblízka. Její  pokora se podobá pokoře Ježí-
šově, a řekněme si  hned proč. Její  život jako život Ježíšův byl
soustavou zjevení,  z  nichž ani  o jednom nemohla říci,  že  si  je
zasluhovala. Kdybychom našli obrázek znázorňující, jak Ježíš na-
bízí nehodné ženě věčný život, zdali by v nás tento pohled vzbudil
jistotu, že Bůh se smilovává nad každým, a zdali bychom s touto
jistotou vydrželi po celý život? Takže Terezie brala další milosti za
tuto první milost v nepřetržité sérii. Pro celý její život platí "recía
obediencia  ha  slido",  byla  to  neutuchající  poslušnost,  která
způsobila, že se nevymkla z postupujících zjevení. Každé zjevení



svým obsahem jí dávalo sílu, aby jednala con obediencia  recía,
způsobila, aniž měla ten záměr, že se dostavilo další zjevení a s
ním  další  moudrost  založená  na  okamžitém  plnění  příkazu  a
vyslyšení moci. Zpočátku snad mohla klopýtnout. Když však si v ní
poslušnost vyšlapala cestu,  nebylo nic svatějšího v jejím životě,
než být poslušna. Ale nemyslete si, že se proto Terezie cítila být
poslušnější než její sestry. Naopak musela je obdivovat, že jsou
tak  poslušné,  když  nepoznávají  moc,  ze  které  její  poslušnost
pramení, a kdyby ji znaly, přemohla by je tak, že by nemohly být
neposlušné. Terezie věděla, že některá řada milostí slibně začala,
ale Terezie s ní nedokázala dobře hospodařit. Vizte poznámku k
Vida I, 8.
 Vím,  jaká  je  moc  víry,  i  když  nemá  žádný  náboženský
obsah. Věřil  jsem matce a moc té víry způsobila,  že každá její
rada se rozrostla v předškolním věku na zobecnění rady jedné na
všechno, co mohlo z ní vyplynout. Např. "netřískej židličkou, bolí ji
to" se rozrostlo v jistotu, že všechny neživé předměty jsou živé, a
já jsem nedokázal hodit kamenem, protože dopad jeho na tvrdou
zem by ho bolel. Házel jsem kamenem jen do vody, aby dopadl do
měkkého, atd. Tato generalizace pomocí víry se ovšem prosadila
u dítěte ve věku do tří let. Vím tedy, jaká síla je v Moci, která se
poprvé projevila Terezii z obrázku Samaritánky a Ježíše u studny.
Chybně  se  domníváme,  že  privilegium  té  Moci  má  jen  víra
náboženská. Lékaři mně nařídili, abych denně pil malé množství
hořkého plzeňského piva. Jakmile jsem od téže Moci přes zákaz
matčin  dostal  bezelstný  příkaz  "nepij  alkohol",  byl  jsem  tohoto
příkazu tak poslušný, že když v dospělém věku na má prsa namířil
podnapilý  voják  samopal,  nenapil  jsem se,  přestože  mi  hrozila
bezprostřední  smrt.  V té  chvíli  jiný  voják  zadržel  toho opilce  a
zabránil mu ve střelbě. Myslíte, že jsem měl čas vzbuzovat v sobě
nějakou poslušnost nebo se modlit? Ta síla poslušnosti už ve mně
měla svou cestu a jinou se nedalo jít. Nepotřeboval jsem být ani
nově poslušný až k smrti,  ani  oddaný Bohu, ani  věřící  v matku
nebo Boha. Na nic z toho nebyl čas ani ve chvíli, kdy mě esesman
ujistil, že mě zabije. Počkal jsem si na smrt. Kdybych byl váhal a
uvažoval, co to má znamenat, nebo dokonce začal utíkat, nebyl
bych ušel  smrti.  To se stalo před tím,  než jsem byl  ohrožován
vojákem se samopalem. Tehdy si už boží Moc ve mně našla svou
cestu. I já se musím přiznat, že se obdivuji svým přátelům, v nichž
tato vyběhaná cesta boží Moci ještě není, a oni přesto setrvávají
na cestě. Považuji-li je z tohoto hlediska za dokonalejší než jsem
já, není to z mé strany pokora. Cesty Páně jsou nevyzpytatelné a
Moc boží v každém z nás pracuje po svém, lépe řečeno podle
druhu  půdy,  do  které  zasévá.  Viz  podobenství  o  rozsévači.



Samozřejmě,  že  si  svůj  obdiv  vůči  přátelům  ponechávám  pro
sebe,  abych  nikoho  z  obdivovaných  nezkazil.  Naopak  šlehám
kudy chodím, ale oni dobře poznávají, že je to hra lásky a usmívají
se přitom na mne. Jednoho z přátel v úzkém kruhu jsem vydával
za hlupáka, a on to léta trpěl k nemalému svému užitku. Překonal
krizi pocitu méněcennosti a byl pak schopen studovat na vysoké
škole s úspěchem. Začal pociťovat Moc Moudrosti.
 Byl bych rád, kdybyste si všimli, jaká je Moc pocházející z
metafyzické zkušenosti, oproti moci poznání z rozumového uzná-
ní.  Toto  druhé  je  vedle  prvního  nezávazné  a  také  bezmocné,
snadno prodejné a zrádné, ale přesto má velkou cenu pro život ve
světě. Hospodařit s ním je však velmi těžké.
 Jestliže  jste  správně  četli,  nedočetli  jste  se,  že  jsem po-
nižoval svatou Terezii, ale dověděli jste se, jak se zaručeně do-
roste k vnitřní modlitbě spojovací povahy.

 Věc  má  ještě  další  háček.  Svatá  Terezie  před  svým
vítězstvím  dlouho  marně  volala:  "Muero  que  no  puede  orir."
("Umírám,  že  nemohu  umřít.")  Tuto  podmínku  neschopnosti  je
nutno  splnit  nejdéle  v  poslední  fázi  přípravy  vnitřní  smrti.  Tato
podmínka se nemusí plnit jen hrůzou z vlastní nemožnosti, nýbrž
též  tím,  že  přestaneme  vlastnit.  Nemožnost  není  vlastností
člověka, jak správně poznal svatý Augustin: "Mohli jiní, mohli jiné,
proč  ne  ty,  Augustine?"  Nepřekáží  nám  stáří,  nepřekáží  nám
mládí, nepřekáží nám únava až k smrti; člověk je připraven vejít
do království  božího.  Nedopusťme, aby jen chodil  kolem Hradu
nitra.)
 Jeho Velebnost ví lépe než já, že se mohu chlubit jen jeho
milosrdenstvím a že nemohu zůstat taková, jaká jsem byla, a není
mi jiné pomoci než se utíkat k Bohu a důvěřovat v zásluhy jeho
Syna a Panny Marie, jeho matky, jejíž roucho já nehodná nosím a
nosíte i vy.

 (To není vyznání pokory, nýbrž přiznání pravdy. Už v útlém
mládí se Terezii zjevilo Milosrdenství boží s veškerou svou silou,
bez  předchozích  jejích  zásluh,  a  jestli  Moc  té  lásky  se  v  ní
rozrůstala, nemá se čím chlubit. Od ní se požadovala přece jen
poslušnost, a věru bylo těžké nebýt poslušná, když před ní stálo
tolik  nezasloužené dobroty.  Všimněte si  následujících  drobných
rozdílů. Ve dvanácti létech při úmrtí matky požádala Terezie Pan-
nu Marii,  aby jí  byla  matkou.  Z toho mateřství  jí  zbyl  jen plášť
Panny Marie, který oblékla při vstupu do karmelitánského řádu v
21  létech.  Připadá mi  ten  plášť  podobný  plášti  Eliášovu,  který
zanechal Elíšovi, svému milovanému žáku při vstupu do nebe. Byl



symbolem dvojnásobného ducha Eliášova a bylo toho málo proti
nebi, do kterého vstoupil Eliáš. Kdyby byla Terezie nepromarnila
mateřství Mariino, bylo by se s ní stalo totéž co se sv. Janem pod
křížem, kde se Maria natrvalo stala matkou Janovou. Vzpomínala-
li Terezie na to promarnění, propadala se hanbou. Tady neponižuji
svatou  Terezii,  protože  vím,  že  anulování  sebe  je  nutnou
podmínkou vzestupu.)
 Chvalte  Pána,  čím  jste  skutečně  jen  mocí  té  Paní  a
nemusíte  se  stydět  za  svou  slabost.  Vždyť  máte  tak  dobrou
matku. Následujte ji a uvažte, jak velká je asi ta Paní (ve vašem
nitru)  a  jakého  dobra  se  vám  dostalo,  že  ji  máte  za  svou
ochránkyni,  když  ani  mé  hříchy  ani  mé  chování  nedokázaly  v
ničem zastínit tuto posvátnou řeholi.
 (Svatá Terezie si ovšem byla vědoma toho, že pod ochranou
Panny Marie jsme všichni, neboť máme nesmrtelnou duši, která je
s ní spojena, ale mají-li být řádové sestry pod tím druhem a mocí
ochrany, pod jakým je Terezie, že totiž nemůže jednat jinak, než
jak jí dovolí obrovská Síla té ochrany, že se může odchýlit jen do
určité  míry  k  sobě,  a  tyto  odchylky  pak  nese  tak  těžce,  že  je
hodnotí  jako  velké provinění,  zatímco  její  okolí  je  hodnotí  jako
nepatrné slabůstky, pak platí, že takovou silou se mohla projevit
ochrana Panny Marie u sester jen tehdy, když z vlastní iniciativy
konaly dobro, střehly se hříchu atd.
 Jaký je tu rozdíl mezi nimi a svatou Terezií. Ona se nachá-
zela na pružném laně, které tkvělo ve zjevení Milosrdenství boží-
ho,  tedy v charismatu,  kdežto  pouto sester  k  Panně Marii  bylo
mnohem volnější, jejich slib modlitby a ctnosti byl mocnou ochra-
nou jen tehdy, když ony samy jej udržovaly naživu ctností a mod-
litbou, bdíce nad sebou. Proto ta četná její napomínání, upozor-
ňování na moc ďábla apod.
 Protože svatá Terezie pociťovala na sobě obrovskou moc
boží ochrany, nemusela o ni usilovat tím způsobem jako sestry,
jen se musela snažit  o to,  aby vyloučila i  ty drobné úchylky,  o
nichž byla řeč.  Ale vyloučit  je úplně je zcela nemožné, protože
organismus by bez nich přestal fungovat jako dualistické zařízení
a  pravděpodobně by nastala  fyzická  smrt,  jelikož  by se  člověk
úplně vymanil z dualistického řádu.)

 Ale ještě na jedno vás upozorňuji, abyste ne proto, že Řád
je takový a má takovou matku,  spoléhaly  na svou bezpečnost;
vždyť  David  byl  velmi  svatý  a  víte,  jaký  byl  Šalomoun.
Nezakládejte si příliš na tom, že žijete v uzavřenosti kajícně, ani
se neubezpečujte  tím,  že stále myslíte na Boha a cvičíte  se v



modlitbě, jste odloučeny od světských věcí a máte je podle svého
zdání v nenávisti. To vše je dobré, ale jak jsem řekla, nestačí to k
tomu, abychom se směly přestat bát;  a proto často myslete na
verš  žalmu,  a  uložte  si  jej  v  paměti:  Blaze tomu,  kdo  se  bojí
Hospodina.
 5. Už ani nevím, co jsem řekla, tak daleko jsem se odchýlila,
ale pomyslím-li na sebe, přistřihnu si křídla, abych něco dobrého
řekla. A toho odbočení teď zanechám.
 Vracím se k tomu, co jsem řekla o duších, které vstoupily do
třetích komnat, a dím, že jim Pán neprokázal malou milost, nýbrž
velmi  velkou,  když se  dostaly  přes  první  překážky.  Myslím,  že
takových je z dobroty Páně na světě mnoho. Touží velice neurážet
boží Velebnost ani lehkými hříchy, činí pokání a mají své chvíle
rozjímání; využívají dobře svůj čas, cvičí se ve skutcích lásky k
bližnímu, jsou velmi střízlivé v řeči a oděvu a pečlivé ve správě
domu, pokud je jim svěřen. Zajisté je to stav, jakého je si přát, a
zdá  se,  že  není  důvodu,  proč  by  se  jim  odepřel  vstup  až  do
poslední komnaty, ani proč by jim jej Pán neměl dopřát, budou-li si
to přát, neboť jsou skvěle připraveny pro všelikou milost.

 6. Ó, Ježíši, kdo by řekl, že netouží po tak velkém dobru,
když už ve svém případě překonal to nejtěžší? Z nás všechny. My
všechny prohlašujeme, že po tom toužíme, ale čeho je zapotřebí
ještě navíc, aby Pán ovládl naši duši? Nestačí pouhé prohlášení,
jako nestačilo  onomu jinochu,  když se ho Pán ptal,  chce-li  být
dokonalým. (Mat XIX, 16 - 22). Hned, jakmile jsem začala mluvit o
těchto komnatách, měla jsem toho jinocha na mysli, neboť to se
hodí doslovně na nás. Odtud pocházejí velké suchosti při modlit-
bě, i  když jsou toho i  jiné příčiny;  a pomíjím jiné vnitřní  potíže,
které stíhají mnohé dobré duše zcela bez jejich viny, ze kterých
však je Pán vždy s nemalým ziskem vytrhuje. Nemluvím o duších,
které  trpí  trudnomyslností  a  jinými  nemocemi.  Vůbec  při  všem
nutno odhlédnout od úradků Božích. Příčinou oněch suchostí bývá
obyčejně to, o čem jsem mluvila. Protože tyto duše už pokročily
tak  daleko,  že  by  se  za  nic  nedopustily  těžkého  hříchu  a
nepotřebují ani výstrahy před lehkým hříchem, nedopustí se ani
jej, protože dobře používají svého života i jmění, nedokáží trpělivě
snášet, že se jim zavírá brána, kterou se vstupuje tam, kde sídlí
náš  Král,  za jehož poddané se  ony  pokládají  a  také  jimi  jsou.
Ačkoliv  však  má  pozemský  král  mnoho  služebníků,  ne  všichni
vstoupí do jeho komnaty. Vstupte, vstupte,  mé dcery, do svého
nitra,  a  pokračujte  ve  svých  nepatrných  skutcích,  a  jste-li
křesťankami, musíte to učinit,  ba ještě více, máte se spokojit  s
tím, že jste služebnicemi božími a nemáte si příliš žádat, abyste



nakonec nevyšly naprázdno. Pohleďte na svaté, kteří vstoupili do
královské  komnaty,  a  uvidíte,  jaký  je  rozdíl  mezi  nimi  a  vámi.
Nežádejte, co si nezasloužíte. Ať vás ani nenapadne, že byste si
zasluhovaly tolik, kolik jste sloužily, když jste také Boha urážely.

 (Svatá Terezie si musela všimnout, a také to prozrazuje v
tomto článku, že někteří ve světě poctivě žijící lidé nejsou na tom
hůře  než  řádové  sestry  a  jejich  zásluhy  mohou  být  větší  než
sester.  Hlavní  důvod  spočívá  v  tom,  že  se  nepovažují  za
výjimečné lidi a že bez svého vědomí plní úkoly, které nesouvisejí
se  vstupem  do  nejvyšší  komnaty,  nýbrž  s  celkovým  posláním
vesmíru v malém i ve velkém. Toto poslání je součástí boží Vůle a
je neméně důležité ve srovnání s exkluzivním zájmem řádových
sester, čili je stejně důležité jako jejich osobní zájem. Učinil jsem
největší pokrok na duchovní cestě právě od 4 do 17 let, když jsem
nevěděl komu sloužím ve chvílích, kdy nejednám z vlastní vůle.
Byly to chvíle sice jen zřídka kdy se vyskytující, ale byly soustavně
doplňovány, jako u každého člověka, žijícího ve světě, službou pro
společnost, ve které žijeme. Tuto službu jsem konal od 21 let té-
měř  úplně  proti  vlastní  vůli  jen  proto,  že  jsem ji  považoval  za
správnou, třebaže zároveň byla pro mne velmi nepříjemná, čímž
např. byly mé studie na vysoké škole. Tyto příležitosti měly řádové
sestry  v  daleko  menší  míře.  Musely  být  proto  bez  jejich  vůle
doplňovány  modlitbou,  při  které  zažívaly  suchost,  řekli  bychom
svými slovy neúspěch, nechtěnou rozptýlenost mysli apod. To byla
jejich náhražka za nepříjemnou službu ve světě. Tak je tomu i s
každou  vnitřní  modlitbou  kdekoho  žijícího  ve  světě,  nikoliv  v
ústraní. Zrovna když se chceme soustředit, začnou se nám do na-
ší koncentrace plést myšlenky, které nás nechávaly dokonale na
pokoji, dokud jsme nezačli s vnitřní modlitbou. Pokud totiž žijeme
jen ve světě, neunikáme ze soustavy závislostí, která z nás činí
služebníky světa. Tyto závislosti, postrádající najednou spojovací
článek - osobní vůli působící v jejich rámci - začnou se volně rojit,
začnou hledat svou královnu a sesypou se k osobní  vůli,  která
spěje  mimo jejich rámec,  neboť se chce osamostatnit.  Mnohdy
pak platí, že kdyby ti lidé pokračovali ve své osobní vůli, se kterou
"gastan muy bien el tiempo; ejercitanae en obras de caridad con
los prójimos, muy concertados en su hablar y vestir y gobierno de
casa, las que las tienen."  Teď si  mohu dovolit  přeložit  ta slova
svaté Terezie doslova: "Dobře užívají čas, cvičí se v dílech lásky k
bližnímu,  velmi  zaujati  svou  řečí,  oblékáním  a  vedením
domácnosti, pokud mají příležitost o to pečovat."
 Tato  španělsky  psaná  slova  přesně  vystihují  to,  co  bych
nazval běžným, nikoliv exkluzivním podílem člověka na nepřímém



působení  pomocí  závislosti  na  boží  vůli  bez  vědomí,  že  se
nemůžeme vymknout ani svou nepatrnou činností, obrillas, svými
skutečky, z moci boží, neboť z ní žijeme, ať o tom víme či nikoliv.
 A  tu  najednou  se  snažíme  soustřeďovat  na  Boha  tou
nepatrnou  částečkou  lidské  vůle,  kterou  chceme  vyčlenit  z
celkového  působení  Vůle  boží.  Jen  celí,  takoví  jací  jsme,  to
můžeme dokázat, protože jen celí,  nikoliv částeční jsme k tomu
uzpůsobeni. Jde to i tak směšně vypadajícím způsobem, o kterém
jsem mluvil: "vztekat se nad něčím, co nám nejde, ale pořádně se
vztekat."  Pak  si  dokážeme,  že  ani  propojením  celé  naší  vůle
vztekem nedokážeme vyřešit něco, co je nad naše síly. Opustíme
sebe tím, že opustíme vztek i s původcem vzteku, vyprázdníme se
od sebe, a tu jsme svědky Moci boží,  která stojí  za vším, i  za
našimi  nejhoršími  vlastnostmi,  jako  je  vztek,  neboť  ani  ty  by
nedokázaly bez Moci boží existovat...a pak i modlitba se nám daří,
jde-li nám o ni více než o to, proč jsme se např. vztekali. To se mi
stalo začátečnicky v drobném, když jsem se všemi silami bránil
lékařům,  aby  mne  operovali  při  vědomí.  Výsledkem  toho  bylo
vyprázdnění se od sebe. To se stalo ve velkém svaté Terezii, když
se propojila celobytostně ne vztekem ale zoufalstvím, že nemůže
umřít  a  žít  jen pro Krista.  V této  chvíli  největšího vítězství  nad
sebou jí Kristus řekl: "Nic jsi mi, Terezko, nedala, neboť všechno
je mé." Terezie se vyprázdnila nejen od své osobní vůle, ale i od
sebe a na dně zůstala touha po Bohu, neboť to je touha boží,
nikoliv lidská a z té, takhle osvobozené, ničím netlačené ke dnu,
se rozvinulo trvalé vědomí o Moci boží. Povrch tohoto vědomí se
jeví jako nezměrná pokora. Tohle na tomto stupni výkladu svatá
Terezie  ještě  nemůže  říci,  ale  my  to  můžeme  předeslat,  jen
předeslat,  protože,  jak  se  sami  přesvědčíte,  přestože  jste  tyto
argumenty uznali  za správné, bylo to  jen uznání,  a to  je málo.
Poznáte  to  podle  účinku:  Jste  pořád  odděleni  od  Boha,  čili
nezbavujete se pocitu  oddělenosti.  Totéž předcházelo i  u svaté
Terezie  po  každé  skončené  extázi.  Pravím  "Předcházelo  po
skončení." A to se opakovalo tak dlouho, dokud se neprolomila i ta
nejsilnější vrstva ledu mezi ní a Bohem a též ta nejslabší znovu se
vytvořivší  vrstvička,  která  byla  vytvořena  dokonce  v  extázi
obrazem, který uchránil malé já extatika. Ještě z jiné strany: Od
chvíle narození jsme si vyšlapávali cestičky k různým závislostem,
které jsou dvojího druhu:

a)  jedny  vyšlapané  přímo  vlastní  vůlí,  říkáme  jim  potom
potřeby;

b)  druhé vzniklé  závislostmi  na okolí  a  na  soužití  s  ním,
nepřímo závislé na vlastní vůli, říkáme jim události.



 Jak k potřebám, tak i k událostem máme osobní vztah, a tím
je  neodmyslitelná  závislost  člověka  na  potřebách  a  ději  života.
Soustřeďujeme-li  se na Boha, tedy na něco úplně nezávislé na
ničem, při čemž opačně na něm vše závisí,  směřujeme k tomu,
abychom se  vymanili  jak  z  potřeb,  tak  z  událostí.  Není  nutno,
abychom měli o svém počínání toto jasno. Děje se to tak jako tak.
Nemyslete si,  že jen logicky uvažuji.  Od 21. 11. 1939 po celou
zbývající  dobu pobytu v koncentračním táboře jsem nepociťoval
ani hlad, ani na mne nedoléhaly tamní události. Nedivme se, že
uvolněním jádra soustavy závislé na osobní vůli,  všechny prvky
soustavy těkají a kam se upře vůle, tam za ní spěchají. Proto se
nám do našeho soustředění  za tuto soustavu plete všechno ze
soustavy, přestože o to nestojíme. Na vyšším, ale přechodovém
stupni modlitby, se toto hemžení částic opouštěné soustavy mění
v jejich pozastavení, ale protože ještě není nalezen silnější střed
přitažlivosti  než osobní vůle,  nastává něco, čemu svatá Terezie
říká sequedad, suchost, nebo pocit opuštěnosti. Může trvat velmi
dlouho a být vyčerpávající jako jeho protějšek, utrpení přicházející
zvnějška.  Sv. Terezie má pro své sestry z jiné strany omezený
počet obranných prostředků než člověk žijící ve světě. Všímám si
jich z obou stran.)
 7. Ó, pokoro, pokoro! Nevím, jakého pokušení se držím v
tomto případě, že nemohu přestat  věřit,  že ti,  co si  naříkají  na
suchosti, nemají dostatek pokory. Podotýkám, že se tu nezmiňuji
o velkých vnitřních trýzních, protože ty mají mnohem závažnější
příčinu  než  nedostatek  zbožnosti.  Zkoušejme  sami  sebe  nebo
ponechme  Pánu,  aby  nás  vyzkoušel  Pán,  který  to  dovede
mnohem  lépe  než  my,  ačkoliv  tomu  mnohokrát  nechceme
rozumět;  a  všimněme si  duší,  které  správně  jednají,  abychom
viděly,  že  nejsme  oprávněny  stěžovat  si  na  Velebnost  boží.
Protože obrátíme-li se k Pánu zády, zesmutníme jako onen jinoch
v evangeliu (Mat XIX, 22), když nám Pán říká, co máme učinit,
abychom byly dokonalé. Co potom chcete, aby učinil Pán, který
odměňuje  podle  lásky  a  vyznamenává  podle  lásky,  kterou
prokazujeme? Tato láska se nesmí vyrobit v naší představě, no ha
de ser fabricado en muestra imiginación, nýbrž musí se dokazovat
skutky, sino probado por obras. A nemyslete si, že Pán potřebuje
našich skutků, ale žádá odhodlanost naší vůle.
 (Tomu říkám podle Ježíše: braní vlastního kříže po dosažení
nějakého sebezáporu, čili znovu determinación de nuestra volun-
tad, odhodlanost naší vůle. Nejlépe to obrazem svého života uká-
zal Ježíš na kříži. Zřekl se všeho, co pocházelo z tohoto světa, i
své matky, ale nejen to. Nečekal odpověď na otázku "Bože, proč



jsi mě opustil?", nýbrž místo odpovědi, kterou nedostal, odevzdal
svého ducha Bohu. Tomu říká svatá Terezie pravá pokora.)
 8. Připadá nám, které jsme oblékly řeholní šat a učinily to z
vlastní vůle a všechno pro Něho - ačkoliv to byly jen sítě svatého
Petra (Mat XIX, 27) - že jsme dosti daly. Vždyť tomu, kdo dal, co
měl, se zdá, že mnoho dal a že udělal vše, co mohl.

(Všimněme si,  že svatá Terezie takové počínání považuje
jen za dobrou přípravu, za pouhé sítě svatého Petra.)
 Člověk se dobře disponuje, vytrvá-li v této odevzdanosti a
nevrátí-li  se mezi hmyz prvních komnat. Není pochyb o tom, že
dosáhne,  co  je  žádoucí,  zůstane-li  prost  všeho.  Je  však  nutno
splnit  jednu podmínku - že se bude považovat za neužitečného
služebníka, jak praví svatý Pavel nebo Kristus (Mluví o tom v Luk
XVIII, 10) a myslí tím, že nezavázal svým počínáním našeho Pána
k tomu, aby mu poskytl podobné milosti. Naopak, kdo více dostal,
stává se větším dlužníkem.

 (Upozorňuji, že svatá Terezie psala tuto knihu ve vězení,
kde neměla Bibli, takže v umístění citátů se někdy mýlila.)
Co (?) můžeme učinit pro Boha tak štědrého, jenž za nás umřel,
nás stvořil a způsobuje, že existujeme (da ser - dává bytí)? Zdali
bychom se neměly považovat za šťastné, že můžeme aspoň něco
splatit, co mu dlužíme za to, že nám sloužil - nerada jsem pronesla
tato slova, ale je tomu tak, že pokud byl živ na světě, nečinil nic
jiného - a nyní si od něho vyprošujeme další milosti a dary?

 (Měl bych si pečlivěji všímat toho, co světice občas řekne
navíc oproti běžné věrouce. Tak např. tentokrát jí nestačí říci, že
Bůh nás stvořil, ale i že nám pořád umožňuje žít, dává žít.)
 9. Dobře si všimněte, dcery, některých věcí zde uvedených,
i když je podávám všelijak pomíchané, protože jinak se nedovedu
vyjádřit;  Pán vám dá pochopit,  abyste  ze suchopárnosti  nabyly
pokoru a nikoliv neklid, o který usiluje ďábel, a věřte mi, že kde je
pravá  pokora,  i  když  by  Bůh  neposkytl  dary,  popřeje  mír  a
vyrovnanost,  abyste byly spokojenější  než jiné duše,  které jsou
obdařeny dary. Ty totiž udílí boží Velebnost, jak jste se dočetly,
mnohdy  nejslabším  duším,  a  ty  by  je  neměnily  za  sílu,  která
doprovází duši při její suchosti, neboť jsou nám příjemnější radosti
než kříž. Ty, Pane, zkoušej nás, abychom po pravdě poznaly, jaké
jsme.
 (Na jiných místech světice varuje, abychom si nepřáli trpět
ze své vůle a svým přičiněním. Ani zde neradí Bohu, co má učinit,
ale chce ukázat, jak je důležité, abychom byli smířeni s tím, co se



s námi děje, protože nedokážeme rozeznat, co je nám prospěšné.
Svatá  Terezie  nás  obratně učí,  jak  nesmíme být  sví,  abychom
mohli být boží. Obojí se vzájemně vylučuje.

 Kapitola druhá
 Pokračuje v témž předmětu a pojednává o suchostech ve
vnitřní modlitbě a o tom, co podle jejího mínění může nastat, a jak
je nutné sebe zkoušet a kterak zkouší Pán ty, kdož dlí v těchto
komnatách.

 (Rozlišujte dobře: Svatá Terezie, právě jako já, se nedostala
na  přímou  cestu  k  Bohu  z  vlastní  vůle,  čili  nešla  po  ní  zdola
nahoru, nýbrž na jejím počátku bylo zjevení,  tedy mocný pokyn
shora, jak si má počínat, aby mohla stoupat zdola nahoru. Řádové
sestry šly po cestě zdola nahoru, z vlastní vůle, jako vy. A tu mezi
druhými  a  čtvrtými  komnatami  dochází  k  přechodovému stavu,
řekl bych k přípravě na velký skok, který musí být napřed dokona-
le připraven a pak uskutečněn na čtvrtém stupni.
 K takovému skoku dochází také na cestě shora dolů, ale je
připravován především dalšími,  třeba drobnými  zjeveními,  které
jsou nepředvídatelné a nechtěné a nahradí vlastní vůli jdoucího.
Správná chůze je takového druhu, že si člověk ani neuvědomuje,
že jde a nemusí myslet na každý krok.  Jinak je tomu na cestě
zdola  nahoru.  Ježíš  se  o  ní  vyjádřil  jako  o  cestě  strmé  a
neschůdné, ale pravé. Na takové cestě se musí člověk starat o to,
kam a jak má stoupnout. Proto Terezie dává tak podrobné rady, a
Ježíš svým životem a komentářem k němu, svými připomínkami si
počíná stejně.
 Může  se  však  také  stát  na  počátku  přímé  cesty,  že  ke
zjevení sice dojde také, ale nikoliv samovolně, nýbrž za pomoci
velkého násilí,  jako  se  stalo  u  mě a  u  mnoha jiných,  kteří  se
dostali  do  velmi  svízelné  situace,  kdy  jim  šlo  o  život,  jak  se
opětovaně dělo u mě od mých dvou do čtyř let. Dostal jsem se do
té situace čtrnáctkrát během necelých dvou let, a proto jsem nejen
nemohl na ni  zapomenout, ale naučil  jsem se obdobnou situaci
zvládat  tak,  že  z  ní  už  potom samovolně  vyplynula  počáteční
situace svaté Terezie. Proto se mohla o mé cestě vyjádřit, že je
podobná  její.  Na  této  cestě,  nedám-li  se  postrčit  drobnými
upozorněními,  jsem postrkáván  násilím,  a  třeba  pořádným,  jak
jsem si na ně už zvykl. Svatá Terezie ví, že její sestry nejsou na
této cestě a že by na ní neobstály, jako se mně stalo 17. 11. 1939,



kdy jsem také neobstál  při  bezdůvodném zatčení.  Do takových
těžkostí  nechce  své sestry  přivést,  proto  jim věnuje  tak  velkou
pozornost  zvláště při  přechodových stavech,  jimiž  se vyznačuje
třetí stupeň. Bylo by dobře, kdybyste při dalším výkladu vzpomínali
na rozdělení duší do tří skupin a věděli, že jsme vedeni rozdílně,
podle toho, kde jsme svým vývojem. Většina lidí vůbec nic neví o
přímé cestě. O těch nutno říci, že jsou vychováváni jaksi přírodně
jako  zvířata  a  rostliny.  Nejsou  vyňati  z  vedení,  ale  čím  méně
pociťují volání boží, tím více se spojují s přírodními zákonitostmi,
které vládnou v dualismu. Jsou řadovými vojáky, kterým je nutno
velet, a velí jim nejen konkrétní lidé, ale i události, jako by tito ve-
litelé byli instruováni z jediného centrálního velení. Řadoví vojáci,
kteří nic nevědí o vrchním vedení, se diví tomu, jaká práva si na
ně činí jim velící lidé. Protože však ani velící lidé nevědí, co dělají,
jelikož ani oni nevědí o vrchním velení, dovedou se velmi prostě
omluvit za své jednání. Poznávají směrem dolů - řadového vojáka
- velí mu bez nejmenších skrupulí a záchvěvů svědomí. Jsou čistí
jako lilie. Myslí si prostě, že oni jsou lidmi, kteří mají nějaký formát,
kdežto ti řadoví jej nemají, a proto je pro ně osvobozující, že se
jim nařizuje a že oni poslouchají.  Takže i ve jmenovaných dvou
skupinách lidí existuje nějaká Řehole, ve které dokonce existuje
alternativní užívání nadřazenosti a podřazenosti, podle měnícího
se postavení jednotlivců.  Někdo může být  na pracovišti  pánem,
doma poslouchajícím, nebo opačně, nebo střídavě tím nebo oním,
podle okolností.  Celá tato velká skupina lidí  však neví,  co činí,
vedle toho co chce nebo míní učinit. Lidé jdoucí přímou cestou k
Bohu přestávají  být  jí  vykořisťováni  jen tehdy a do té  míry, jak
poznávají pravé duchovní vedení a řídí se jím, tj. poslouchají je.
Příkladem nám mohou být  učedníci  Páně,  jimž  po  tři  roky  nic
nechybělo,  jelikož  a  pokud  poslouchali  Ježíše.  Právě  ve  třetí
komnatě má dojít k podřízení lidské vůle vůli boží, což je správný
přechod z  vlastní  vůle  do Vůle  Boží,  a  jakýsi  stupeň svobody,
která  se  bude  na  dalších  stupních  zvětšovat.  Do  duchovní
svobody se dorůstá.)
 1. Znala jsem některé duše, a myslím, že mohu říci, mnohé,
které dospěly do tohoto stavu a setrvaly a žily mnoho let v tomto
správném jednání a v  souhře duše a těla,  pokud se o tom dá
soudit. Zdálo se, že už překonaly svět nebo že aspoň poznaly, jak
jím byly klamány, a tu je počala Velebnost boží zkoušet ve věcech
ne zrovna velkých a ony tím byly tolik zneklidněny a stísněny, že
jsem z toho byla zmatena a velmi jsem se o ně obávala. Takovým
není rady ani pomoci, protože se tak dlouho obírají ctností, že si
myslí, že mohou jiné poučovat a že mají právo ty věci pociťovat
bolestně.



 (Svatá  Terezie  mluví  o  lidech,  kteří  jsou  z  vlastní  vůle
ctnostní a dosáhnou určité úrovně ctnostného života, která se dá
dosáhnout lidskými prostředky. Nemusí to být úroveň malá a může
být dokonce vynikající ve srovnání s jinými lidmi, kteří se o ctnosti
moc nezajímají, ale neměla by člověka opravňovat k tomu, aby
podle své úrovně uznával, že má výsadní právo napravovat jiné.
Může se stát, že třeba pod malým úderem klesají nebo dokonce
upadají do takových nectností,  jimž se svatá Terezie divila. Tito
lidé by si měli  být  vědomi toho, že často museli bojovat, aby si
uhájili  svou  úroveň  ctnostného  života.  O  těch  bojích  se  nikdo
nedovídal, neboť probíhaly skrytě uvnitř, a ctnostný člověk neměl v
úmyslu se jimi chlubit, protože byl na svou ctnost ještě dost pyšný
a přál si  budit dojem, že je mu ctnost  samozřejmostí.  Dokonce
může dojít  k  takovému případu,  že  jeho ctnost  je  zmnožována
shora z  milosti  boží,  ale  i  pak tento  "vylepšený" stav  musí  být
hlídán. i  na této úrovni platí,  že zároveň se sebezáporem musí
úměrně růst  nesení  kříže,  aby bylo možno i  nadále následovat
Krista. Ukáže-li se však, že ctnost se stává vlastním křížem, který
má člověk nést, a ono tomu tak jest, znechutí se mu časem toto
břímě, nebo ztěžkne, řekli bychom - protíží se, pronese se. Člověk
se stává unaveným ctností. Pak už není k pádu daleko. Řekne si
napřed "einmal,  keinmal,"  že jeden poklesek nic neznamená, a
nevšimne si, že se tím dostal na nakloněnou plochu, po které se
sune stále níž. Napřed ubírá ze svých ctností téměř neznatelně, a
pak už je vyloženě nectnostný, že se sám začne za sebe stydět.
 První dvě komnaty tedy znázorňují nárůst ve ctnostech, třetí
stagnaci, kterou nazývá svatá Terezie suchost. Ta je způsobena
především  tím,  že  se  nelze  zdokonalovat  z  vlastní  vůle  do
nekonečna  a  úroveň  lidsky  dosažitelné  ctnosti  je  snadno
napadnutelná. Ta úroveň totiž nemá za účel vytvořit dokonalost,
nýbrž jen připravit na další vzestup, disponovat člověka k němu.
Další milosti se nedostavují, protože by byly neúnosné, staly by se
buď příliš velkým břemenem svou závazností, nebo by člověk měl
tendenci  si  je  přivlastňovat  a  tím se  vzdalovat  od  nutné ztráty
sama sebe, tedy od sebezáporu.

 Jinak je tomu na cestě shora dolů,  na kterou se dostala
Terezie viděním Milosrdenství božího. To bylo poznání tak mocné,
že ji přemáhalo a ona si je nemohla přivlastnit, nemohla je považo-
vat za vydobyté vlastní ctností. Byla totiž příliš malá, když se jí té
milosti dostalo. Já, který jsem šel cestou násilného dokopávání do
správného  směru,  jsem  si  také  nemohl  přivlastnit  utrpení,  ze
kterého se rodilo poznání nadlidského původu. Bylo by to bývalo
nesmyslné. Přece jsem si týrání od lékařů nevymyslel a nepřivolal.



Právě  tak  jsem  si  vědomě  a  chtěně  nezpůsoboval  občasné
vyprazdňování mysli a odstup od vlastní vůle. Mějte tyto okolnosti
na vědomí při dalším komentáři ke Hradu nitra.)
 2.  Dosud jsem neměla prostředku a nenacházím jej,  jímž
bych potěšila takové osoby, leda ten, že projevím velkou soustrast
s jejich trýzní, k čemuž je věru dosti důvodů, když je vidíme, jak
podléhají  té  bídě,  a  když  neodporujeme  jejich  přesvědčení.
Domnívají se všechny, že trpí pro Boha a nepřestávají být v zajetí
této nedokonalosti. Je to další klam těchto už velmi pokročilých a
nedivím se,  že jsou  zděšeny.  Podle  mého názoru by  podobné
pocity neměly mít dlouhé trvání, neboť mnohdy si Bůh přeje, aby
jeho vyvolení pociťovali svou bídu, a proto jim odnímá nakrátko
svou přízeň a není třeba, aby těch zkoušek bylo mnoho, neboť jde
jen o to,  aby sebe lépe poznali.  Tento druh zkoušky se pozná
ihned, a oni sami pochopí svou chybu velmi jasně, a někdy je více
rmoutí, že když se nemohou hnout z místa, pociťují z pozemských
potíží větší bolest než z toho, že jsou jimi vinni. Vidím v tom velké
boží Milosrdenství, neboť velmi vzrůstá jejich pokora, třebaže se
zároveň dopouštějí chyby.
 (Světice nemohla podceňovat  lidskou touhu po ctnostném
životě,  ale  zároveň  si  byla  vědoma toho,  že  i  při  nejlepší  vůli
nedokážeme být dokonale ctnostní. Měla zkušenost s tím, jaká je
moc a síla ctnosti, která byla poskytnuta Bohem vedle nepatrné a
labilní  ctnosti  chtěné.  Věděla,  že  nesmí  nikoho  zrazovat  od
ctnostného  života  nastoupeného  z  vlastní  vůle,  věděla,  že  je
možno se ve svých ctnostech zabarikádovat, jak o tom bude dále
mluvit. Závislost na sobě a na své činnosti  nesmí nikdy zastínit
závislost  na  Bohu.  O  tom  bych  mohl  podat  svědectví  daleko
srozumitelnější  než jaké mohly poskytnout  věřící  řádové sestry.
Byl jsem do 17 let nevěřící,  a jako takový jsem se ovšem ani v
nejmenším necítil být závislý na Bohu. Cítil jsem se být závislý jen
na  svém  jednání.  Tohoto  omylu  se  mohou  dopouštět  i  věřící.
Třeba ne tak okatě jako já, ale například méně zřetelně tím, že si
zakládají  příliš  na svých  ctnostech  a  na svém způsobu života.
Pyšného  nevěrce  pak  pokořují  události,  pyšného  věřícího  jeho
vnitřní  stavy, o kterých mluví svatá Terezie. Je to způsob velmi
účinný, jímž se oslabuje vliv nepoddajné osobní vůle. Člověk sebe
přitom správně poznává, než když zažívá milost a útěchu.
 Za života světice panoval v křesťanstvu omyl, že stačí být
ctnostný, aby se člověk dostal do nebe, pak ovšem zaručeně až
po smrti.  Svatá Terezie nemohla lépe poopravit tento omyl, než
když hlásala především pokoru. Ctnost bez pokory je neúčinná.
Nebo by se také dalo říci, že ctnost bez důkladného sebepoznání



nevede až do stavu nebe,  a  v tom důkladném sebepoznání je
obsažen  jako  nejdůležitější  článek  Terezina  poznání  vyslovený
takto:  "No  conozco  mayor  peor  que  no  poder  vivir  en  propia
misma casa." = Neznám většího zla než nemoci žít v domě, který
nám patří. Věděla totiž, že člověk, který ani neví o tom domu, též
neví,  že  žije  ve  vyhnanství,  že  proto  zažívá  různé  druhy
protivenství a bezpráví a nedovede si vysvětlit, proč tomu tak je.
Marnotratný  syn  musel  jíst  nakonec  s  vepři,  a  teprve  pak  si
vzpomněl na Otcovský dům, a to je hlavní důvod suchostí, aby si
lidé vůbec vzpomněli na Otcův dům. Žít ve vyhnanství znamená
též žít  ve vězení malého úseku vědomí a považovat jej za celý
život a za pravý život. Jak se ti lidé klamou, o tom svatá Terezie
věděla  z  vlastní  zkušenosti.  Dříve  než  se  natrvalo  dostala  ze
zmíněného vyhnanství, kterému jinak říkám vězení, dostávala se
vždy  na  přechodnou  dobu na  svobodu.  Tyto  chvíle  byly  jejími
extázemi. O čem mluvíme jako o extázích, pro ni to byly chvíle
svobody a její touha po svobodě se jimi ještě zvětšovala. Vždyť už
při  nich  poznávala  svůj  domov a  mohla  právem říci,  že  nezná
většího zla,  než žít  ve vyhnanství.  V  době,  kdy ona píše Hrad
nitra,  už  trvale  vyšla  z  vyhnanství,  a  proto  nepotřebovala
procházet dalšími extázemi, aby jimi byla přibližována ke Kristu.
 Na mé cestě tomu bylo zdánlivě jinak, a od dvou let do 17
bez extází. Chvilkové vyprazdňování od vlastní vůle vedlo k poz-
návání jiné než lidské vůle. Toto poznávání nebylo přesvědčová-
ním, nýbrž faktickým chvilkovým přechodem do oblasti Moci boží,
o které jsem ani  nevěděl,  že pochází  přímo od Boha, a nikoliv
nepřímo přes tvořené. Promiňte, že se budu v tomto bodě ještě
opakovat, protože mohu tímto způsobem, bez ohledu na chybnou
tradici, zdůvodnit něco, co svatá Terezie ve své době nesměla říci,
chtěla-li až do smrti zůstat nevyděděnou dcerou Církve, tj. odda-
nou tradici, přestože ta byla v některých bodech chybná. Světice
se touto oddaností až do smrti křižovala, chtějíc dokazovat, že ani
v nebi se nestojí  na místě, nýbrž další postupující ztrátou sama
sebe se jde dál,  neboť nebe je  věčné dosahování,  ale  už  bez
nebezpečí pádu. Nezapomínejme ani na chvíli, že Ježíš ukázkou
svého života vede člověka též k osvobození od lidství, ale nikdy
bez pomoci lidství. Ono musí být zachováno až do posledka, do
chvíle,  kdy  už  ho  nebude  zapotřebí  jako  prostředku  pro
sebevýchovu k věčnosti. Zůstane i nadále lidský výraz nekonečné
cesty, nekonečného příběhu.)
 3.  U  osob,  o  nichž  mluvím,  je  tomu jinak.  Pokládají  své
chybné myšlení za svaté a přejí si,  aby i jiní je za svaté pova-
žovali. (Doslova praví, že ony se snaží své bludné myšlení kano-



nizovat a přejí si, aby i jiné je považovali za svaté, kanonizované:
Tato věta zní v originálu takto: "En las pers nas sque dijo, no es
así sino que canoniza, como he dicho, enaus pensamientos estas
cosas  y  así  querríam  que  otros  las  canonizasen."  Doslova
přeloženo: "U osob, o nichž jsem mluvila je tomu tak,  jak jsem
řekla, kanonizují tyto věci ve svém myšlení a chtěly by, aby i jiní je
kanonizovali."
 Já jsem šel ve své klamné sebeúctě ještě dál. Nejen pro tyto
věci,  ale  i  pro  extáze,  do  kterých  jsem  samovolně  vstupoval
během vnitřní modlitby, jsem se považoval za svatého.
 Na cestě chtěné a naučené víry probíhají zkoušky jinak než
u mě, tj. přicházejí z jiné strany. Daly by se výstižně definovat jako
milost, kterou jsou ti lidé hlídáni, aby trvale nepolevili v oddanosti.
Ta se  musí  na té  cestě  neustále vzbuzovat  též  zdola,  protože
působení  shora  se  tu  kladou  velké  překážky  a  ty  musí  být
odstraněny. Člověk na té cestě věří, nemusí tedy vědět, proč se s
ním děje právě to nebo ono, a může se ve svých odhadech příčin
mýlit.  Dalo  by  se  dokonce  říci,  že  některé  z  těch  omylů  jsou
správnými omyly nebo nutnými omyly, neboť odstraňují  největší
překážku: zásah rozumu tam, kde se rozumem nic nevyřeší.)
 Chci  tu vypodobnit  některé z takových osob, abychom se
poznaly a samy se zkoušely, dříve než by nás zkoušel Pán. Bylo
by dobře, kdybychom tomu předešly už předběžným pochopením.
 (Světice  užívá  zdánlivě  dost  vzdálených  obrazů,  tak
vzdálených proto, aby se rozum aspoň zpovzdálí dokázal přiblížit
pravdě, když je nemožno, aby do ní jinak vešel než obrazně.)
 4. Nějakého bohatého člověka,  který nemá dětí  a nikoho,
komu by své jmění zanechal, potká ztráta tohoto jmění, ale nikoliv
taková, aby s tím, co zbylo, mu chybělo něco důležitého pro něho
a pro jeho dům. Kdyby se tím tak trápil a znepokojoval, jako by mu
nezbývalo ani drobet chleba k jídlu, jak by od něho náš Pán mohl
chtít, aby pro něho vše opustil? Tu snad namítne, že jej ta ztráta
bolí, protože chtěl své jmění užít pro chudé. Já však myslím, že
Bůh spíše chce, abych se podvolila tomu, co boží Velebnost činí,
než abych si  hleděla skutků  lásky,  a hledím-li  si  jich,  abych si
zachovala klid duše. Nečiní-li tak někdo, protože jej Pán ještě tak
daleko  nedovedl,  budiž;  ale  tu  vězte,  že  mu  chybí  ještě  tato
svoboda ducha, a ztrátou se uschopní přijmout ji od Pána, bude-li
o ni prosit.
 (To  je  výtečné  podobenství.  Přestože  je  duše  obrána  o
klamnou spokojenost se situací a se sebou, ukazuje se jí závislost
na Bohu, na kterou ve své samolibosti zapomněla. S tím vystačila



až do konce druhého stupně, ale aby mohl nastat další pokrok, k
tomu  je  třeba  větší  přímé  pomoci  od  Boha,  než  jakou  duše
potřebovala dosud.

 Důvod:  míra  oddanosti  Bohu  se  musí  stupňovat,  aby
jednou,  později,  se  stala  samovolnou.  Svatá  Terezie  musí
vykládat, že Bůh něco chce a něco nechce, protože by se provinila
proti  cestě zdola svých sester a proti  tradici.  Měli  bychom však
zároveň vědět, že chtění boží je jiné než lidské. Opišme je lidsky.
Chce tvořit svět, chce jej udržovat a chce jej k sobě vrátit, a to jak
svět  ve  velkém,  vesmír,  tak  svět  v  malém,  člověka,  a  přivést
člověka z nepřímého vedení pomocí přisluhování vesmírovým a
osobním proudům postupně do přímého vedení. Směl bych už teď
říci?:  Být  ctnostný,  ale  tak,  jako  bych o  tom nevěděl,  že  jsem
ctnostný. Mít cokoliv jako bych nic neměl. Nedělat si práva na nic,
jako bych žádná práva neměl. Tak jedná a chce Bůh. Smím už teď
takhle mluvit? A nezmatu tím nikoho? Svatá Terezie se na tomto
stupni výkladu ještě neodvažuje takto mluvit, protože ví, že napřed
je nutno mít, například myslet si, že jsme opravdu ctnostní, a dělat
všechno pro to, abychom ctnostní byli, a teprve pak, až se stane-
me  lidsky  ctnostní,  přesvědčit  se,  že  naše  lidská  ctnost  vedle
ctnosti  boží neobstojí a je ničím, už proto, nebo i proto, že o ní
víme a že si ji přičítáme, zatímco všechno pochází od Boha, i ta
naše ctnost tolik vzdálená od boží ctnosti. Ještě jinak: Domníval
jsem  se  kdysi,  že  jsem  svatý,  protože  jsem  věděl  o  svých
ctnostech. Mýlil jsem se a svůj omyl jsem poznal teprve tehdy, až
jsem byl bezdůvodně zatčen a bylo se mnou zacházeno ještě hůře
než s  vyloženě hříšnými lidmi.  Pak jsem se musel  zříci  i  toho,
pochybného privilegia:  hůře se mnou zacházet.)  (Poučme se z
Ježíšova  života.  Byl  prožit  kvůli  nám!  Dokud se  Ježíš  modlil  v
zahradě Getsemanské, aby mu byl odňat kříž, o kterém věděl, že
jej ponese, nedostal se na Kalvárii, na kříž. Tři vybraní učedníci při
této modlitbě usnuli, aby nám bylo ukázáno, že ani ta lidská nej-
lepší vlastnost neobstojí a nemůže nám pomoci jinak, než že se
chová jako bychom ji neměli. Učedníci tam byli, prosím pěkně, byli
tam, jako by tam nebyli. Kdybychom nebyli lidsky ctnostní, neprošli
bychom touto fází cesty, ale kdybychom v této fázi cesty, nikoliv
před tím, věděli o svých ctnostech, kdyby byly ctnosti neusnuly a
kdybychom se marně nedovolávali jejich bdělosti, nebyli bychom
prošli touto fází cesty. Jak těžko mohla svatá Terezie takto mluvit,
když její dcery neměly už nic jiného než ctnosti, a teď si na nich
neměly zakládat ani v nejmenším, měly je nechat na chvíli usnout,
právě  ve  chvíli,  kdy  jich  bylo  nejvýš  zapotřebí.  A  totéž  platí  o
pohybové mysli.)



 Někdo má dost co jíst a všeho ostatního, ale tu se mu nabízí
možnost nabýt ještě většího jmění, a dostane-li se mu je, budiž; ať
je získá, ale touží-li, aby jej měl stále víc a víc, ať si nemyslí, že
takoví lidé s dobrým úmyslem, který třeba mají a jsou ctnostní, ať
si nemyslí, že se dostanou do komnat bližších Králi.
 (Zaměnili prostředek za cíl. Zpočátku je dobré a nutné, že si
prostředku patřičně váží a že v něm nacházejí náležitou oporu, ale
pak se na nich chce, aby napřed jednu oporu zaměnili za jinou, a
nakonec  aby  šli  bez  berlí,  jak  ukázal  Ježíš  svým  životem.
Nemluvím zde o  nechtěné  lidské opoře, nebo  nečekané  lidské
opoře, jakou představuje Šimon Cyrenejský, který pomohl Ježíši
donést kříž až na Kalvárii. Toho k tomu donutili, ale nikoliv Ježíš.
Ale mám na mysli všechno, co předcházelo od narození Ježíše.
Napřed se musel zříci rodného Betléma, jinak by si byl nezachoval
život, mnohem později se musel dokázat zříci své rodiny, jinak by
se byl nestal učitelem, pak se musel obejít bez učedníků, a také
na cestě zaměňoval staré za nové atd. Ježíš ukazoval zákonitosti
Cesty a zrovna tak zákonitost nástupu pravdy a průběh životních
zkušeností, pokud se nepřešlapuje na místě.)
 5.  Stejně  se  děje  s  těmi,  jimiž  někdo  pohrdne  nebo  jim
trochu ublíží na cti. Ačkoliv jim Bůh často dopřává milosti, aby to
snášeli  trpělivě,  protože  velmi  rád  chrání  ctnost  veřejně,  aby
neutrpěla u těch,  kteří  platí  za ctnostné,  a snad i  proto,  aby je
odměnil za to, že mu sloužili, neboť tato naše vlastnost je velmi
dobrá; přece v nich zůstává neklid, kterého se nedovedou tak brzo
zbavit. Bože můj, zdalipak to nejsou právě ti,  co tak dlouho roz-
jímají  o  tom,  jak  trpěl  Pán a jak  je  dobré trpět,  a  dokonce po
utrpení touží? Přáli by si, aby všichni vedli život takový, jako oni, a
nedej Bůh, aby si mysleli, že je utrpení stihlo z cizí viny a aby je
nepokládali za záslužné pro sebe.
 (Málokdo  měl  příležitost  se  přesvědčit  o  tom,  že  utrpení
nepochází  z  těch,  kteří  nás  trápí,  nýbrž  z  nás,  i  když  jsou  to
zřejmě jiní lidé než my, kteří nám způsobují  bolesti.  Nemám na
mysli jen to, že jsem v koncentračním táboře netrpěl za okolností
tak  tvrdých,  za  kterých  všichni  ostatní  trpěli  kromě  mě,  nýbrž
vysvětlení Ježíšovo, když jej přibíjeli na kříž:  "Bože, odpusť jim,
neboť nevědí, co činí." Všichni, kdo nám způsobují nějaké utrpení,
jsou vykonavateli  naší  vnitřní  smrti.  Nemají  o  tom ani  zdání,  a
kdyby je měli,  nedokázali by nám být prospěšni právě tam, kde
bychom se ani  my nedokázali do té míry zapřít,  že bychom se
odhodlali k činnosti krajně užitečné, ale zároveň velmi nepříjemné
a bolestné. Nesvádím ke flagelanství různých podob, nýbrž přeji
si, abyste se nezneklidňovali tím, čemu nerozumíte a tím, co vás



nepříjemně zraňuje.  Teprve tehdy,  když  jsem poznával,  že  můj
osobní  život  není  mým životem,  nýbrž  životem božím ve mně,
přestal jsem vidět v nepříteli nepřítele, ve vrahovi vraha atd. a ve
všech jsem viděl nástroje v rukou božích. Byl-li jsem sám takovým
nástrojem  ve  sbírce  nástrojů  božích,  nacházely  se  i  ostatní
nástroje vůči  mně v postavení služebníků božích.  Jinak řečeno:
kdybych  byl  v  esesmanovi,  který  mě  chtěl  zabít,  poznával
nepřítele, byl by mě zabil. Situace se u mně opakovala s vojákem
jiné armády koncem druhé světové války. Kdyby byl Samaritán v
těžce zraněném nepříteli spatřoval nepřítele, nebyl by ho ošetřil.
Viděl  v  něm pouze  někoho,  kdo  potřebuje  jeho  pomoci.  Šlo  o
zkoušku  lásky.  Může  u  takových  zkoušek  jít  o  méně,  třeba  o
zkoušku poslušnosti nějakému příkazu či nějakého zákazu, který
si  člověk  nevymyslel  z  vlastní  vůle,  ani  z  vůle  jiného  člověka.
Taková je v klášteře poslušnost vůči Řeholi, kterou si mnich nebo
jeptiška  nevymyslili,  nýbrž  které  se  jen  dobrovolně  podřídili.  A
svatá Terezie ví, že taková Řehole existuje např. i v mém životě,
přestože nežiji za zdmi kláštera. Mohu ji dokumentovat právě na
případu s tím vojákem který mířil hlavní svého samopalu na mou
hruď s výzvou: "Nebudeš-li pít se mnou, zastřelím tě." Měl jsem
opět po pěti létech jistotu, že přijdu o život, ale nezačal jsem toho
vojáka  považovat  za  nepřítele,  ani  jsem  se  alkoholu  nenapil,
protože jsem byl poslušen vnitřního příkazu z doby, kdy mi bylo
maximálně pět let - nepít za žádných okolností alkohol. A jak to
dopadlo: Velitel osobním zásahem odvolal toho vojáka a já jsem
pak s tím velitelem navázal spojení, které až dodnes jde za hra-
nice státu ku prospěchu jeho i  jeho země, jinak tak vzdálené a
nepřístupné.  Smysl  Řehole  dodržované  člověkem  volně  žijícím
mezi lidmi působí přes veškeré hranice mezi lidmi, a tu nemám na
mysli  jen  hranice toho času stávající,  ale  i  hranice  nadčasové.
Kdyby  má  Řehole  neměla  tuto  spojovací  moc,  nebyl  bych  se
setkal  se svatou Terezií,  a nemohl bych psát  tento komentář k
jejímu  Hradu  nitra.  Tato  Řehole  navazuje  spojení  nejen  od
řadového vojáka k veliteli, ale i od velitele k řadovému vojáku. A je
to spojení živé, takže je to kýžená Řehole budoucnosti.)
 6. Asi vám připadá, sestry, že nemluvím k věci, a že se vás
to netýká, protože takové věci zde nejsou, nemáme ani statku, ani
po něm netoužíme a nehledáme ho, ani nám nikdo nekřivdí. Proto
takové přirovnání na nás neplatí. Přece však lze z něho vyvodit
mnoho věcí,  které  se  vám mohou přihodit,  co  však  by  nebylo
vhodné uvádět a také není proč. Z těch příkladů poznáte, zda jste
se opravdu zřekly toho, co jste zanechaly, protože se vyskytují
věcičky - cosillas  -  na nichž můžete vyzkoušet a pochopit,  zda
ovládáte své vášně, a věřte mi, že nezáleží na tom, zda někdo



nosí řeholní šat či nikoliv, nýbrž zda se pečlivě cvičí ve ctnostech
a podřizuje svou vůli boží Vůli ve všem tak, aby jeho život byl v
souladu s tím, co Bůh z něho chce učinit, abychom si nepřáli činit
nic, co není ve Vůli boží. (Pozn. G.: souhlas s biblickými výroky Mt
XXVI, 39, 42, Mk XIV, 36, Luk XXII, 42 o modlitbě v zahradě, viz
též Terezin svéživotopis, Libro de su vida IX, 4). jestliže jsme ještě
tak daleko nedospěly, jak jsem řekla (pozn. G. v č. 4 této kapitoly;
také v předešlé kapitole č. 7.: "Ó, pokoro, pokoro!".) Pokora, je-li
pravá, opravdová, je mastí pro naše rány, a přijde ranhojič, jímž je
Bůh, aby nás uzdravil, třeba by nějaký čásek prodléval.
 7.  Skutky  pokání,  které  činí  takové  duše,  jsou  tak
uspořádány jako jejich život; velmi jej milují, aby jím mohly sloužit
našemu Pánu, což všechno není nic zlého, a tak si vedou velmi
opatrně, aby neuškodily svému zdraví. Pak není obavy, že by si
takoví lidé ublížili až k smrti, protože jednají velmi rozumně. Jejich
láska ještě není taková, že by je zbavovala rozumu. Já bych si
však  přála,  abychom  rozumu  nepoužívaly  jen  tak,  že  bychom
kráčely  pouze  krok  za  krokem,  neboť  tak  bychom  se  nikdy
nedostaly až na konec cesty.
 A protože podle našeho mínění stále jdeme a unavujeme se
- a věřte, že je to cesta obtížná - bude velké štěstí, nezabloudíme-
li.  Avšak,  dcery,  zdá  se  vám,  že  jdeme-li  z  jednoho  kraje  do
druhého a ta cesta by se dala vykonat za osm dní,  že by bylo
moudré, kdybychom ji konaly od hospody k hospodě, ve sněhu a
dešti  a po špatných cestách? Nebylo by lépe vykonat  ji  naráz?
Vždyť to všechno je na naší cestě a též nebezpečí od hadů. Ó, jak
dobré pokyny bych vám o tom mohla dát. Dej Bůh, abych již měla
tuto cestu za sebou, neboť velmi často se mi zdá, že tomu tak ne-
ní.

 (Svatá  Terezie  používá  velmi  výstižných  příměrů.  Naše
cesta k Bohu je opravdu cestou z jednoho pokoje nebo kraje do
druhého,  jako  v  podobenství  o  marnotratném synu,  nebo  jako
cesta  z  vyhnanství  do  vlasti.  Vykonáváme-li  tu  cestu  pomalu,
vystavujeme se zbytečným potížím. Pomalostí se vydáváme všem
těžkostem cesty napospas, setkáme se zbytečně s jarem a létem,
ale také s drsnou zimou. Není pravou pokorou, jsme-li pomalí a
netroufáme-li  si  rázně  vykročit.  Kdyby  si  byl  marnotratný  syn
netroufal! Kdyby si byla netroufala Maří Magdaléna nebo lotr na
kříži! Pravé pokoře se musíme poctivě učit a neodkládat to učení.
Pravá  pokora  vypadá  takto:  "Tady  mne  máš,  Pane!"  Pravá
formulace  této  pokory  se  neprovádí  slovy,  nýbrž  skutky,
odhodlaností jdoucí přes hranice života a smrti. Tuto pokoru svatá
Terezie měla a žila už jen pro Boha v bližních, jak jí ten úkol byl



ukázán. Proto dodnes není na konci cesty a nikdy na jejím konci
nebude.  Ale  nevymýšlejme  si  sami  úkoly!)  (A  my  musíme
postupně vyjít z úkolů, které jsme si sami vymyslili nebo které pro
nás vymyslila lidská společnost k úkolům, na které jsme nikdy ani
nepomysleli. Příkladem nám budiž předěl mezi prvními třiceti lety
Ježíšova  života  a  dalšími  třemi  roky  téhož  života  a  dalšími
padesáti  dny  téhož  života.  My  se  do  těch  fází  dostáváme
samovolně, a rádi se vracíme k předešlé fázi, protože před jejím
zakončením nám na ní šlo všechno velmi snadno. Jakmile se však
vrátíme,  zjistíme,  že  naše  cesta  tamtudy nevede,  je  těžší  než
cesta nová, a hrozí nám na ní zkamenění jako Lotově ženě.)
 8. Kráčíme-li tak opatrně, všechno nás obtěžuje, protože se
všeho  bojíme  a  neodvažujeme  se  vykročit  kupředu,  jako
kdybychom mohly vykročit do dalších komnat jen kdyby tu cestu
za nás dělali jiní.

 (Vzpomínám si na obraz z přírody: Pomalu kráčející brouk
je terčem útoků mravenců a jiného hmyzu. Ti stále zjišťují, není-li
brouk zraněn a zda by se mohl  stát  jejich kořistí.  V  přírodě je
zraněný nebo na smrt nemocný patrný pomalým pohybem a tak
se stává snadnou obětí škůdců. Na druhém a třetím stupni jsme
pořád ještě  tuze závislí  na přírodních  nemilosrdných  zákonech.
Nic nás neuchrání od pohromy, než když neotálíme. Všiml jsem si,
jak mravenci hledají na pomalu kráčejícím chrobákovi místa pod
tvrdým štítem, kde by ho mohli štípnout a ochromit. Tak je tomu v
celé přírodě. Mluvili jsme už hodně o trpnosti, ale řekli jsme si též,
že musí být rovnocenným partnerem aktivity.)
 Protože něco takového není možné, přičiňme se, sestry mé,
a  z lásky  k  Pánu složme svůj  rozum a  obavy  do  jeho  rukou,
zapomeňme na svou přirozenou zemdlenost, kterou se můžeme
mnoho zabývat; o naše tělo ať se starají naši představení, na nás
je pouze, abychom kráčely rychle vpřed, abychom uzřely Pána.
 (Tu si připomínám příklad postavou malého Zachea, který si
vlezl  na strom, aby uviděl kolem kráčejícího Ježíše.  Jen tak se
mohlo stát, že se pod stromem Ježíš zastavil a vzkázal Zacheovi,
že ještě téhož dne bude u něho večeřet. Spěchem tedy myslím
zájem, za jehož pomoci se nebojíme přirozených překážek. Život
Ježíšův je do všech podrobností psán pro jeho následovníky, aby
si nemohli stěžovat, že v tu chvíli Pán není s nimi.)

Neboť třebaže toho pohodlí máte málo nebo žádné, starost
o  zdraví  by  nás  mohla zavést  stranou,  a  to  tím spíše,  že tou
starostí  se  zdraví  neprospěje.  Také  vím,  že  se  nemáme
dohadovat o tom, co se týká zdraví.  Tyto dohady jsou vedlejší!



Pravím, že je důležitější, abychom dorůstaly k velké pokoře, neboť
bez ní není možno jít kupředu. Mysleme si o sobě, že jsme dosud
učinily  málo  kroků,  a  věřte,  že  tomu  tak  je,  zatímco  naše
spolusestry  šly  k  dokonalosti  velmi  rychle.  A  neusilujme jen  o
pokrok, nýbrž se snažme o to, aby nás každý pokládal za nejméně
dokonalé ze všech.
(Svatá Terezie ví,  že nejtvrdší  zkouškou pokory je umět snášet
upřímně pronesenou pochvalu a nezapomenout ochotně na svou
slabost. Velice ochotně souhlasíme s kladným soudem lidí o nás,
a přece dobře víme, že kdo ten soud pronáší, sám sebe dobře
nezná. Jak potom může být správný úsudek jeho o jiném člověku.
Obdobně  se  nedejme  decimovat  tím,  že  nás  někdo  třeba
neprávem odsuzuje.  Je  dost  dobře možné,  že na nás vidí  své
chyby a utěšuje se, že je máme také. Zjistíme-li, že nevědomky
vykládá o svých chybách, nemějme mu za zlé, že je u sebe nevidí.
Ježíš  řekl,  "kdo je bez hříchu,  ať  první  hodí kamenem." A bez
hříchu  nejsme,  a  proto  nikoho  nebudeme  odsuzovat,  nýbrž
budeme se poučovat z předností jiných, jichž má před námi každý
dost. Vynikáme jen v tom, v čem Pánu poskytneme příležitost, aby
v nás působil svou čistotou a moudrostí. Kdyby jen krok odstoupil
od  nás,  a  o  tom  jsem  se  přesvědčil  na  sobě,  nebyli  bychom
schopni  ničeho  dobrého.  Před  jeho  tváří  nemáme  odvahu  být
slabými a hříšnými.  Kde je naše síla? Není divu, že dokážeme
obdivovat i největšího hříšníka, pokud ho srovnáváme se sebou,
není-li naše nevědomost tak velká jako jeho. Vizte slova Ježíšova,
když ho křižovali.  Jak byl vůči  nim tolerantní,  neboť mohl  jejich
krutost přičítat jejich nevědomosti. Jejich vyhnanství bylo proto tak
kruté, že ani v nejmenším netušili svobodu, o kterou se připravili
svým životem.)  (Nebojme se  srovnávat  sebe s  jinými ve svých
slabostech.  Pomyslete,  jak  dlouho  mně  trvalo,  než  jsem  si
uvědomil, co výjimečného ve mně prováděl Bůh, přestože lékaři
od mých dvou do mých čtyř let dokonale otevřeli bránu k tomuto
vědění. Do 17 let jsem vstupoval tou branou jen občas a jen na
chvíli. A teprve za dalších devět jsem nedobrovolně musel poznat,
že Bůh je  jediným Činitelem, Poznávajícím a Milujícím.  Takové
poznání by mě bylo ještě den před 21. 11. 1939 mátlo a možná
připravilo o rozum. Kolik lidí přede mnou se za tak velkého utrpení
zbláznilo a mně bylo jasné, že jsem ten den přežil bez pohromy a
dokonce s největším možným požehnáním, jen působením Moci
boží. I já jsem byl v očích své rodiny bláznem v 17 létech, ale z
Moci  boží,  která  mne  tehdy  dokonale  přemáhala,  jsem se  jím
nemohl stát.  Nikdy jsem od 17 let  neměl  čas na rozmýšlení  a
váhání ve věcech duchovních, a přece jsem se dopustil té největší
ohavnosti:  Postupně jsem stále  více svatost  boží  přičítal  sobě.



Teprve od 17. 11. 1939 do 21. 11. 1939 jsem se začal považovat
za hnusného člověka. Teprve až jsem poznal, že přes všechno,
čím mě Bůh obdařil, jsem začal mít strach ze smrti. Jak jsem se to
modlil po dobu devíti let? O nic jiného, než abych miloval Boha
více než sebe a než cokoliv jiného. Bylo pod mou čest se modlit
za  zdraví  nebo  za  cokoliv  pozemského.  Když  jsem vnitřně  při
extázích prožil  velmi kruté vnitřní  umírání  a dokonce jsem před
ním  přestal  utíkat,  nabyl  jsem  chybný  dojem,  že  jsem  sebe
překonal.  Poznával  jsem  tehdy,  že  jsem  nejhloupějším  a
nejbídnějším člověkem mezi lidmi.)

 9. Tím způsobem se náš stav stane nejskvělejším.
 (Svatá  Terezie  totiž  ví,  s  naprostou  jistotou,  že  její
sebepoznání je správné a že se mu ani zdaleka nemůže vyrovnat
žádné  poznání  navozené  jen  rozumem.  Podle  dokonalého
sebepoznání je pravda, která nepochází z lidského úsudku ani z
jiné  lidské  vlastnosti.  Avšak  z  lidských  vlastností  jsme  všichni
stejnou  měrou  nakloněni  ke  hříchu.  Kdyby  tomu  tak  nebylo,
nemohli  bychom být  lidmi s  lidským posláním. U svaté Terezie
všichni  nezaujatí  pozorovatelé  poznávali  její  vznešené  čisté
myšlení a jednání, ale nevěděli  nic o její  nízké zvířecí  lidskosti,
protože jí s pomocí boží, a nikdy bez ní, nepodléhala, ale věděla o
ní. Jaké by to bylo sebepoznání, kdyby člověk o sobě nevěděl, že
není dobrý. Když o sobě mohl říci náš Pán Ježíš Kristus, že není
dobrý, dal nám skvělý příklad sebepoznání. A byl někdo svědkem
toho, že by byl provedl něco špatného? Zajisté nikoliv. Ježíš také
ukázal, jak se máme postavit proti zlu do nás zabudovaného, a to
ne v každé fázi vývoje stejně. Jinak po narození, když za pomoci
anděla, sv. Josefa a Panny Marie prchal před Herodem do Egypta,
jinak, když přemáhal ďábla na poušti, jinak, když spílal fariezům
nebo vymítal kupčíky z chrámu, jinak, když se nehájil proti křivým
svědectvím před Pilátem, a opět jinak, když se po smrti na kříži
nesdělil učedníkům, proč sebe nepoznávají cestou do Emaus atd.

 Svatá  Terezie  velmi  zjednodušuje  všechny  ty  pokyny  a
uvádí je na jediný z nich: "Chovej se tak, jako Maří Magdalena,
když se vrhla k nohám Kristovým. To je nejlepší vstup do stavu
pravé pokory."
 Uvažme, že si nemohla dovolit vyslovit, co věděla, že Bůh
tvoří  všechno,  jak  relativně dobré  tak  relativně zlé,  a  že  nejen
stvořil, ale ustavičně vše udržuje v existenci, ustavičně vše miluje
a poznává.)
 A kdybychom jednaly jinak, ustrnuly bychom tam, kde jsme,
v životě tisícerých trampot a běd.



 (Např. kdybych se byl nevzdal tohoto utrápeného života - a
v tom smyslu jsem se podobal Maří Magdaléně -, nebyl bych se
hned za života plného trampot, jichž bylo v koncentračním táboře
mnohem více než v běžném životě, dostal do života plně žitého v
Bohu. Bez jakýchkoliv výhrad, za všech okolností, život pro mne
přestal být krušný.)
 Pokud jsme totiž samy sebe neopustily, je naše postavení
velmi  obtížné  a  klopotné,  neboť  se  hmoždíme  s  velkým
břemenem, a to se neděje s těmi, kdo spějí do dalších příbytků, v
nichž dosud nebyli. V nich Pán neopomíjí odměňovat duše jako
Pán spravedlivý a milosrdný.
 (Světice  nám  tím  vysvětlila,  že  Pán  není  k  někomu
milosrdnější a k jinému méně, nýbrž že rozdílné postavení lidí je
dáno tím,  že někteří  tomuto milosrdenství  čelí  více,  jiní  se  mu
brání méně, a vše záleží na tom, zda setrvávají na tom místě, kde
dosud jsou, či nikoliv. Bránit se milosrdenství božímu, je lpět na
sobě, a to na sobě takovém, jakým sebe chybně a nedostatečně
poznáváme. Ve třetích komnatách už dochází k přechodu nejen
ze svého k božímu, nýbrž i od sebe k Bohu. Nejraději by volala
"vystup ze sebe" nebo "odstup od sebe". Tento přechodový stav
odstupu od sebe u těch,  kteří  kráčejí  zdola nahoru,  bývá jiným
způsobem těžký,  než  u  těch,  kteří  se  napřed  aspoň  chvilkově
musí vzdávat sebe Mocí přicházející shora a pak se nadobro této
Moci  vzdávají.  Radil  bych  tedy  souhlasně  se  svatou  Terezií:
"naučme se sebe se vzdávat." A je snazší se vzdát sebe, kterého
poznáváme jako špatného, než toho, kterého poznáváme aspoň v
něčem jako dobrého. Ba je nemožné, abychom se sebe vzdali,
když si třeba jen vzpomínáme na nějaké svoje malé dobro. Byly to
kruté čtyři dni, od 17. 11. 1939 do 21. 11. 1939, za nichž se ode
mne chtělo,  abych odstoupil  od své domnělé svatosti.  Co mně
trvalo čtyři dny, a za pomoci úvodní události zatčení a závěrečné
události,  nachystané  smrti,  to  provedla  Maří  Magdaléna  ihned,
protože se nepovažovala v ničem za dobrou. Musel jsem napřed
poznat, že nejsem svatý a musel jsem si dát pomáhat událostmi,
jako kdysi Petr.)

Tehdy nám dává vždycky mnohem více, než si zasloužíme.
(Totiž  začínáme  si  uvědomovat,  že  nám  dává  více  než  si
zasloužíme,  a  k  tomuto  uvědomění  nemůže  dojít  dříve  než
přestaneme střádat  zásluhy  ze  ctností  a  než  daleko  více  než
dosud půjdeme způsobem sebe nedbajícím za dobrem, tedy bez
ohledu na sebe.)



Dává  nám  útěchy  mnohem  větší,  nežli  nám  mohou
poskytovat rozkoše a zábavy tohoto světa.
(Možnost  tohoto  srovnání  je  daleko  důležitější  na  cestě  zdola
nahoru, než na cestě, na které pociťujeme nás přemáhající Moc
boží. Tam není třeba tolik obrazů a porovnávání, nebo vůbec jich
není  třeba.  Tam  zeje  propast  mezi  bezmocností  lidské  vůle  a
převahou  Vůle  boží,  která  se  stále  jasněji  projevuje.)  (Tímto
způsobem dospívala na cestě svatá Terezie, a proto budila dojem
velmi  pokorného  člověka,  a  proto  se  tak  snadno dostávala  do
extatických stavů, které ji přemáhaly a vždy nanovo obracely na
ruby, až jednou už zůstala natrvalo obrácená. A věděla dobře, že
vždycky bez svého přičinění.)
 Ale nemyslím, že Pán uděluje mnoho těch útěch. Činí to jen
někdy,  aby  jimi  zval  seznámením s  nimi  do  dalších  komnat  a
připravil je ke vstupu do nich.

(Není  bez  zajímavosti  porovnat  tento  výrok  s  přiznáním
svaté Terezie, že modlitba bez útěch se ukázala být pro ni vždy
duchovně užitečnější. Jakou útěchu měl Ježíš na kříži? Ani jedna,
ani ta nejvyšší "já a Otec jedno jsme", mu nebyla dopřána, a jen
proto  mohl  umřít  a  vstát  z  mrtvých.  Ježíš  nešel  cestou  zdola
nahoru, nýbrž opačně, shora dolů, a vědomě, zatímco i my jdeme
všichni  zároveň touto  cestou ale nevědomě, protože jsme i  my
přišli z věčnosti, a nevíme o tom, a do věčnosti se ubíráme, a opět
o  tom nevíme,  že se  to  děje  na každém kroku našeho života.
Vědomě jdeme jenom zdola nahoru, a proto můžeme Ježíše jen
napodobovat, nikoliv jej dostihnout. Všimněte si jeho proměn na
této cestě. Jsou všechny předvedeny pro nás, protože my o nich u
sebe nevíme, a Ježíš si přál, abychom se o nich dověděli. Vždyť
jsou to a budou to také naše proměny. Před narozením v Betlémě
vědomě žil  s  Otcem ve stavu nebe.  Pak tento  pocit  ztratil.  Tři
Králové v něm toto vědomí znovu obnovili, Jordán je vystupňoval,
aby Ježíš věděl, že je milým Synem Otcovým. Potřeboval to vědět,
aby dokázal vstoupit na kříž atd.)
 10. Zdá se vám, že útěchy a radosti jsou jedno a totéž. Proč
je rozlišuji pojmenováním? Mně však připadá, že mezi oběma je
velký rozdíl, ačkoliv se mohu mýlit.
 (Útěchy přímo od Boha přicházejí  zvnitřku přímo od Boha
bez  předběžného  upozornění  nebo  působení  zvnějšku,  kdežto
útěchy  dostavující  se  za  pomoci  vnějších  činitelů,  namnoze
prozrazují jen labilitu utěšovaného. Příklad: Svatý Fillip z Neri se
setkal s řádovou sestrou, která často upadala do extází. Světec ji
velmi brutálně přivedl k normálnímu vědomí bitím a tím ji extáze



zbavil. Jednal správně, protože její útěchu považoval za slabost.
Kdyby se byla svatá Terezie stejně tvrdě nestavila k vlastním ex-
tázím, nikdy by se byla nedostala za ně.)
 Řeknu  o  tomto  rozdílu  více,  až  ve  čtvrtých  komnatách,
protože tam bude nutno něco povědět o slastech, které tam Bůh
dopřává. Třeba se to zdá bez užitku, možná, že vám to rozdělení a
rozlišení pomůže k tomu, abyste se přidržovaly lepšího. Bude to
velkou útěchou pro duše, které Bůh dovede až tam, a zahanbením
těm, jimž se zdá, že už dosáhl všechno. Dopouští-li se té chyby,
objeví se jim vnitřní nezralost. Neboť dokonalost se neprojevuje v
útěchách, nýbrž v tom, kdo více miluje a kdo jedná spravedlivěji a
v pravdě, a podle toho je též odměněn.

 (Učedníci  Páně  během tří  let  učednictví  zažívali  mnohé
útěchy  a  radosti,  ale  největší  byly  ty,  jimiž  pomáhali  bližnímu.
Výjimečné slasti popřál Ježíš třem ze dvanácti, když je vzal sebou
na horu Tabor. Ale i u těch musel zakročit, aby ve slasti neutonuli.
Tam předvedená extáze měla klasický průběh, na který chtěl Ježíš
ukázat. Byla to extáze s obrazem. Napřed velká bázeň, která se
měnila  ve  velké  uspokojení.  A  tehdy  je  třeba  se  přílišného
uspokojení zříci.  Jde-li o extázi bez obrazu, je její počátek ještě
dramatičtější, neboť chybí při něm ochrana organismu při prudké
nezastíněné  a  nezahalené  vnitřní  ztrátě  sama  sebe.  A  pokud
člověk  neuteče  a  podaří-li  se  mu  opakovaně  přejít  do  vnitřní
prázdnoty, její děs se mění v klid, ze kterého vane Moudrost.)
 11. Namítnete snad, k čemu je dobré, abych pojednávala o
těchto vnitřních milostech a snažila se vysvětlovat, jaké jsou, je-li
pravda, co zde bylo řečeno. To nevím, na to se zeptejte těch, kteří
mně nařídili, abych o tom psala. Nejsem nucena se o tom přít s
představenými, zda je to správné, nýbrž je nutno je poslechnout.

 (Ve  skutečnosti  se  představení  chtěli  dovědět,  zda  ve
zjeveních není nějaké ďábelské mámení, a inkvizice, která měla
požadavky ještě větší;  čekala  od svaté Terezie  přiznání,  že se
mýlí  v  některých  výrocích,  které  zřejmě odporovaly  tehdejšímu
stavu výkladu stvoření a duchovního poznání.)
 Co vám mohu pravdivě říci, že pokud jsem ty milosti sama
nezkusila, ani jsem na ně nepomyslila - je pravda, že jsem byla
velmi ráda, když jsem našla potvrzení toho, že Bůh mi něco z nich
udělil - a já se pak o těch milostech a útěchách dověděla z knih,
že Bůh jimi častuje ty, kteří mu slouží, toto potvrzení mě pohnulo k
tomu, abych za to Boha velmi velebila. A bylo-li tomu tak s mou
duší, která je tak bídná, pak ty duše, které jsou dobré a pokorné,
budou jej chválit ještě více. A kdyby ho jen jediná a jen jednou



velebila, domnívám se, že je dobré, promluví-li o těchto slastech a
rozkoších, které pozbýváme svou vlastní vinou.
 (Promluvím zase  o  té  bídné  duši,  jak  se  vyjadřuje  svatá
Terezie  o  vyslankyni  nesmrtelné duše.  Smrtelná  duše  si  tu  na
světě staví vlastní hnízdečko, ve kterém by se jí pohodlně žilo bez
ohledu  na  to,  že  je  bez  svého  vědomí  ve  všem  závislá  na
nesmrtelné duši. V mém případě od chvíle narození až do 17 let si
tu  hnízdo  stavěla  a  přestavovala  podle  měnících  se  podmínek
života. Bezelstně podléhala pokušení smyslů a zpracovatelskému
umění rozumu a nevěřila, že existuje něco vyššího kromě ní. Byla
sama sobě zákonem. Ani zřejmé výjimky z tohoto vlastního řádu ji
příliš  nevzrušovaly.  Byla  dost  tupá,  než  aby  z  nich  vyvodila
patřičné  důsledky.  Možná,  že  nešlo  ani  tolik  o  tupost,  jako  o
velkou  zaujatost  světem  respektive  pro  úkoly,  které  si  v  něm
předsevzala.  Napřed  se  musely  dokonale  zhroutit  její  snahy  o
pomyslnou  blahou  budoucnost,  pak  je  musela  oplakávat  tak
dlouho, až uznala, že veškerý pláč a zármutek je bezpředmětný, a
teprve  pak,  až  přestala  sebe  litovat,  jak  bídně  dopadla,  byla
nanovo prázdná, tentokrát nejen vyprázdněná od konkrétní tužby,
nýbrž i od sebe samé. A to byl rozhodující obrat v jejím životě.
Konečně se její vědomí propojilo se zdrojovým vědomím, tak jak
jinak beztak bez jejího vědomí stále přichází shora, a tu,  kdyby
byla tohoto poznání nedbala, byla by se začla proviňovat. Ale pro
Moc boží,  která ji  uchvátila,  nebylo možno se něčeho takového
dopustit.  Svatá  Terezie,  jsouc  uchvácena  toutéž  Mocí,  ale  s
určitějším aspektem lásky, nemohla se zpronevěřovat, ale tím více
před jejími  zraky vyvstávala její  slabost.  Věděla,  že nedokázala
nic, pokud jednala sama, a že s boží Pomocí dokázala vše, co si
Bůh  přál,  aby  se  stalo.  Navenek  to  vypadalo  jako  nesmírná
pokora. Ona pak byla nucena vést své dcery z tohoto vnějšího
hávu poznání k poznání samotnému, protože jejich východiskem
byla jejich vlastní vůle, která byla správná, pokud se shodovala s
vůlí boží, ale byla nesmírně slabá a téměř bezmocná. A přestože
sestry nemohly rozeznávat ve všech případech tuto shodu, musely
trpět suchostí, když se nevědomě odchylovaly od Vůle boží. Svaté
Terezii nezbývalo nic jiného než jim říci, že nerozumějí úradkům
božím. Ona však v takovém pochopení věcí není obsažena celá
pravda,  nýbrž  jen  ta  její  část,  která  je  uskutečnitelná  lidskou
činností a trpností. Kdo pochopí nějakou duchovní pravdu a neřídí
se jí, je na tom hůře než ten, kdo ji nezná a nemůže ji realizovat.)
 Pocházejí-li  tyto  milosti  od Boha,  jsou vybaveny láskou a
silou, pomocí nichž se dá kráčet bez větší  námahy a lze růst v
činech i ve ctnostech.



 (Vidíte, jak svatá Terezie věděla, že její ctnost není její, že
její  dílo  není  její,  nýbrž  boží  a  od Boha pocházející,  ale nejen
původem, nýbrž i provedením. V té době, kdy toto psala, už mohla
říci,  že  jejíma  rukama  pracuje  Kristus  a  jejíma  nohama  kráčí
Kristus.)
 Nemyslete si, že na tom málo záleží, zda o ty milosti dbáme
či nedbáme, kdyby však nám jich Pán nedopřál bez naší viny, jest
spravedlivý (Pozn. G.: Žalm 144, 17; Žalm 118, 137, viz též Vida,
Svéživotopis XIX, 9) a jeho Velebnost nás povede jinými cestami,
neboť jeho Velebnost ví  ve svých velmi skrytých záměrech bez
pochyby, co je pro nás nejvýhodnější.
 12. Myslím, že těm z nás, které jsou z dobroty Pána v tomto
stavu, jak jsem řekla (v této komnatě v kapitole první, v článcích 1,
5, 8), prokázal Bůh nemalé milosrdenství, protože jsme už velmi
blízko k dalšímu vzestupu - stačí velmi studovat (pozn. G." v tom
klasickém  smyslu  slova:  hodně  se  snažit,  důkladně  se  oddat,
věnovat se tomu, snažit se o to atd.) se stále pohotovou posluš-
ností. I těm, kdo nejsou v řeholi, by velmi prospělo, kdyby měli, jak
se říká, nějakého člověka s dobrým duchem, podle něhož by se
mohli  řídit,  aby  nedělali  nic  z  vlastní  vůle,  neboť  sledováním
vlastní vůle si obyčejně škodíme. (Pozn. G." Píše o takovém po-
radci Fray Luis de León ve svých Nombres de Cristo, že má být
člověkem dobře srozumitelným, estilo de romance). Poradce má
postupovat s velkým taktem ve všem, co radí - con tanto tiento en
todo. Nesmějí  si  však vybrat vůdce takové ráže, že by radil  ve
všem jít kupředu, nýbrž takového, který je velmi znalý hlavně to-
hoto světa,  neboť styk  s takovým člověkem, který svět  už zná,
velmi přispívá k tomu, abychom snáze poznali  sebe. A protože
některé věci, které se nám zdají být nedosažitelné, vidíme, jak u
jiných jsou tak snadné a s jakou snadností jich dosahují, velmi nás
to povzbuzuje a připadá nám, že jejich letem i my se odvažujeme
vzletět. Je tomu jako u ptačích mláďat, když se učí létat, i když se
hned nepouštějí  do velkých letů,  učí  se postupně napodobovat
své rodiče. Sama vím, že tato rada je velmi prospěšná.

 (Tak  např.  v  karmelitském  řádu  chybí  úměrná  činnost
odpovídající  trpné  modlitbě.  Proto  bylo  velmi  užitečné  setkání
svaté Terezie se svatým Petrem z Alcántary, který měl od papeže
dovoleno,  aby založil  nebo reorganizoval  tolik  řádů,  kolik  chtěl.
Světice  se  od  něho  naučila  zakládat  a  reorganizovat
karmelitánské řády. Byla to činnost, která právě Terezii chyběla k
nastolení  rovnováhy  mezi  trpností  a  aktivitou.  Od  setkání  se
svatým Petrem z Alcántary byla schopna létat nejen do hloubek
modlitby, ale i do výšin činnosti. V době setkání se svatou Terezií



byl Petr už starým mužem na tehdejší  poměry. Byl zkušeným v
tom,  jak  se  má  zacházet  se  světem.  Nejdůležitější  na  tomto
poznání bylo, že se správnou mírou činnosti se dostavila i větší
hloubka modlitby, do které by se byla nedostala bez protiváhy v
činnosti. Celý život s oběma svými stránkami, činnou i trpnou, má
ničím nezastupitelný  význam.  Není  omylem nebo trestem nebo
pouhým vyhnanstvím, že jsme se narodili na světě po pádu z ráje.
Svatý Petr z Alcántary se dostal do Avily roku 1560, tedy dva roky
před svou smrtí. Žil 1499 až 1562. Přejímám výrok svaté Terezie o
vlivu svatého Petra z Alcántary ze spisu Marcela Lepée, Sante
Thérése d  Avila mystique, vydáno v nakladatelství  Desclée de
Brouver  1951,  Imprimatur,  str.  104  n.:  "Poskytla  jsem  mu  ve
zkratce obraz svého života a způsobu vnitřní modlitby tak jasně,
jak  jsem dovedla...  Sotva jsem začla,  zpozorovala jsem, že mi
rozumí svou zkušeností...  Tento svatý muž mi poskytl ve všech
bodech světlo a vysvětlení;  řekl  mi,  abych se vůbec netrápila a
chválila Boha; byl to duch jeho cesty, tím jsem si byla jista, takže
před ním má víra ustoupila do pozadí a jeho zkušenost předčila v
mnohém  mou  víru.  Naše  rozhovory  byly  pro  něho  velkým
dobrodiním. Byl pln laskavosti a vděčnosti...  jelikož poznal, že si
přeji, co on už dosáhl - viděl, že toto přání mně Pán vnuká velmi
mocně - a jelikož viděl, že mám odvahu téhož původu, rád se se
mnou setkával. Pro ty, které Pán dovedl až do toho stupně, žádná
jiná radost nemá tak velkou cenu, jako když se mohou setkat s
kýmkoliv, koho Pán získal pro začátek téže cesty...Prozradil mi, že
má se mnou velký  soucit.  Jednou z  velkých zkoušek na světě
bylo, že jsem trpěla protikladem poctivých lidí...  promluvil také s
mým zpovědníkem..."  Terezin zpovědník, který dosud byl trochu
na pochybách o ní,  Baltazar  Alvarez, dal  se světcem dokonale
přesvědčit a upravil též vztah ostatních k ní. Zavedl v jejím životě
příměří vnější i vnitřní. Téměř zmizely stavy strachu, a když znovu
povstávaly,  stačilo,  aby si  vzpomněla na starého asketu,  a ony
odešly jako vánek. Oba světci se setkávali po osm dní v létě 1560
v  paláci  Guiomara  de  Ulloa,  který  dobře  znal  "blahoslaveného
bratra Petra." Tehdy bylo svaté Terezii 45 let.)
 Takové  osoby,  třebaže  jsou  sebeodhodlanější  neurazit
Pána, ať se vyvarují všech příležitostí, za nichž by jej mohly urazit.
 (Už  jsem mluvil  o  tom,  co  svatá  Terezie  rozumí  urážkou
Boha. Teď bychom z předešlého čtení měli také vědět, že takovou
urážkou  Boha  je  i  prosazování  vlastní  vůle  tam,  kde  by  měla
vládnout  vůle  boží.  Jen  nerad se  podvoluji  takovému hrubému
polidšťování Boha, jako že se může urazit jako člověk, nebo že ho
můžeme urazit jako člověka, ale už si začínáme zvykat na tento



způsob vyjadřování, protože vidím, jak toto podobenství s lidskou
urážkou výborně naznačuje, že je pro nás zahanbující a že nás
znesvěcuje, jestliže dáváme přednost své vůli před nepříjemně na
naši  samolibost  dopadající  Vůlí  boží.  Vezměme  třeba  jen
neužitečné myšlení, které necháváme v sobě bujet. Svatá Terezie
by je nazvala urážkou Pána, protože duše má být čistá a nemá se
topit v balastu myšlenek, který stojí v příkrém rozporu s Vůlí boží a
dá  se  velmi  výstižně  nazvat  urážkou  čistoty  boží.  A  nastane-li
toto:)
 Vždyť ti, kdo jsou blízko prvních komnat, snadno se do nich
vrací, neboť jejich pevnost není postavena na pevné zemi jako u
těch, kteří jsou už vycvičeni ve vnitřním umírání - ejercitados en
padecer - a kteří znají bouřky světa a vědí, jak málo je nutno se
jich bát a jak nestojí za to, toužit po světských rozkoších. Bylo by
možno, aby se při velkých pronásledováních uchýlili k nim, neboť
ďábel dokáže dobře zosnovat pronásledování, aby nám ublížil, a
kdo by v horlivé snaze mařit cizí hříchy nedal pozor, nedovedl by
odolat tomu, co se namane.
 (Dovedete si jistě představit, jakého skvělého školení se mi
dostalo v prvních dnech pobytu v zajetí od 17. 11. do 21. 11. 1939,
když jsem byl přednostně mučen tak, jak nebyl v té době mučen
ani jeden z mých spoluvězňů; že jsem např. ohluchl po ráně do
hlavy, že jsem byl povalen a tam ukopáván, že jsem musel jako je-
diný podepsat trest smrti,  ačkoliv jsem nic neprovedl z toho, co
jsem podepsal a nestál jsem před soudem, kde jsem byl domněle
odsouzen napřed k smrti a pak omilostněn na doživotní nucené
práce atd. Nedivte se, že od té doby považuji strach o sebe za
urážku  božího  Milosrdenství.  Což jsem se  nepřesvědčil  o  tom,
jaké  následky  má,  když  Bohu  nepřekážím  svým  myšlením  a
jednáním? Dotekl se mě snad někdo ve zlém od toho 21. 11. 1939
po celou zbývající  dobu mého pobytu v koncentračním táboře?
Jak  málo  jsem  si  toho  zasloužil  pro  tu  krátkou  dobu  utrpení!
Jakého obrovského blahoslavenství se mi dostalo za to, že jsem
plakal  bez  viny.  Správně  řekl  svatý  Filip  z  Neri,  1515-1595,
současník  Terezin:  "Pozvedněte  své  duše  k  Bohu,  neboť  není
žádné  větší  radosti  než  toto."  Zdali  bych  se  byl  zmohl  na
pozdvižení duše k Bohu, nebýt zkoušek, které jsem musel přestát.
Svatý Petr z Alcántary podle vlastní zkušenosti poznal na svaté
Terezii,  že  obstála  ve  velkých  zkouškách.  Proto  její  duše  byla
schopna poznat  tu  největší  radost,  jakou  člověk  může  zakusit,
povznese-li  svou  duši  k  Bohu.  Kdokoliv  toto  pozná  jako
blahoslavený Jindřich Seuse, stačí, aby pomyslil, že Bůh je jeho
Otec,  a už se jeho duše okamžitě povznese k Bohu a těžko ji



odtamtud dostat zpět. Jak těžko se člověk zříká pití alkoholu nebo
kouření, když s tím jednou začal. Srovnejte si s tím, zdali je vůbec
možno se zřeknout božího života v lidské duši, když jsme si ho už
jednou uvědomili.

 A  přece,  nedovede-li  se  člověk  zříci  i  největších  útěch
pocházejících nepochybně od Boha, nemůže s Kristem zemřít na
kříži, jak správně ukázal Ježíš při svém ukřižování. Mělo by to jít
všechno dobrovolně, jako se dobrovolně zmařil  Ježíš.  Ale naše
slabost je nezměrná. Aspoň tedy mně nic po dobrém nejde.)
 13. Hleďme na své chyby a nechme cizích. Je mnoho lidí
tak ustrašených, že se hrozí všeho, a přece bychom se z jejich
chování  měly  odnaučit  něčemu,  a  to,  abychom se  nevynášely
svými  přednostmi.  Předčíme-li  jiné co do zevnějšku a chování,
není  to  věc  nejdůležitější,  třeba je  dobrá.  Nesmíme také  hned
chtít,  aby  všichni  šli  naší  cestou,  a  nedávejme  se  hned  do
poučování o duchovním životě toho, kdo snad ani neví, co to je;
že  jsou  to  tužby,  které  pocházejí  od  Boha,  sestry!  Ve  svém
snažení se můžeme dopustit mnoha chyb. Proto je lépe přidržet
se  toho,  co  nám  říká  naše  řehole:  žít  v  tichu  a  stále  v  sobě
vzbuzovat  naději.  (Pozn.  G.:  karmelitánské  pravidlo,  jehož  se
světice  dovolává  doslova  zní:  "v  tichu  a  naději  bude  vaše
pevnost,"  což jsou slova převzatá z Izaiáše XXX,5),  že Pán se
postará o své duše a jeho milostí  dosti  prospějeme, budeme-li
jeho Velebnost o to horlivě prositi. On budiž veleben na věky!
 29. 9. 1988
 (Všimněte si, že opět vykládám podobenství o marnotratném
synu a nespusťte toto podobenství z mysli při následujícím výkla-
du.
 Přicházíme na svět tak dobře vybaveni pro život ve světě, že
se můžeme ustavičně zabývat svou výbavou, čerpat z ní, a ona se
zázračně doplňuje, jako by byla věčná. Není divu, že pokud tomu
tak  je,  nevzpomeneme  si  na  svou  věčnou  vlast.  Touto
jednostrannou zaujatostí ochuzujeme své vědomí o vztah k Bohu,
ale přesto se chováme jako věční. Dokonce se bojíme chovat se
jinak.  A  tak  se  dokonale  zabydlíme  ve  světě,  a  tím  ještě
nehřešíme,  protože  se  velmi  přirozeným  způsobem  splétáme
zevně s mnohým v času a v prostoru, o čem si myslíme, že je to
pro nás  připraveno.  Jen tak  se  můžeme stát  v malém staviteli
vesmíru. Vnitřně máme celý vesmír v malém v sobě i s veškerými
jeho hranicemi, ale o tom nevíme, a tak nás to nepoutá, jen nám
tajně prospívá. Zatím o tom zde nebude řeč. Počínáme-li si tak,
jak radí svatá Terezie v prvních třech komnatách, dostaneme se



dříve na dno svých možností  než lidé, kteří  nic nevědí o svém
vnitřním původu. Vírou a ctností rozpoutáváme relativní dobro od
relativního zla, a v tomto smyslu nejsme staviteli vesmíru, nýbrž
jedním z  vesmírových  detergentů,  rozpustidel  vesmíru.  Protože
však  vazba  mezi  relativním  dobrem  a  zlem  je  velmi  pevná,
musíme se vypořádávat s mocí zla velmi bojovně.
 Začáteční  boje  probíhají  začátečnickým způsobem.  Spíše
zlo dráždíme než zabíjíme. Ježíš ukazuje, že moc překonat zlo
pochází z oddanosti  Bohu a z poznání.  Tato cesta,  jako každá
jiná,  má  své  specifické  nedostatky,  ať  ji  už  provádíme  za
klášterními zdmi nebo mimo nich. Jedním z největších nedostatků
je, že začneme prostředky cesty vlastnit. Máme své ctnosti, svou
víru,  ovšem  i  své  nedostatky.  Svatá  Terezie  právě  ve  třetích
komnatách  předkládá  velmi  jemně  a  taktně  způsoby,  jak  se  z
takového  vlastnictví  vymanit.  Co  ve  druhých  komnatách  ještě
nebylo  chybou,  nýbrž  předností,  na  rozhraní  mezi  volným
působením  boží  Vůle  a  opouštěním  vůle  vlastní,  začíná  být
vlastnění  řečeného  velkou  překážkou  dalšího  pokroku.  Měli
bychom být velmi vděčni za to, že stanovila tak přesně, kam se dá
dojít vlastní vůlí a vlastněním, a kde už se těmito prostředky nedá
nic pořídit.  Hranice nejsou tak ostré. Vlastní  vůli  nemáme nikdy
opustit ve všem, jak už jsem o tom psal vpředu. Zprvu se spíše
přechází  do partnerství  mezi osobní vůlí  a Vůlí  boží,  také mezi
aktivitou a trpností. Než se to stane, vlastníme zásluhy z modlitby,
ze ctností a z činů.
 Ježíš řekl: "Nechte maličkých přijíti ke mně, neboť jejich je
království boží." Volá-li svatá Terezie po pokoře, má na mysli ono
umenšování sebe, bez kterého nejsme blízko království božího.
 Třetí  stupeň je tedy přechodovým stupněm, v němž do té
doby bezchybně uplatňovaná osobní vůle musí  přejít  do takové
míry do Vůle boží, abychom si jí mohli bez těžkostí být vědomi, že
působí. Před tím musíme dospět k takové ustálenosti osobní vůle,
abychom byli schopni ji  podřizovat Vůli boží.  Zde tedy platí  bez
pardonu disciplinovaná oddanost a pokora.
 V mém případě, na cestě shora dolů, lékaři otevřeli bez mé
vůle  dokořán cestu  Vůli  boží  do  osobní  vůle  člověka.  Neboť  ji
čtrnáctkrát  opakovaně vyloučili.  Pak už měla Vůle boží možnost
vnikat  při  příležitostech  podobného  typu  jako  byly  operace  za
vědomí, do mého úseku vědomí i se svou mocí, a to činila až do
mých 17 let, kdy pronikla do mého úseku vědomí proto, že jsem
se vzdal bez lítosti  toho, co jsem měl nejraději, asi tak, jako se
vzdali učedníci svých rodin. Svolil jsem vlastně, že ve svém životě



nebudu činný podle své vůle a podle svých zálib. Ani tehdy jsem si
nepřál ani v nejmenším, aby se ve mně projevila Vůle a obrátila
můj život naruby. Najednou jsem aspoň ve vnitřní modlitbě nešel
za svou vůlí, nýbrž za Vůlí boží, abych mu patřil.- Zatím jsem jen
opustil  svůj model života a Bůh sám začal modelovat můj život
podle své Vůle. Upozorňuji, že ani tehdy jsem o tuto změnu nestál,
ani chvíli  před tím než tato změna nastala,  ani jsem netušil,  že
nastane.  To  je  největší  přednost  této  cesty,  ale  i  ta  má  své
specifické  těžkosti  a  nedostatky,  neboť  probíhá  stále  ještě  za
aplikovaného zákona dualismu. O těchto nedostatcích  pravil  ve
zkratce svatý Pavel: "Duch zajisté je připraven, ale tělo je slabé."
Dnes bychom řekli,  že  stvořené má stále  ještě  mnoho úkolů  v
tomto  světě  a  bez  jejich  provedení  by  se  neprojevila  ani  moc
Ducha.)

 Komnaty čtvrté
 Obsahují tři kapitoly
 Kapitola první

 Pojednává o rozdílu mezi útěchami a něžností  ve vnitřní
modlitbě  a  mezi  zaujetím,  a  praví,  jakou  radost  jí  způsobilo
poznání rozdílu mezi rozumovým přijetím a pochopením, a jaký
prospěch z tohoto rozdílu mají, kdo bývají při modlitbě roztržití.
 (Svatá Terezie tu opět řeší už jednou načrtnutý rozdíl mezi
myšlením a uvažováním - pensamiento - a pochopením bez úvahy
- entendimiento. Dovolím si ještě jednou tu myšlenku rozpracovat
podle vlastní zkušenosti od 17. roku svého věku. Mohu si to dovo-
lit, protože roku 1939 se u mě stalo dvojí:
 a) Napřed se do mého vědomí dostalo vědění, že má vnitřní
podstata je věčná, ale s tím spojená extáze končila, jak končívají
všechny extáze, vyvržením do vyhnanství, poprvé pociťovaného a
spočívajícího v tom, že si v něm nejsme vědomi své nesmrtelné
podstaty, jen si z předešlého setkání s ní pamatujeme, že ji má-
me.  Tato  paměť obsahovala  v sobě také jistotu,  že  budu znát
prostředek, jímž se vrátím do vědomého zažívání nesmrtelnosti.

b) Za několik dní, opět zjevením, tedy zásahem shora, jsem
se dostal ke znalosti tohoto prostředku. Ta znalost se nedostavila
po úvaze a porozumění, nýbrž náhle, tak jako první fáze, uvedená
v bodu a). Proto přinesla něco jiného než uznání, že jde o správný
prostředek. Přiměla Sílu tím prostředkem uskutečnit nové vstupy
do  vědomí  nesmrtelnosti.  Vzniklá  radost  z  tohoto  objevu  měla
zcela  konkrétní  povahu:  živelnou  poutanost  a  zaujatost  pro



předmět  radosti  nebo  pro  důvod  radosti.  Protože  prostředkem
vstupu do vědomí nesmrtelnosti byl konkrétní obsah modlitby, bylo
téměř nemožné, abych byl při ní rušen nějakými postranními nebo
nežádoucími  myšlenkami,  s  výjimkou  nežádoucích  pocitů,  se
kterými jsem věděl, jak se vypořádat, ale ne hned. Ale zase jsem
to nevěděl po úvaze, nýbrž postupně nabývanou zkušeností. A tak
následovala  milost  za  milost,  jak  by  se  vyjádřil  svatý  Jan
Evangelista.  Jenže  některé  zvlášť  velké  milosti  jsem,  zásahem
rozumu,  nepovažoval  za  milost,  nýbrž  za  opuštěnost.  Jedna  z
takových  největších  milostí  bylo  zatčení  17.  11.  1939,  nebo
ujištění esesmana dne 21. 11. 1939, že mě zabije. Ovšem, ani mi
nenapadlo, že též všechny ty výstřední události ve svých zevních
rysech negativní povahy, jako třeba zásahy lékařů, nebo pozitivní
povahy,  jako  vyprazdňování  od  vlastní  vůle  s  příslušným
nabýváním  Moci  byly  od  dvou  let  mého  života  až  do  těch
sedmnácti, také milostmi, a jak velkými. Ale kdo z nás ví, nebo si
aspoň připustí myšlenku, že celý lidský život je tou největší milostí,
kterou  může  něco  stvořeného  ve  vesmíru  získat  nesmrtelnou
podstatu?  A  říkám,  že  už  ji  získává,  neboť  v  živém  lidském
organismu  se  nepřetržitě  uzavírá  okruh  z  nestvořeného  do
stvořeného a zpět ze stvořeného do nestvořeného, jenže o tom
člověk neví, zatím neví. Nechci se tím omlouvat, ale kdybych byl
věřil,  byl  bych  dávno  přišel  na  to,  že  po  zastavení  mysli
následovala  Pomoc  boží  mimořádným  nadlidským  způsobem,
který  nebyl  běžný.  Podívejme  se  na  události  ze  života  svaté
Terezie  před  první  extází,  jak  dopadaly,  když  byla  věřící.
Mimořádně správně reagovala na obraz Milosrdenství z události
Ježíš a Samaritánka u studny nebo na smrt matčinu ve dvanácti
letech, kdy vyměnila pozemskou matku za Pannu Marii, rozumějte
za Matku celého vesmíru. To dokázalo dvanáctileté věřící děvče,
kdežto já nikoliv. Nicméně, i ta drobná zjevení už v předškolním
věku  obsahovala  příkaz,  jehož  podstatou  byla  nepřekonatelná
Moc. Vyprávím vždycky jen o projevech Moci, které se dají popsat
jejich obsahem, např. nepij alkohol, nekuř, nežij pohlavně. Ale i ta
drobná napomenutí, vždycky beze slov, měla povahu přemáhající
Moci,  která umožňovala v pravý čas nesjet  z kolejí,  po kterých
jsem měl jeti dál. A těch napomenutí bylo mnoho. Bezprostředně
jim předcházela slovní napomenutí lidí, nebo neslovní napomenutí
zvířat nebo i věcí. Události napovídají nám všechny bez rozdílu,
ale kdo na ty nápovědy dá, nenásleduje-li bezprostředně po nich
zásah realizační Moci, nebo dokážeme-li "hlas" této Moci zapudit.
Já jsem musel na tyto popudy dát, protože jsem byl patřičně přip-
raven  utrpením  a  pláčem.  Správně  praví  starověký  mudrc,  že
pravá moudrost přichází branou utrpení, a dodal bych, že nejenom



jí, podíváme-li se na svatou Terezii. Přichází též branou víry a růz-
nými mezerami v plynulém toku našich myšlenek. Těm mezerám
říkáme chybně náhody.  Já jsem tedy musel  dát  na ty  popudy,
neboť jsem se těm správným návykům učil nedobrovolně. Svatý
Augustin býval ve škole bit, protože byl neposlušným dítětem. A
pak po obrácení na víru praví, že těch ran dostal příliš málo, že
jich mělo být mnohem víc. Byl tehdy nevěřící, když byl žáčkem.
Svatá Terezie se u svých sester správně opírala o víru v Boha a
také  o  víru  v  ní,  proto  si  přála  být  hodně svatou.  Já  jsem byl
podpírán bezčetnými  "bezprávími",  kterými  jsem byl  postrkáván
kupředu,  a  potom  Silou  občasné  prázdnoty  mysli  a  ovšem
společně  s  těmi  sestrami,  jsem se  opíral  o  poslušnost  tomuto
vedení nebo tohoto vedení, kterému ony věřily, zatímco já jsem o
něm věděl a byl jsem nárazy na ně upozorňován.
 Svatá Terezie  ovšem ví,  že její  dcery se do těchto  stavů
dostávají přijatou vírou, která zčásti působí zvnějšku, ale může mít
za následek i působení shora, tj. z toho vnitřního Hradu. Řekla už
v předešlých kapitolách a komnatách, co se musí učinit,  aby se
člověk otevřel tomuto působení shora. Jestliže ji sestry poslechly
při  její  nápovědi  v prvních  komnatách,  bude se teď její  vedení
nesmírně lišit od předešlého.)
 1.  Začínám-li  mluvit  o  čtvrtých  komnatách,  mám  hodně
třeba,  jak  jsem  řekla,  abych  se  odevzdala  Duchu  svatému  a
prosila jej, aby od této chvíle prosil za mne, abych něco mohla
vysvětlit  tak,  že byste  tomu rozuměly,  neboť  zde začínají  věci
nadpřirozené. (Pozn. G.: V cuentas de Conciencia, Vyprávění o
vědomí, napsaném o rok dříve v Seville, a určeném, jak se za to
má,  P.  Rodrigu  Alvarezovi,  mluví  Matka  o  téže  těžkosti,  má-li
pojednat o "věcech nadpřirozených", a vyjadřuje se takto: "První
modlitbu, kterou jsem poznala jako nadpřirozenou - a nazývám ji
takovou proto, že ji  nelze získat ani dovedností  ani pílí,  ačkoliv
mnoho se získá přípravou pro ni, a ta se musí provádět pečlivě."
Zaznamenal José Vicente Redriguez.) A je přetěžké je vysvětlit
bez pomoci boží Velebnosti, jak jsem popsala už jinde, a jak jsem
to pochopila přibližně před čtrnácti lety (Vida kap. 14 až 32 a 37 až
40). Zdá se mi sice, že mám poněkud jasnější poznání o těchto
věcech, které Pán popřává některým duším, ale něco jiného je,
umět je vysvětlit. Prosím o tuto schopnost boží Velebnost, bude-li
to nějak užitečné, ne-li, staň se jeho vůle!

 (Nepovažoval  jsem  nikdy  nadpřirozené  věci  za
nadpřirozené,  protože  od  dvou  let  do  sedmnácti  zapadaly  tak
dokonale do přirozeného lidského života, že jsem si ani nevšiml,
že jsou mimořádné. Teprve pak vyvstaly v mém vědomí takovou



silou a mocí, že přemohly dosavadní můj nepřirozený a nepravý
život a v očích mrtvých lidí  vypadaly nadpřirozeně.  Tehdy jsem
plakal nad sebou a nad nimi, že vůbec nic nevědí o životě. Pak
jsem ovšem nemohl odolat a začal jsem vyprávět o klíčícím a pak
se rozvíjejícím životě, a protože to činím 58 let, nabyl jsem v tom
vyprávění určité schopnosti,  kterou si  nejvíce hodnotí malé děti,
když jim vyprávím tzv. pohádky, zatímco dospělí lidé občas uznají,
že je správné, co říkám. Uznávají pravdu, ale nezařídí se podle ní.
Je těžké, aby v dospělém věku začli s přípravou na pravdu o jejich
pravém  životě.  Pouze  mi  rozumějí,  a  toto  pouze  je  jistým
způsobem ochranou před následky nedodržení toho, co má být
závazné pro každý krok našeho života na zemi.
 Ukáži  vám,  jak  závazně  do  mých  pohádek  vstupují  děti.
Vyprávěl jsem malému Michalovi stvoření světa jako pohádku a
dospěl  jsem  až  tam,  kde  archanděl  Michael  stojí  s  ohnivým
mečem u bran ráje, aby lidem zabránil návratu. Když jsem po čase
k němu přišel na návštěvu, zastoupil mně cestu s malým klacíkem
v  ruce  a  volal:  "Nevstupuj,  tady  je  ráj."  "Tak  ty  jsi  archanděl
Michael?" "Ano, tys to říkal, a já jím jsem." Ve skutečnosti jsem
mu říkal jen po kom má jméno a jakého má patrona. Nedivil jsem
se, protože dítě ještě potřebuje žít nadpřirozeným způsobem a my
mu to jen těžko vyvracíme. Když už nic jiného neumíme, nechme
je  aspoň chvíli  žít  v  pohádce. Nedopusťme,  aby začlo  žít  brzo
nepřirozeným životem. Ať si dítě předsevezme nějaký světský cíl
úměrný jeho věku, a pomozme mu, aby jej sledovalo poctivě a ze
všech sil atd. Kdybychom ho naučili této poctivosti, brzy a vždy v
pravý  čas  by  se  ocitlo  v  mých  sedmnácti  letech  a  začlo  by
poznávat  svůj  věčný  cíl.  To  je  začátek  duchovní  dospělosti  a
mentální zralosti.
 Upozorňuji na to, že prosí-li svatá Terezie Ducha svatého,
aby jí pomohl při výkladu o věcech nadpřirozených, ví jak si má
počínat. Při takové prosbě nenaléhá, nýbrž vyprazdňuje se od své
vůle. Tak nejen začne poznávat Vůli boží, ale je jí též podmaňo-
vána, neboť samovolným zaujetím zastavila běžící mysl a s ní ono
pensamiento, přemýšlení, myšlení, které je součástí osobní vůle.
Napřed tedy chtěla  vysvětlit  věci  nadpřirozené,  ale  pak předala
svou vůli Duchu svatému. Totéž učinil slepý, jemuž Ježíš řekl po
jeho uzdravení, že jeho víra ho uzdravila. Slepec předal svou vůli
po uzdravení  Ježíšovi,  kterému věřil,  a  tím mohl  nastat  zázrak
uzdravení. To jsou zázraky víry a my si myslíme, že to byly jen
zázraky Ježíšovy, a ty že se už za našich dob neopakují.)

 2. Jelikož se tyto komnaty nacházejí už blíže Králova sídla,
jest  jejich krása veliká a jsou tam věci  tak vznešené, které lze



vidět a pochopit, ale rozum není s to, by je mohl třeba jen naz-
načit, takže, i když něco o nich řekne, co je výstižné, zdá se to být
těm, kteří s tím nemají zkušenost, velmi nejasné, ale ten, kdo má
hojnost zkušeností, snadno vše pochopí.
(Mohu říci něco o nahlížení do těchto komnat bez zkušenosti se
světem, tedy bez zkušenosti zdola, protože vím, že nikomu není
upřeno, ani malému dítěti, aby tam nahlédl, a také tam nahlíží, a
dokud  je  malý,  bez  těžkostí,  ale  pokud  tento  poklad  nemůže
srovnat s pohledem na zevní svět, tedy s pohledem obráceným
navenek, nemůže se o ničem tak viděném vyjádřit srozumitelně,
ani si nedovede lidsky vysvětlit, co se s ním dělo, dokud v těch
komnatách byl. Podmínkou vstupu je prázdnota mysli, která však
není nějakým civěním, nýbrž výslednicí  sebevzdání, a řekl  bych
velmi  tvrdého  sebevzdání,  jaké  jsem  nedobrovolně  zažíval  od
dvou do čtyř let při operacích za vědomí, a na rozdíl od civění, je
to  zvýrazněné  nazírání  tím  že  mu  nepřekážejí  hranice  úseku
vědomí AB. Všimněme si znovu např. zření, kterého byla schopna
malá  Terezie  při  pohledu  na  obrázek,  na  kterém  Ježíš  nabízí
Samaritánce věčný život, tedy nabízí jej ženě z hlediska mravního
nepřipravené. U ní však nedošlo k vyprázdnění mysli. U řádových
sester,  které  byly  mravně  připraveny,  muselo  dojít  ještě  k
vyprázdnění  mysli,  k  opuštění  vlastních  zásluh.  Teprve pak  se
mohly  ocitnout  na úrovni  malé Terezie,  dítěte,  které  nahlíží  na
Milosrdenství a opravdu je vidí a pak na sobě zažívá. Teprve pak
se jim mohlo Milosrdenství zjevit tak jako malé Terezce. U ní tedy
toto zjevení bylo zásahem shora, způsobené připraveností dítěte
ke  vstupu  do  království  božího,  jak  by  se  vyjádřil  Ježíš.  Co
lidského  muselo  předcházet  zdola?  Naučená  víra,  soustavně
vštěpovaná.  Totéž  platí  o  zjevení,  které  měla  svatá  Kateřina
Sienská v šesti  letech.  U ní  je  zvlášť  dobře patrno,  co v jejím
zjevení bylo podloženo naučenou vírou, příspěvkem zdola,  a co
bylo  pravým  zjevením  přicházejícím  shora,  pravým  obsahem
zření: Trvalá touha patřit Kristu Králi, kterou nic neotřáslo až do
smrti. Takové trvání nemá nic, co pochází zdola. A to je také první
věc, která se dá říci o vstupu do čtvrté komnaty. Obrazem nebyla
popsána, nýbrž  živým programem pro celý život. Říkám-li živým
programem, mám na mysli Sílu, která stála za obrazem a byla jím
patřičným  způsobem  zpřístupněna  smyslům  a  rozumu  malé
Kateřiny i malé Terezie, a tím zároveň otupeno ostří toho poznání,
které, kdyby nebylo bývalo otupeno, bylo by obě dívenky zabilo. A
to jsou věci, které pochopí jen ten, který má s nimi zkušenosti.
 Vznešené  představy,  city  a  myšlenky,  pocházející  zdola,
mohou být dobrým prostředkem nebo zprostředkovatelem toho, co



bezobrazně stále vchází do člověka shora, ale on o tom neví. Má-
li  člověk  vznešené  představy,  dovídá  se  o  tom  napřed
prostřednictvím jich. Shora jsou posvěcovány Silou, která v nich je
a  která  se  začíná  projevovat  především  v  lidské  vůli.  Ta  je
uchopena a  unesena,  kam by sama nikdy nedospěla.  Názorně
bylo ukázáno takové uchopení lidské vůle, která souvisí s lidským
tělem, odjezdem Eliášovým do nebe v ohnivém voze. Obraz vozu
je  tu  symbolem  Moci  Vůle  boží,  odnést  člověka  k  sobě.  V
počáteční fázi, v jakési předchuti únosu člověka v těle, se to stalo
sv. Terezii při zření Milosrdenství božího z pouhého obrázku.

 Měl jsem vzácnou příležitost, kterou mně způsobili lékaři od
dvou do čtyř let, za níž zrušila meze normálního vědomí v úseku
AB, a protože odstranili smysly (A) na jedné straně a rozum (B) na
straně druhé tohoto úseku, otevřeli dokořán mé vědomí do takové
šíře, že se už nikdy dveře vědomí nedaly natrvalo zavřít. Ale v 17
letech  poprvé  a  21.  11.  1939,  tedy  téměř  po  27  letech,  jsem
dokonaleji pochopil, čeho jsem byl před tím svědkem. Mohu tedy
zcela zodpovědně říci, že nestačí dveře vědomí otevřít, ale že je
nutno dospět též tělesně a mentálně k tomu, aby člověk mohl zjis-
tit, nejen, že je vesmírem v malém, že v něm nic nechybí, ani me-
ze vesmíru, ale že je též v nejhlubším nitru Bohem bez obrazu
lidského,  pokud  si  nepomáhá  k  tomuto  stavu  vědomí  ani
představou,  ani  obrazy  víry.  Sestupuje  pak  k  obrazům  jako  k
něčemu dočasně propůjčenému smysly a rozumem, aby tyto dva
také mohly být získány pro Dílo boží. Dá se říci, že pak i ví, jaký
důležitý smysl má lidský život v těle,  jak tento život je schopen
obsáhnout v sobě jak stvořené, tak nestvořené, jak narozené, tak
nenarozené,  a  nabýt  svobodu,  která  je  mu  upřena,  dokud
nevystoupí z hranic vědomí úseku AB, aniž by jej přitom popřel,
nýbrž jen naplnil jeho smysl zprostředkovatele všeho.
 Ještě jednu maličkost na okraj tohoto vyznání. Kdyby se mi
na stroji nepokazila spojka u písmene "M“, nebyl bych patrně uvízl
na tomto prahu výkladu k nadpřirozené modlitbě, jak by se vyjád-
řila  svatá Terezie,  nenapsal  bych toto přiznání  jako útěchu pro
všechny,  kdo  na  nic  nadpřirozeného  nevěří.  Písmeno  "M"  se
vyslovuje  rty,  které  se  zavřou.  Není-li  zvuku  "M",  je  slyšet  jen
ducha hloubky lidského nitra, jakési, nepřesně řečeno, "O" a v tom
je obsaženo všechno a zároveň otevřeno všechno, co bylo dříve
zapečetěno.  Tak vidíte,  tady jsem užil  obrazu, do kterého jsem
zahalil  pravdu.  Svatá Terezie si  bude od této  komnaty počínat
obdobně, a proto vzývá Ducha svatého, aby se dveře vědomí před
ním nezavřely, ale vykládá o tom obrazně, aby mohla aspoň něco
říci o tom, co On jí napovídá.)



 Bude se zdát, že k tomu, aby člověk mohl dospět do těchto
komnat, musel před tím mnoho času strávit  v jiných komnatách
(=Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido
enlas otdras mucho tiempo.)  (Cituji španělský text, abyste viděli,
že dříve než jsem si přečetl tyto španělsky psané řádky, jsem vám
o nich něco řekl jiným obrazem.) Ačkoliv tomu tak obvykle je, že
musel  být  v  té  (komnatě),  o  které  jsme právě  mluvili,  není  to
nezvratným pravidlem, neboť Pán rozdává kdy chce a komu chce
své statky, a nikomu přitom nekřivdí.

(Kdepak by člověk přišel na to, že lidský život otevírá člo-
věku blahoslavenství, jedno za druhým. Člověk jen hartusí nebo
se raduje a zůstává dlouho slepý pro tyto dary života. Měl jsem to
štěstí,  že lékaři mi pomohli k otevření blahoslavenství plačících,
kteří  budou  potěšeni,  jak  jsem  se  o  tom  už  zmínil  vpředu.
Vracívám  se  rád  k  podobenství  o  marnotratném  synu,  které
dokonale znázorňuje,  jak nás náš život přibližuje k velké slávě,
která nás čeká od věků a před začátkem věků u Otce.
 Obyčejně čím se začne, v tom se pokračuje, ale ani to není
nezvratným  pravidlem,  no  es  regle  cierta.  To  je  napověděno
skvěle samotným životem Ježíšovým. Pokračoval v jedné versi až
do 30 let, pak ve druhé další tři roky, atd., a tyto dvě verse se to-
tálně lišily jedna od druhé. A cožpak ta třetí, do které nevstupovalo
vůbec žádné utrpení, kterého před tím bylo tolik.
 Nebe je shora dolů otevřeno neustále  a pro všechny, pro
celé tvorstvo, ale zdola nahoru je zavřené, takže se bude zdát,
parecerá, že Bůh rozděluje komu a kdy chce. Ale to je jen jeden z
možných obrazů skutečnosti, není to skutečnost sama. Zastavme
se u jiného Ježíšova obrazu: "Klepejte a bude vám otevřeno". V
tomto obrazu není podmínek, za kterých se neotevírá, a víme, že
jsou, žijeme-li jako mrtví, neotevře se nám. Říkávám tomu méně
dramaticky:  žijeme-li  si  jako na dovolené,  a ne jako povolaní k
úkolu, který máme plnit. Trápíme-li se nad něčím a svádíme-li své
trápení na něco objektivně existujícího,  jednáme chybně,  neboť
neděje se nic jiného, než že jsme voláni k úkolu. Radujeme-li se z
něčeho, co má své objektivní příčiny, myslíme chybně: Neděje se
nic jiného, než že jsme voláni k jinému, velmi radostnému úkolu.
 "Nech  mě  aspoň  chvíli  spát,"  říkám  si,  ale  vím,  že  se
dovolávám chybně práva na spánek. Jsem volán k tomu, aby se
má vůle  poddala  tomu,  čemu se  má poddat,  a  teprve  pak  se
poddávala  ve  správném  pořadí  i  spánku.  Tohle  znají  v
karmelitánské řeholi  výtečně a jsou tím lidstvu velmi prospěšni.
Mysli člověče na sebe až tehdy, až na tebe přijde řada, a zdá-li se



ti, že marně čekáš ve frontě na své pořadí, mýlíš se, protože jsi
volán k trpělivosti, které máš patrně málo. "Až na tebe přijde řada,
vyspíš se a najíš se dosyta." "Cožpak zapomínáš, žes měl všeho
dosti, i když všichni kolem tebe hladověli a trápili se? Jaké skvělé
pomocníky jsem ti  posílal,  matku, lékaře i  esesmana. A neříkej,
prosím  tě,  žes  měl  výjimečně  zdatné  pomocníky,  protože  tím
umožňuješ lenochům, aby se omluvili. Kdykoliv otevřeš oči, vidíš
proudy  pomocníků,  přicházejících  odevšad  ke  každému z  vás.
Jakýpak  je  to  výjimečně  zdatný  pomocník,  to  pokažené  mrtvé
písmeno "M"? Kdo je činí tvým zdatným pomocníkem? Nepřisuzuj
si věci, které nejsou tvé. Všechno je boží, a proto měj ke všemu
úctu, i k neštěstí, i k radosti."
 Když píši,  jako by ke mně někdo mluvil,  i  když ani  slovo
neslyším, nelžu, nýbrž odívám pravdu do srozumitelné řeči. Nikdy
neslyším ani slovo.)
 3. Do těchto komnat zřídkakdy vstupuje jedovatá havěť, a
dostane-li se tam, neuškodí, nýbrž spíše prospěje. A pokládám za
mnohem lepší, vstoupí-li a způsobí-li boj na tomto stupni modlitby,
protože ďábel by mohl někdy zneužít útěchy, které přicházejí od
Boha, kdyby nebylo pokušení, a mohl by způsobit mnohem větší
škodu, než když se pokušení naskytne. A duše by nezískala tolik,
jako  když  je  odloučena  od  všeho,  co  si  zasloužila  a  když  je
ponechána v běžném vytržení. Nestane-li  se to, nejsem si jista,
ani se mi nezdá možné, že by šlo o pravé působení ducha Páně v
tomto vyhnanství.
 (Svatá Terezie mluví o poloextatických stavech, které mají
povahu  vln,  přesahujících  úroveň  normálního  vědomí,  nebo
slunečních protuberancí, které se svými výlevy vracejí ke svému
původu a vzniku. Přitažlivost masy vědomí AB je zatím tak silná,
že kdyby se člověk z těch chvilkových výstřelků nevracel, co zatím
považoval za normální, to by nebylo správné a mohla by se porušit
duševní  rovnováha.  Náboženskou terminologií  vyjádřeno nebylo
by to pravé působení ducha Páně. Nestal se nějaký omyl, že jsme
se  ocitli  ve  vyhnanství.  Máme  v  něm  úkol.  Nestačí  říci  podle
podobenství  o  marnotratném  synu,  že  je  úkolem  všechno
promarnit, abychom si vzpomněli na otcovský dům. Podobenství
Ježíšova jsou pouhým komentářem k Ježíšovu životu a ke smyslu
našeho života. Jedno bez druhého neobstojí, neboť podobenství
vyplývají ze života, a nevíme-li o tom, ani podobenství si správně
nevysvětlíme.  Promarnění  se dají  vyjádřit  jiným způsobem jako
ztráty, a ty musí předcházet pravému duchovnímu nabytí. O tom
jsem již mnoho řekl ve spojitosti s Ježíšovým životem. Zde stačí
říci, že na čtvrtém stupni je nutná ztráta iluze, že jsme už zvítězili



nad sebou, a tato ztráta je velmi cenná. Kde k této ztrátě nedojde,
tam dochází k zastavení celého postupu. Je tedy nejvýš potřebné,
abychom odhalili ďábla, který se objevuje v podobách nám dosud
neznámých. Světice správně říká, že kdyby ďábel neukázal své
růžky, kdyby zůstal nepoznán a kdybychom proti němu nemuseli
bojovat, zůstalo by jeho panství nedotčeno. Proto si svatá Terezie
cení ty boje. Jinak řečeno: Potřebujeme až do konce života své
malé já, ale musíme je umět omezit na funkce nutné k uchování
života  do  té  doby,  dokud  jej  potřebujeme,  aby  pokračoval  v
lidském těle. Přílišná péče o zdraví je právě tak neužitečná jako
promrhávání  zdraví.  Také  nemáme  mimo  klášterních  zdí
představené, kteří by se starali o náš chléb a přístřeší.  Musíme
umět sami zastat jejich funkci. Zanedbáváme-li ji, způsobujeme si
zbytečné zdravotní potíže, které pak odvedou naši pozornost, kam
by nebyla odvedena,  kdybychom se  včas postarali  o  tělesné  a
duševní potřeby. Hospodařme se svým zdravím jako se svěřenou
hřivnou, s úctou k tělu a ke všem duševním schopnostem. Vězme
též, že extatické stavy málokdy přidají na zdraví. Netužme po nich.
Třeba by je tělo ani neuneslo. Totéž platí o duchovních útěchách a
sladkých pocitech při modlitbě. O tom bude dále řeč.)
 4. Promluvím o tom, o čem jsem už slíbila říci, a promluvím
o rozdílu  mezi  útěchami  ve  vnitřní  modlitbě  a  sladkými  pocity.
Myslím, že útěchami můžeme nazvat stavy, které získáváme svým
rozjímáním a  prosbami  k  Pánu.  Pocházejí  z  naší  přirozenosti,
ačkoli  k  nim  (para  ello)  nakonec  pomáhá  Bůh,  čemuž  máme
rozumět  tak,  pokud  se  mi  to  podaří  vysvětlit,  že  bez  něho
nemůžeme nic. (Pozn. G.: Jan XV, 5: "Já jsem vinný kmen, vy jste
ratolesti.  Kdo zůstává  ve  mně a  já  v  něm,  nese hojné ovoce,
neboť  beze  mne  nemůžete  učinit  nic."  Mluví  tu  o  základní
zkušenosti, že nic nelze uskutečnit bez Boha; má na mysli "gran
placer",  velikou  radost,  kterou  jí  dal  Bůh  a  o  níž  píše  v  listu
Lorenzovi, de Cepeda 17. ledna 1577), ale že vše vzniká též ze
samotného dobrého skutku, který konáme. Zdá se nám, že jsme
je získaly vlastním přičiněním a těšíme se právem z toho, že jsme
se  oddaly  podobným dobrým věcem.  Všímáme-li  si  však  toho,
vidíme, že nabýváme stejné útěchy v mnohých věcech, které nás
mohou potkat  v  tomto  světě.  Tak  nás  těší,  nabudeme-li  náhle
jmění,  nebo uvidíme-li  neočekávaně osobu,  kterou  máme rádi,
nebo  podaří-li  se  nám  nějaké  velké  dílo  nebo  čin,  jež  lidi
pochvalují, asi tak, jako když někdo řekne, že jeho muž nebo bratr
nebo syn zemřel, a on ho vidí přicházet živého. Viděla jsem, jak
lidé  z  velké  radosti  ronili  slzy,  a  také  mně  se  to  několikrát
přihodilo.  A tu  se mi  zdá, že taková potěšení  jsou přirozeného
původu, a že tomu tak je i při věcech od Boha, ale že jsou původu



vznešenějšího,  ačkoliv  ani  ty  dřívější  rovněž  nebyly  ničím
špatným. Zkrátka tyto útěchy vznikají z naší přirozenosti a ústí v
Bohu. Kdežto duchovní radosti začínají v Bohu a naše přirozenost
je pociťuje a těší se z nich podobně, ba ještě víc, jako z těch čistě
přirozeného původu. Ó, Ježíši, jak toužím, abych se uměla o tom
vyjádřit jasně. Podle mého soudu vidím ten rozdíl zcela jasně, ale
neumím se o tom vyjádřit. Učiň to Pán za mě!
 (Právem se obává, že nebude umět vysvětlit, jaký je rozdíl
mezi stavem, který přichází "shora dolů" oproti stavu navozenému
"zdola nahoru". Dostala se k té zkušenosti "shora dolů" když byla
příliš malá, ještě dítětem, a když ji nezpracovala, ba ani nemohla
dětským rozoumkem zpracovat  přímo bezprostředně v té  době.
Řetězová  reakce,  která  pak  následovala,  už  tolik  zapadala  do
přirozených věcí, jak by se o tom vyjádřila, že nebylo možno je
zřetelně pro jiné lidi rozdělit.  Už také proto, že byla od začátku
vlivem výchovy v rodině člověkem věřícím a nedokázala oddělit ví-
ru naučenou od víry z vlastní zkušenosti, zatímco já jsem odolal
víře naučené a byl jsem vnitřním příkazem přinucen jen k tomu,
abych víru jiných neodsuzoval a navíc se jí  podvoloval tak,  aby
nikdo nepoznal, že jsem nevěřícím. Poznala to jedině má babička,
protože se mě občas ptala, když mě vodila z kostela domů, zda
jsem už začal věřit. Z téhož, už zmíněného příkazu, nesměl jsem
ve věcech víry lhát, a proto jsem jí spravedlivě říkal, že nevěřím.
Myslím,  že  jsem  se  už  vyznal  z  toho,  že  jsem  byl  dokonce
zkoušen,  zda opravdově nevěřím,  a  obstál  jsem před babičkou
jako nevěrec.  Ona triumfovala nad mou matkou a řekla jí:  "Tak
vidíš, že ten kluk tu víru jen hraje. Z toho nikdy nic nebude." A
nebylo před ní k ničemu, že jsem se zapíral a víru hrál, přestože s
tím byl spojen velký sebezápor, denně několikráte opakovaný až
do 17 let bez nejmenšího nároku na nějakou zásluhu "tam někde
nahoře v nebi". A tato bezvýhlednost byla zvlášť významná, jak se
náhle nečekaně ukázalo v dubnu 1930, kdy jsem zažil onu "gran
placer" - velkou radost, a to s jasným vědomím, že nepochází z
mého přičinění.  Mohu tedy  i  pro  kohokoliv  jiného jasně  rozlišit
"vlité"  od  "získaného"  při  vnitřní  modlitbě,  podle  terminologie
katolické teologie. Mohu zodpovědně říci z vlastní zkušenosti, že
je třeba mnoho učinit z vlastní iniciativy, a dokonce bez nároku na
jakoukoliv  odměnu,  jen  z  poslušnosti,  má-li  se  bezpečně  a  s
nečekanou  velikostí  dostavit  velká  radost  z  toho,  že  jsme
nesmrtelní.  Zde platí  obdobně,  co  se dá říci  o  příčině  zázraků
konaných  učedníky po  tři  roky.  Napřed  musí  dojít  k  nějakému
velkému  sebezáporu,  pak  k  bezvýhradné  poslušnosti  toho,  co
považujeme za správné. Teprve pak naše přirozené vlastnosti se
změní na zázračné, na působící "shora". I nadále se můžeme dát



poučit ze života Páně a jeho učedníků, že pak nenastane nějaké
konečné vítězství,  nýbrž jen přechodné období klidu protkaného
pokušeními,  zapřením pravého,  aby  si  člověk  dokázal,  jak  má
sebe přednostně rád a že není ničeho hoden. Zatím není třeba
vést výklad dál. Ale radost, která se dostavila, se neliší od jiných
radostí  jen původem a předmětem, nýbrž i  svou přesvědčivostí,
která  přetrvává  i  tu  radost  a  vede  člověka  dál  ještě  k  větším
radostem, a tím bezpečněji,  čím méně si  je člověk přeje a čím
méně je očekává. Největším přínosem je sebepoznání, neboť ono
umožňuje poznávat Boha.
 Pán Ježíš nás upozornil ještě na další  důležitou okolnost,
která na cestě k Bohu do značné míry předurčuje průběh cesty. Je
jí nastoupené východisko.
 Budu  pro  názornost  srovnávat  východisko  prostého
nevěřícího člověka s východiskem věřícího člověka, abych ukázal,
kudy  musí  projít  první  a  kudy  druhý,  než  se  oba  sejdou  na
společné cestě.
 Abych byl ještě konkrétnější, představím vám za ty první se-
be  a  za  ty  druhé  svatou  Terezii.  Hned upozorňuji,  že  v  rámci
těchto dvou kategorií lidí existuje tolik konvergujících k první nebo
druhé kategorii, kolik je lidí na těchto cestách, a že jedinec se dá
srovnávat  s  ostatními  jen  pomocí  velmi  velkorysé  analogie,  ze
které vyloučíme rozpor vznikající  z klamného pocitu oddělenosti
nebo  aspoň  některé  z  nich,  které  nesouvisejí  úzce  s  pro-
ponovaným cílem výkladu.
 Promluvme  si  napřed  o  nevěrci.  V  tom  smyslu,  v  jakém
mluvíme o nevěrci, začneme u novorozeněte, které je nevěrcem,
protože se jemu ještě nemůže vštípit náboženská víra. Díváme-li
se  však  na  novorozeně,  vidíme,  že  věří  životu,  do  kterého  se
zrodilo, a především své matce, neboť ještě nějaký čas není od ní
tak odděleno jako dospělý člověk. Náboženští  nevěrci jsou lidé,
kteří nepřerostou přes rámec víry v tuto zem a vesmír a pozemské
statky. Jejich víra pochází z pobytu v lidském těle. Takovým jsem
byl  do  dvou  let  svého  života.  Pak  tuto  soustavu  nahlodaly
opakované  operace  za  vědomí.  Tato  soustava  je  u  všech  lidí
soustavně narušována, ale mnohem jemnějším způsobem. Ovšem
nikdo neví, že jeho soustava byla, je a bude narušována. Ani já
jsem nevěděl, že soustava byla násilně narušena a narušována po
dva roky, od dvou do čtyř let, kdy mě lékaři operovali opakovaně
za vědomí a násilně vyváděli z jednoty myšlení a činů. Byl jsem
ještě příliš  rozumově nevyspělý,  než abych mohl chápat,  že za
lidským  úsudkem  se  občas  objevovala  skutečnost,  která



nepocházela ani ze smyslových vjemů, ani z jejich rozumového
nebo citového zpracování.  Aby člověk  mohl  zůstat  nábožensky
nevěřící, musí si zachovat subjektivní víru v sebe a své okolí, a ta
mu musí dostatečně osvětlovat cestu. Opakuji, že každá soustava
náboženské  nevíry  je  po  celý  život  narušována  rozpornými
úvahami,  událostmi  a  především  průběhem  života,  v  němž  je
člověku vnucován sebezápor. Jelikož však v mém případě mi byl
vnucován  sebezápor  tak  velký  jako  málokomu  jinému,  má
nevěrecká soustava nebyla narušena jen svou rozporností,  pro-
tichůdnými úvahami, zklamáními, váhavostí a nejistotou poměrů,
nýbrž i nově vznikající  soustavou  jistot,  které nepocházely z ro-
zumových úvah. Ani jsem si do 17 let nevšiml, že jejich původ je
jiný než původ jistot nabytých výchovou a odpozorováním. Snad
jsem si  jich nevšiml jen proto,  že byly jen krátkodobými záleži-
tostmi,  jakýmisi  vpády  vojska,  které  vyplenilo  mysl  a  odtáhlo.
Krátké  vpády  s  krátkodobými  i  dlouhodobými  následky.  Ty
krátkodobé jsem dokázal snadno zaregistrovat a považoval jsem
je za zcela přirozené, patřící  dokonce do kontextu mého života,
ale o těch dlouhodobých jsem vůbec nevěděl, neboť duše - Panna
Maria,  je  uchovávala hluboko ve svém nitru,  jak  o tom vypráví
událost z Ježíšova života v jeho dvanácti letech. A to nitro přeteklo
až v 17 letech do úseku vědomí AB a úplně jej zaplavilo.
 Dalo by se o tom mluvit také takto: Nějaký omyl, hřích, např.
vztek, sjednotil napřed mou bytost, když ji vyprázdnil od vnějších i
osobních vlivů. Ta prázdnota přijala nový obsah, který by se tam
byl  nevešel  přes  plnost  naučeného  stereotypního  přístupu  k
věcem a událostem. Nový obsah měl diktátorskou povahu. I v tom
smyslu  byl  nový.  Jako  jsem  si  chtěl  před  tím  -  už  při  těch
operacích - vydupat mnou vybraný způsob řešení, on si vybral jiný
způsob a postavil se za něj veškerou svou svěží nepředvídatelnou
novostí  a  silou.  Všechno  tohle,  co  bylo  zřejmé,  se  vstřebalo
nastoupenou  činností,  která  byla  poslušna  obsahu,  ale  vnitřní
nepostřehnutelná hladina poznání natrvalo stoupala, a to se dělo
až  do  17  let,  kdy vnitřní,  do té  doby nepostřehnutelná  hladina
poznání převýšila váhu vědomí AB, a zase absolutně nečekaně.
To je  příklad  toho,  jak  si  člověk zaslouží  radost,  o  které  svatá
Terezie praví, že má svůj původ v nadpřirozeném, v Bohu. A je po
náboženském nevěrci, ale nepovstal z něho věřící, nýbrž vědoucí,
i když začátečnicky vědoucí něčeho navíc oproti všemu, co je ob-
saženo v úseku AB. A pak se karta natrvalo obrátila. Co bylo ves-
pod, začlo být na povrchu, a co bylo dříve přednější, ustoupilo do
druhého  pořadí  co  do  důležitosti.  Jako  jsem  po  operacích  za
vědomí nevnímal svou matku a svět jako něco svého, pak jsem
věděl, že nic není mé a všechno je boží. Ale byl jsem přitom příliš



slabý proti svému malému já. Vším tím ne svým jsem se obohatil
až po dojem, že jsem svatý. To byl nový okraj omylů. I ten se vylil
během čtyř dnů od 17. do 21. 11. 1939, a nezbylo z něho zase
nic,  než  nová  prázdnota.  Tak  nová,  že  se  do  ní  dalo  nalít
bezpečně nové víno život, jak by se vyjádřil Ježíš. Připadá vám
možná,  že  uvádím  mimořádný  neklasický  příklad.  Co  u  mne
probíhalo  rychle,  u  jiného  probíhá  pomalu.  Pak  dochází  k
opakovanému  selhávání  nabytých  předsevzetí,  a  třeba  až  do
fyzické smrti. Přidejte si jen k nabídnutému obrazu případ kuřáka,
který se rozhoduje, že přestane kouřit, a opětovaně začíná kouřit
a  přestává  kouřit,  až  přece  jednou  v  okamžiku  smrti  kouřit
přestane. A nešlo-li o násilnou smrt, bude jeho situace stejná jako
moje v sedmnácti letech.
 A nyní přistupme k východisku věřícího, který byl od začátku
svého života poučován o víře a náboženskou víru přijal za svou.
Možná, že mu byly články víry předkládány dětinským způsobem,
aby dítě snáze pochopilo. Např. nebe že je místo, do kterého se
má dostat. Podmínkou vstupu je ctnostný život a modlitba. Opak
správného počínání je hříšný život, který vede do místa utrpení,
do pekla, a v nejlepším případě člověka ponechá zatím stranou
neboli v jakémsi očistci nebo v pozemském vyhnanství. Převedeno
do mé mluvy: způsobí, že budeš odkázán na vyhnanství, na žalář,
který nazývám úsekem vědomí AB, což v náboženském pojetí je
způsobeno pádem z ráje. Z takového stavu se našlo pro Terezii
záhy východisko pohledem na Milosrdenství Boží, zároveň viděné
shora  a  podané  shora.  Nevěřící  nemůže  nahlédnout  na
Milosrdenství  boží jako věřící,  protože neprovede vírou patřičné
kroky k tomu, aby se dostatečně přiblížil  k tomu vidění. Pohled
věřícího  je  darem  božím,  třebaže  může  být  ze  všech  stran
obklopen omyly.  Nejsou větší  než byl  můj  omyl  nevědomosti  o
skrytém pokladu.
 Máte  možná  za  to,  že  věřící  mají  co  překonávat  nebo
opravovat  na  článcích  své  víry,  než  se  dostanou  k  poznání.
Podívejme se však, jak Ježíš překonával předsudky pocházející z
víry  u  svých  učedníků.  Nezrušil  je  naráz,  jako  nezrušil  Starý
zákon, nýbrž naplnil Starý zákon milosrdenstvím. Řekl: "ne oběti,
ale  milosrdenství."  U svaté Terezie jako u mnohých jiných víra
záhy  přinesla  pohled  na  Milosrdenství  shora.  A  tak  jsme  byli
svědky  téhož  jevu  jako  u  učedníků  Ježíšových.  Terezie  se
obětovala  seslaným  milosrdenstvím,  které  u  ní  nebylo  pouze
lidskou vlastností, nýbrž vlastností vlitou. To bylo její východisko, a
musíme  přiznat,  že  skvělé  a  zcela  v  duchu  Ježíšova  učení  i
konání. Pak ale těžkosti, které má nevěrec po celý život rozložené



do střetů  se  sebou a se světem, ona měla soustředěné až při
vrcholové  části  cesty,  a  byly  povahy  duševních  trýzní,  tedy
mnohem těžší než ta světská míchanice.
 Ježíš věděl, že naučí-li se učedníci být milosrdní, už snadno
se  dostanou  i  přes  duševní  utrpení,  které  jim  musel  způsobit
potupnou smrtí na kříži. Ta způsobila u většiny z nich též ztrátu
víry v Mistra, v osobní spásu atd. Ježíš nemohl, jak se vyjádřil, jim
vysvětlit  osobním příkladem a slovem, co jim mohl vysvětlit  jen
Duch svatý beze slov. A toho jim nakonec seslal.

Některá pojetí života přicházejí člověku náramně draho. Pro-
tože jsme opravdu v okamžiku narození všichni padli z ráje - a
neříkám, že padla i zvířata a rostliny - pojmeme-li svůj život jako
svůj pravý domov, jímž není, a nikoliv jako vyhnanství - končí náš
život  opravdovým debaklem po mnoha utrpeních,  a  debakl  ten
můžeme nazvat fyzickou smrtí s otázkou na rtech: "Zbude ze mne
vůbec něco?"
 Pojmeme-li  svůj  pozemský  život  jenom  jako  vyhnanství,
tvrdě na toto nepochopení života doplácíme po celý život, dokud
se z tohoto pojetí nevymaníme poznáním. Životy svatých jsou v
mnohých  případech  odstrašujícím  příkladem  velkého  utrpení,
neříkám zbytečného, protože i tak, jako trpící,  někteří věřící lidé
dokáží jít kupředu. Vždyť přece jen nábožensky věřící nejsou na
tom zle jako nevěřící, ale proč tolik trpět, když stačí přijmout za
správné jiné pojetí lidského života, že život lidský je nejcennější
dar, jakého jsme ve vesmíru svědky.
 Jinak  řečeno,  pravým  východiskem  naší  cesty  je  více  či
méně  vyhraněné  jedno  ze  dvou  jmenovaných,  a  to  pak
poznamenává celý náš život.

 Byl-li jsem vytažen násilím, a dost brzo, z pojetí, že tento
život je naším životem a nic jiného jím není, mám být za co vdě-
čen. Dala by se tato nevědomost odstranit  i  po dobrém, ne tak
krutým násilím s dovětky pro celý život. Toto nenásilné převedení
člověka  zdola  nahoru  předvádí  právě  svatá  Terezie  ve  svém
Hradu nitra, a také proto, že si nepřeje, aby její sestry trpěly tolik
jako ona, kdyby neměly k dispozici ono milosrdné upozorňování
na každém kroku cesty.
 Ovšem být  rušen nebo vyrušován násilím v době, kdy se
vytváří základní pojetí života jako "můj život" a "mé já", jako tomu
bylo u mě, je případ zcela ojedinělý a svým způsobem odstrašují-
cí. Svatá Terezie by právem varovala, aby se nikdo v tak raném
věku nevystavoval tak velkému nebezpečí zrušení lidského života.
Když už jsem však takové nebezpečí výjimečně přestál a když pak



následovala až do sedmnácti  let  série už drobných upozornění,
mám být vrcholně vděčen Milosrdenství Božímu, že se tak stalo.
Nevěděl jsem až do 21. 11. 1939, že jsem byl za velké utrpení
odměněn darem poznání. Napřed jsem se dověděl o svém pravém
domově,  ale  pak  jsem byl  s  nesmírnou láskou  doveden až  do
něho - od 17 do 27 let - a teprve pak jsem pochopil, že všechno,
co  jsem zažil,  je  popsáno  Ježíšovým  životem  jako  dobrovolná
oběť  Syna božího,  aby i  syn  člověka  pochopil,  že  tu  na světě
nemá domov a nemá se tu zabydlit. V tomto smyslu, zabydlí-li se
tu, žije nevědomě ve vyhnanství, řekl bych na periférii poznání.

 Všichni lidé jsou vychováváni k tomu, aby časoprostorový
svět  považovali  za  svůj  pravý  domov.  Až  se  pomocí  smyslů  a
rozumu  ustaví  tento  stereotyp  přístupu  ke  světu,  není  jiného
způsobu,  jak  se  z  něho po  dobrém vymanit,  než  napodobovat
život  Ježíšův  jako  obecně  platný  způsob  osvobození  od
základního omylu:  "Toto je můj  svět  a můj domov."  Varuji  tedy
společně se svatou Terezií před násilím, i nevědomě páchaným,
jako  se  stalo  v  mém případě.  A  co říci  k  vědomě páchanému
násilí, jakého jsme byli svědky v tomto století už dvakrát, v první
světové válce, kde padlo devět miliónů lidí,  a ve druhé světové
válce,  kde padlo  55 miliónů lidí.  Kdybych  si  dovolil  propagovat
násilí třeba jen na jediném jedinci, jakým jsem byl např. já od dvou
do čtyř let, přitakával bych násilí napáchanému dvěma světovými
válkami ve velkém. Člověk má být povznesen nad zvířecí život,
kde má násilí své legitimní oprávnění. Zvířata se ještě mezi sebou
vraždí a nedopouštějí se přitom hříchu, protože nemají úkol lidský.
My jsme lidmi, to znamená, že jsme dorostli k úkolu spolupracovat
s Kristem nejenom na spáse lidské duše, která by jinak zůstala
smrtelnou,  ale  pro  spojitost  lidské  úrovně  se  vším  stvořeným,
máme,  i  když  zatím  nevědomě,  přispívat  k  návratu  všeho
stvořeného  do  nestvořeného.  Podmínkou  tohoto  velkorysého
vyrovnání rozporů je onen požadavek, který vyslovil velmi zřetelně
svatý Jan: "Celý svět v těžkostech ku porodu pracuje, dokud ze
sebe nezrodí Krista."

 Řekl  bych,  že  Ježíšův  život  je  záznamem o  vědeckém
přístupu k životu, o způsobu, jak se vymanit z vyhnanství, o němž
ani nevíme, že vyhnanstvím je. Ale zároveň, jak jsme si řekli, jen
vyhnanstvím není,  nýbrž  je  úkolem, který  se dá vyjádřit  jednou
větou: "Navrať se člověče tam, odkud jsi přišel, do věčnosti, abys
pomohl Ježíši nést Jeho kříž jako Šimon Cyrenejský, který nebyl
Ježíšovým  učedníkem,  ale  byl  přemluven,  aby  se  jako  člověk
smiloval."



 K tomu svatá Terezie praví: "Nesápej se, člověče, po větším
podílu na kříži Spasitelově. Padl bys pod úkolem, který náleží jen
tvému Spasiteli." A k tomu dodávám, že bych byl nepřežil noc z
devátého na desátý listopad 1988, kdybych byl uprostřed noci ve
stupňujících se bolestech nevstal a nenapsal, co jste právě přečtli.
Nesmím  si  psát,  co  se  mi  zachce,  a  mám  v  tom  vidět  velké
milosrdenství boží, že je tím otevřena cesta k pravdě i pro čtenáře
tohoto  spisu.  Rozumějte  také  tomuto:  Právě  před  sedmi  léty
odešla  z  tohoto  světa  má  manželka  Anežka  a  měl  jsem  ji
následovat  za  pět  let.  Jsem-li  tu  dodnes,  pak  jen  proto,  že
Ježíšovo jho je sladké. Promiňte mi mé labužnictví.
 Tedy lidský  život  je  nutnou a nepostradatelnou předehrou
vstupu do širšího vědomí, do pravého domova, a ten vstup začíná
vzpomínkou na domov, a  té  vzpomínce vždycky předchází,  jak
víme  z  podobenství  o  marnotratném  synu  i  z  podobenství
Ježíšova života, úplné promarnění všeho, co máme propůjčeno od
Otce,  abychom  s  tím  hospodařili.  Máme  tedy  hospodařit  tak,
abychom  všechno  promarnili?  Ovšem  že  ne.  Rozdíl  mezi
marnotratným  synem  a  Ježíšem  je  v  tom,  že  marnotratník
promarňuje všechno z  lásky  k  sobě,  zatímco  Ježíš  promarňuje
všechno z lásky k lidem. Také způsob, jakým to činí, je jiný než
sobecký, je dobrovolný, obětovný. Život Ježíšův je tedy v pravém
smyslu  slova  obecně  příkladný  pro  každého  člověka.  Ježíš  se
zříká vnitřně dobrovolně nejen své rodiny a na kříži i sebe se vším,
co  lidské  já  vytváří.  Poučuje  nás  svým  životem  jemně  a
ohleduplně.  To  je  nejlépe  vyjádřeno  jeho  výrokem  ve  dvanácti
letech. Přestože už tehdy věděl, kdo je jeho Otec a kde je jeho
domov, zůstává "ve vyhnanství" až do 33 let kvůli nám, podřizuje
se  rodině,  pak  učedníkům a  všem,  kterým pomáhá atd.  a  ne-
považuje toto počínání za degradaci svého Božství. Je příkladem
pravé pokory. Jedině svatý Jan, Miláček Páně, tohle všechno vě-
děl, protože se ani krok nevzdaloval od Ježíše. O Janovi platí: "Být
dokonalým svědkem Ježíšova života a své svědectví uplatňovat
na každém kroku. O ostatních učednících platí až do chvíle pod
křížem: Být nedokonalými svědky Ježíšova života až po dočasnou
ztrátu víry a naděje.
 Mezi  mnou  a  Ježíšem  a  mezi  kterýmkoliv  člověkem  a
Ježíšem je ten "nepatrný" rozdíl, že my "těch mých sedmnáct let
naprostého  nevědění  o  tom,  odkud  přicházíme  a  kam jdeme",
nutně  potřebujeme,  zatímco  Ježíš  téměř  od  začátku  svého
pozemského  života  nebyl  nevědomý,  nýbrž  jen  ukazoval,  jak
trpělivě se má člověk vymaňovat z nevědomosti a nemá spoléhat
na  násilné  vytržení  z  něho.  Kdyby  v  lidském  životě  nebylo



zapotřebí  období  nevědomosti  o  věčném  původu,  bylo  by
nesmyslné, že se tu na světě člověk objevil po tak nákladném a
zdánlivě  nevědomém  vývoji  vesmíru.  Všechno  má  svůj  vyšší
smysl, kterého si dosud nejsme vědomi.)
 5. Tu si vzpomínám na verš, který se modlíme při Primě, na
konci posledního žalmu, a tam se praví: cum dilatasti cor meum,
abys rozšířil mé srdce. Kdo o tom nabude hodně zkušenosti, tomu
to bude stačit  k tomu, aby viděl, jaký je rozdíl mezi nepoznáva-
jícím  a  poznávajícím.  Kdo nepoznává,  tomu je  nutno  mnohem
více napovědět. Zmíněné útěchy nerozšiřují srdce - no ensanchan
el corazón - spíše, jak se zdá, je trochu zužují při veškeré radosti z
toho, co vidíme konat Boha. Někdy se dostaví  i  slzy zármutku,
které jaksi působí vášeň. Já vím jen velmi málo o těchto vášních
duše, jinak bych snad vysvětlila, co pochází z naší smyslnosti a
přirozenosti;  jsem  však  velmi  neumělá,  neboť  kdybych  uměla
vysvětlit, jak se to dělo se mnou, dovedla bych vysvětlit i to, co se
děje jiným. Velká věc je vědění a vzdělání ve všem. Gran cosa es
el saber y las letras para todo!
 6.  Mám zkušenost  pocházející  z tohoto  stavu,  a  řeknu o
těchto darech a útěchách při rozjímání, že začla-li jsem plakat nad
umučením Páně, nemohla jsem přestat, až mne hlava rozbolela, a
stejně tomu bylo s pláčem nad mými hříchy.
 (Stejně tomu bylo u mě, který jsem do dubna 1930, do svých
sedmnácti let a několik měsíců, nevěřil na Boha a žil jsem jen pro
sebe a pro své zájmy. Po nečekaném vnitřním převratu, při kterém
jsem poznával,  že  má  vnitřní  podstata  je  věčná,  jsem nebyl  k
utišení ve svém zármutku. Připadalo mi, že jsem do té doby žil
planě a zbytečně, neboť jsem se chybně obešel bez Boha, který je
věčný, a já si všímal jen časného. Měl jsem za to, že jsem se do té
doby soustavně proviňoval proti Bohu i proti své pravé nesmrtelné
podstatě, a že jsem tak činil nejen já, ale že tak jednají i všichni
lidé, i věřící, pokud jen uznávají existenci Boha a žijí jen ve svých
osobních starostech a zájmech. Vyčítal jsem své věřící babičce i
mamince,  že  ze  svého  uznávání  Boha  nevyvozují  patřičné
důsledky. Měl jsem jim to za zlé neprávem, protože nikdo nemůže
vyvodit patřičné důsledky ze své víry, když nepoznává Sílu boží
Lásky přímo v sobě. Litoval jsem nesmírně, že Boha nemiluji, když
On mě miluje  tak,  že  se nemohu zbavit  pocitu  té  Jeho Lásky.
Plakal jsem, že nemohu ani maličko opětovat jeho lásku. Můj pláč
měl  hlavní  původ  v  jasném  poznání  boží  existence  a  lásky,
zatímco  toto  poznání  bylo  ještě  ze  všech  stran  obklopeno
temnotou  nevědomosti.  Nevěděl  jsem ani  náznakově,  že  zevní
člověk,  má-li  pocit  oddělenosti  a  nemá  zkušenost  ani  z



chvilkového  spojení  s  Bohem,  není  schopen  milovat  Boha.
Protože však tento člověk ve mně byl v dokonalém zajetí  lásky
boží a nemohl a ani nechtěl se z ní vymanit,  jen se těšil,  že se
vrátí ta radostná chvíle, při níž se dověděl, že je dítětem božím
právě tak, jako jím jsou všichni lidé a nevědí o tom. Zdálo se mi,
že lidé žijí  v nejkrutějším postavení vyhnanců, nebo ani nevědí,
odkud byli vyhnáni svým narozením a nemohou proto ani zatoužit
po návratu zpět do svobody lásky boží.
 Zkrátka tehdy světlo svítilo ve tmách a já jsem byl k němu
přitažen nadlidskou mocí  a věděl jsem, že ostatní  tmy kolem o
něm  neměly  zdání.  Věděl  jsem,  že  kdyby  ho  nebylo,  nic  by
nemohlo žít ani v tom vyhnanství.

 Dnes vím, že osobní vůlí se ani věřící nedostane dál než do
druhé komnaty ze sedmi, o nichž mluví svatá Terezie. Pak musí
svou  vůli  podrobit  vůli  boží,  a  tomuto  přechodu platí  celý  třetí
stupeň.  V  něm  se  stoupá  zvláštním  způsobem  až  do  čtvrté
komnaty.  Neví  se  ještě,  že  se  člověk  osobní  vůlí  začíná
proviňovat, i tam, kde bude za chvíli v jeho vědomí vládnout vůle
boží lásky.

 Ilustrace toho: 29. 10. 1988, aniž jsem z nich někoho o to
požádal,  jsem se setkal  se šesti  lidmi.  Přijeli  z  různých stran a
vážili  dalekou cestu. Rozjeli se s různými dojmy z toho setkání.
Ta, která všechno chtěla zařídit z vlastní vůle, odjela tak rychle,
jak  přijela,  protože  jsem  odsoudil  osobní  vůli  na  jejím  stupni
vývoje. Vím odjinud a od jiných, kam a v čem může osobní vůle
vést  člověka a plně souhlasím,  že je  jí  nutně třeba,  ale že na
určitém stupni  platí  slova z  Poutníka  cherubínského Angela Si-
lesia:  "Kdyby ti  zbylo třeba jen málo z  toho,  co je osobní  vůlí,
nevejdeš do království nebeského." To byl tvrdý oříšek, který se
začal na cestě víry projevovat na třetím stupni, a na čtvrtém stupni
se projevil  např.  v extázi  pláče nad sebou a nad lidmi.  I  Ježíš
plakal nad Jeruzalémem, který se držel lidské vůle a nemohl proto
přijmout  Vůli  boží.  Nikdy  jindy  tak  hořce  neplakal,  ani  před
vzkříšením Lazara. Tehdy mu jen vstoupily slzy do očí,  protože
toho dokázal vzkřísit. Kdo se však vzepře ve vlastní vůli, toho ani
Ježíš neporazí a neobrátí. Jak mohl obrátit Šavla na Pavla před
Damaškem? Šavel  musel  do  té  doby  dojít  k  jistotě,  že  Kristu
neprávem škodí a neprávem pronásleduje jeho následovníky. Pak
nastal převrat v jeho nitru. Okolí vidělo jen světlo, on sám jasně
rozeznával Kristův hlas, jehož obsahem nebyla pouhá slova, bez
postupného  poučování.  Bylo  to  náhle  se  dostavivší  zjevení
pravdy.



 V první fázi cesty je nutná osobní vůle po dosažení svobody,
nábožensky řečeno touha po dosažení  osobní  spásy.  A čím je
silnější, tím lépe. Učedníci museli mít obrovskou touhu po spáse,
když byli ochotni opustit své rodiny, aby mohli dosáhnout spásy.
Totéž vlastně učinily řeholnice, které svatá Terezie v tomto spisu
vyučuje, jakými prostředky mají této spásy dosáhnout. Tuto fázi
líčí se vším všudy i po stránce dosahování ctností v prvních dvou
komnatách. Ve třetí líčí přechod od osobní vůle k boží Vůli, a tento
přechod je velmi obtížný, protože člověk neví, proč by se měl ve
věcech ducha rozloučit se svou osobní vůlí, když to s ní myslel tak
dobře. Přál si přece dosáhnout spásy, což byl projev jeho osobní
vůle. Měl by tedy vědět, že osobní vůle je vyčleněna pro život ve
světě z  Vůle boží  bez velkých skoků,  nenásilně, tedy nikdy ne
takovým násilím, jaké jsem zažíval od dvou do čtyř let.  Takové
násilí  nepatří  na cestu  víry.  Věřící  učedníci  naopak po tři  roky
zažívali  velkou  pohodu  a  dokázali,  na  co  dříve  ani  nemohli
pomyslet. Pak Ježíš za ně vstoupil na kříž. Ani jednoho z nich na
kříž sebou nevzal. Naznačil tím, že je nejen vzkříšením k věčnému
životu, ale že způsobuje i smrt všeho starého a přežitého, řečeno
obrazně,  vstupuje za nás za každého znovu na kříž.  Ta tříletá
pohoda před Ježíšovým křížem byla způsobena kromě Ježíšem
též jejich vnitřním opuštěním toho, co měli na světě nejraději. Ale
tato jejich oběť stačila krýt míru sebezáporu jen před Ježíšův kříž,
dále  svou  nepatrností  překážela.  Tato  pružnost,  tak  krásně
vyjádřená Ježíšovým životem, je na cestě v tom smyslu užitečná,
že zbaví věřícího zbytečně dlouhých mezidobí.  Přešlapování na
cestě víry je nejbolestnější záležitostí. Další velkou překážkou na
cestě víry je, že věřící chce dělat za Krista, co může učinit jen On.
Jen On může zástupně za člověka znovu umřít na kříži. Pokouší-li
se o to člověk, umírá třeba marně celý život a vnitřně se mu to
nedaří. Má k dispozici jen síly pro život ve světě a pro přechod z
tohoto života do vědomě žitého života v Bohu. Právě čtvrtý stupeň
začíná být "nepřirozeným" působením božím, že totiž božské má
poprvé  možnost  vstoupit  do  připravené  půdy  tak,  aby  semeno
nepadlo ani do křoví, ani na skálu, ani na cestu, nýbrž do úrodné
půdy, a neslo užitek stonásobný.
 Řídíme-li  se  životem  Ježíšovým,  nezaměňujme  úkol
Spasitelův s úkolem lidským. Řekli jsme si už že Spasitelův úkol
se vyznačuje především smrtí na kříži, a že jej musíme připravovat
jen vnitřně, zatímco vstup do pozemského života a do učednictví u
Ježíše  je  přímou ukázkou  toho,  co  má udělat  člověk.  V  tomto
lidském úkolu se můžeme vyznat snadno. Jde vždycky o vnitřní
ztráty  napřed,  a  teprve  potom  o  vnitřní  nabývání  duchovních
hodnot. Tak např. Ježíš jako my ztratil  při  narození vědomí své



věčné podstaty. Bez ztráty tohoto vědomí, bez uzavření sebe do
úzkého okruhu vědomí  AB nelze z  něho jednou vykročit.  Před
tímto  vykročením se  od  člověka  chce,  aby  si  vytvořil  náhradní
záštitu v pozemském obydlí. Kdyby si byl vědom svého pravého
obydlí,  které je pro něho připraveno od věčnosti,  nemohl by se
dobrovolně  spolehnout  na  dosavadní  zatímní  domov  a
nevybudoval by jej pořádně a s náležitou soustředěností, zkrátka
nenaučil by se na tomto provizoriu soustředění, tedy nenaučil by
se  modlitbě.  Proto  se  od člověka chce,  aby všechno,  co  dělá,
prováděl pořádně s velkou zaujatostí. I Ježíš, přestože záhy věděl,
"že musí být v tom, co je jeho Otce," zůstal věren rodině a úzkému
okruh lidské společnosti  až do svých 30 let.  Symbol "30 let"  je
symbolem  zrání  pro  vyšší  duchovní  život  za  pomoci  "našeho"
pozemského, tedy jak těla, tak našich duševních schopností, mezi
nimiž jsou nejdůležitější  vytrvalost,  oddanost a láska.  Čím výše
stoupáme, tím dokonaleji se každá ztráta přibližuje sebevzdání, až
nakonec po vzdání se svého se vzdáme i sebe. Ale toho se ve
čtvrté komnatě ještě nedá dosáhnout.)
 Pán mi  prokázal  velkou milost,  a  nemíním nyní  zkoumat,
která  z nich  je  lepší,  zda první  nebo druhá,  ale  ráda bych  se
vyjádřila  k  rozdílu  mezi  první  a  druhou.  K  těmto věcem někdy
pomáhají slzy a ta přání jsou vyvolána naší přirozeností  a naší
dispozicí; ale nakonec, jak jsem řekla, přicházejí a ústí v Bohu, a
proto se jim nebraňme. Máme si jich velmi vážit, jsou-li provázeny
pokorou, abychom si uvědomovaly, že tím jsme se ještě nestaly
lepšími, protože se nemůže vědět, zda jsou všechny výsledkem
lásky, a kdyby tomu tak bylo, byly by darem od Boha.
 (Tyto potíže v rozlišování správného od nesprávného jsem
na svém druhu cesty vůbec nemohl od 17 let mít, neboť co se i
tehdy stalo,  bylo  bezobrazným zjevením tak  mocným,  že  jsem
musel  uznat  porážku  své  sebelásky za  naprostého  nedostatku
vlastních zásluh. A co s týče připravenosti k přijetí  těch darů, v
tom  jsem  byl  dokonale  nevědomý.  Nebylo  by  mně  bývalo  ku
prospěchu,  kdybych  byl  věděl,  že  ta  chvilková  vyprázdnění  a
potomní  naplnění  nadlidskou  silou,  která  se  zase  ztrácela,
pocházela z náhle se rozšiřujícího vědomí. Bylo naopak důležité,
aby  náhle  nastavší  vědomí  nesmrtelnosti  bylo  ze  všech  stran
obklopeno temnotou nevědomosti, nejen proto, aby lépe vyvstalo v
mé  mysli,  ale  aby  má  ustálenost  nebyla  napadána  aspoň  po
nějaký čas nepřítelem, jímž byla má minulost. V té chvíli jsem ji
odsoudil, i když po mnoha letech jsem ji musel vidět jinak, jako
plnou  skrytých  i  zjevných  darů,  protože  ta  hra  lásky  se  měla



opakovat na vyšší  úrovni,  na které jsem měl lépe a bezpečněji
rozeznávat, co bylo tehdy správné a co nikoliv.
 V téže nevědomosti žijí všichni lidé. Nevědí, jakou cenu má
každý obyčejný den lidského života, protože nevědí, že v něm žijí
z  mnohotvaré  boží  pomoci,  která  se  do  jejich  života  ustavičně
vlévá bez jejich vědomí a zanechává v jejich nitru stejné zbytky,
jaké se u mě střádaly do 17 let, až pod jejich tlakem padnou meze
A i B. Vizte Ježíšův slib: "Klepejte a bude vám otevřeno."
 Těm šesti,  kteří  mne  včera  navštívili,  jsem nezodpověděl
jednu jejich otázku:  "Proč čekáte,  že se s vámi budeme hádat,
když jsme na jedné cestě."
 Láska na úrovni dualismu, převedená do oblasti převládající-
ho dualistického řádu, má podobu rozpornou, podobu sváru mezi
relativním dobrem a relativním zlem. Nemůžeme ji proto poznávat
jako  božskou.  Přispívá  k  tomu  nepoznání  vydatně  pocit
oddělenosti, z něhož vyplývá hodnocení: ten mě má rád, ten mě
nemá  rád.  Pláč  nad  hříchy,  nebo  u  mě  nad  promarněnými
sedmnácti  léty, byl dokonale propojen s velkou a tichou radostí
nad  novou  zkušeností  o  tom,  kým  jsem,  tedy  spojen  s
povznešením mysli  k  Bohu,  a  to  naráz  nečekaně  k  reálnému
pozdvižení  duše  k  Bohu.  Tak  bychom  měli  rozumět  zdánlivě
rozporné dvojnosti stavů na počátku čtvrté komnaty.
 Názor, že někdo je naší cestě a někdo je proti ní, vzniká z
pocitu  oddělenosti.  Všichni  jsme na  jedné a  téže  cestě,  neboť
jsme  zde  proto,  abychom  pomocí  pozemského  života  dosáhli
věčné svobody, nábožensky řečeno - věčné spásy. Není směšný,
ani  odsouzeníhodný  člověk,  který  proti  tomuto  příkazu  brojí,
protože ho nezná a nepoznává. Až jej bude poznávat, bude jeho
zastáncem a možná, že bude plakat nad těmi, kteří o něm nevědí
a  zaručeně  se  bude  radovat  se  všemi  radujícími,  protože  oni
nevědí, že se radují z toho příkazu "buď svobodný!"
 Kdyby  byla  svatá  Terezie  nezůstala  věrnou  služebnicí
Církve, i když ji inkvizitoři z téže Církve věznili a mučili, byla by při
tom mučení  zahynula.  Ale protože se za své mučitele upřímně
modlila jako za bratry více trpící  než ona, brala jejich rány jako
rány milosrdenství, které jí  měly pomoci k tomu, aby ukřižovala
svou sebelásku. Také mě by byl esesman 21. 11. 1939 zabil, kdy-
bych jej byl považoval za nepřítele a škůdce. Byl bych se choval
jako dvouleté dítě, které se bránilo bolestivým zásahům lékařů.)

 Z větší části mívají tyto zbožné pocity duše v předchozích
komnatách,  protože  se  téměř  ustavičně  zabývají  tím,  aby
pochopily úvahami a rozjímáním. A činí dobře, protože jim ještě



nebylo  dopřáno  více;  ale  činily  by  lépe,  kdyby  se  také  cvičily
činem, velebily Boha a radovaly se z jeho dobroty, z toho, že jest
ten, který je, a aby toužily po jeho cti a chvále. To čiňte, jak jen je
možno,  protože  se  tím  velmi  povzbuzuje  vůle  (podrobená Vůli
boží) a dbejte pečlivě na to, abyste nikdy jinak nezakončovaly svá
obvyklá rozjímání.
 (Mohu snadno  posoudit,  co  navrhuje  svatá  Terezie  svým
sestrám,  protože  jsem  nikdy  z  vlastní  iniciativy  nerozjímal  o
duchovních  věcech  nebo  o  Bohu.  Nebylo  možné  o  něčem
takovém rozjímat,  protože  jsem nevěřil.  Ale  bylo  tu  něco velmi
mně blízké, můj zájem o přírodní vědy. A tam jsem uvažoval velmi
často  a  své úvahy jsem si  zapisoval  a  doplňoval  mimoškolním
studiem. Pak se mi stalo, že tyto možnosti vzdělávat se v těchto
oborech a zdokonalovat se v nich, mi byly odňaty. Marně jsem se
snažil  školu,  která pro mne byla uzavřena, nahradit studiem ve
vědecké knihovně.  Postrádal  jsem odborné vedení.  A ve chvíli,
kdy jsem se vzdal přírodních věd už bez lítosti nad sebou, bylo
tu ono bezobrazné zjevení, že smysl lidského života je jiný než na
jaký jsem před tím přišel a za nímž jsem před tím šel. Postup má
dvě fáze. V první rozvést rozumové a ostatní schopnosti. Je-li tato
fáze  doprovázena  ještě  nabytou  schopností  vyprazdňovat  svou
mysl a ustupovat od osobní vůle, tím lépe. Může se pak s touto
cestou vystačit až dokonce třetí komnaty, dále nikoli. Dokončí-li se
první  fáze,  pak  nás  pozemský  život  dokonale  připravil  k  tomu,
abychom nastoupili  druhou fázi vývoje. Na prahu čtvrté komnaty
nás čeká milost, o které se nám nikdy ani nesnilo. Přiblížím vám ji
podrobněji.

Člověk  vlivem  svého  tělesného  a  duševního  složení  je
vybaven  dvojím  způsobem,  jako  přijímací  přístroj  všech
vesmírových,  tedy  časoprostorových  sil,  i  jako  přijímač  všech
božích,  tj.  nadčasových sil.  V první fázi  přijímá vědomě jen síly
vesmírové  a  neví  o  příjmu  ostatních,  přímo  pocházejících  od
Boha. Přijímá je také, jinak by nemohl ani existovat, ale jeho úsek
vědomí se spíše těmi vjemy naplňuje, než aby z nich spřádal, co
je v nich obsaženo věčného. Ale  pro to  věčné je v lidské duši
místo, jaksi v největší její hloubce, na dně. Hladina toho věčného v
duši stoupá a postupně vytlačuje povrchový, lehčí duševní obsah.
Nejsou zanedbatelné okolnosti, ve kterých člověk žije. Ty mohou
nakonec odhrnout stranou už zcela slabou vrstvu všeho,  co se
dostalo  do  duše  poučováním,  smyslovými  a  rozumovými
zkušenostmi, a pak se pod touto vrstvou objeví Moc boží, která se
před tím potichu připravovala, aby zasáhla. Obrátí člověka rázem
naruby: Co bylo uvnitř skryto, stalo se zjevným, a co bylo zjevné,



podřídí se moci toho dříve skrytého. Takovým způsobem mohlo u
mne dojít přímo klasickým způsobem ke vstupu do Jordánu, a stát
se milým dítětem božím, v němž se Bohu zalíbilo.
 Není-li v první fázi vývoje splněna podmínka soustředěnosti
na přijatý cíl a metody k jeho dosažení, nedojde k tomu obratu.
Ostatní podmínky člověk nemusí znát, jejich splnění je mu událo-
stmi přidáno.
 Když  pak  nastal  onen obrat,  nemusel  jsem dále  dbát  na
pravidelnost  nebo důkladnost  nějakého rozjímání  o  duchovních
věcech,  neboť  ono  bez  ohledu  na  mou  osobní  vůli  se  stalo
základem celodenního myšlení.  Duše zpívala ustavičně radostí.
Celý den jsem se těšil, že večer budu mít chvíli času po splnění
světských povinností, abych mohl odejít do svého příbytku u Boha.
Tento vstup byl jiný ve čtvrté komnatě než v dalších. Především
byl stále snazší a samovolnější.  Nikdo z toho domova nevynáší
všechno, s čím se tam setká. Každý vynáší podle svého založení
a  podle  potřeby  bližních.  Učedníci  Páně  vynášeli  odtamtud
především zázračnou pomoc bližnímu.  Petr  zůstal  rybářem,  ale
místo aby lovil ryby, lovil duše. Mám za to, že v dnešní době je
stejně nutné, aby člověk odtamtud vynášel na povrch moudrost,
která si svou silou dovede podřídit rozum. Lidská společnost totiž
jednostranně příliš mnoho si zakládá na rozumové činnosti, a ta,
není-li hlídána živým poměrem k mravnosti, způsobuje mezi lidmi
značné škody a může dokonce ve velkém hromadně kosit,  jak
jsme toho byli svědky ve dvou světových válkách 20. století.
 Neměl by nám unikat celkový smysl vyhnanství, ve kterém
žijeme. Právě ty nuzné podmínky psance a otroka z něho snáze
vykřesají  něco, co by se vůbec neobjevilo,  kdyby se člověk do
vyhnanství  nedostal.  Vizte  závěrečnou  část  podobenství  o
marnotratném synu, v níž se hněvá syn, který zůstal u Otce a nic
nepromrhal  jako jeho bratr.  Hněvá se, že se mu nedostává cti,
kterou Otec zahrnuje navrátivšího se marnotratníka.
 Nelezme  na  kříž.  Nedokázali  bychom  nikdy,  co  na  něm
dokázal náš Spasitel. Ale i On musel velmi vznešeným způsobem
promarnit celý svůj lidský život na kříži, aby lidem nejen ukázal, že
je třeba vnitřně umřít  nejen pro své, jako před tím učinil  on ve
třiceti letech a učedníci při nástupu do učení, ale že je nutno umřít
i sám v sobě, aby bylo možno vstát z mrtvých. Pro člověka stačí
obětoval-li svůj život, Spasitel navíc za nás pořád umírá i dnes na
kříži a pro každého z nás, a nikoliv jen jednorázovým aktem, a tím
vykonává svou věčnou spasitelskou úlohu.)



 7.  Jelikož  jsem  se  již  hodně  zabývala  touto  věcí  jinde,
nebudu už o ní mluvit. Jenom vás chci upozornit, že chce-li člověk
dospět k dalším vytouženým komnatám, nejde o to, aby hodně
přemýšlel,  nýbrž  aby  hodně  milovat.  (Pozn.  G.:  V  knize  o
zakládání  klášterů,  Fundaciones  V,  2,  píše,  v  čem  pozůstává
podstata  dokonalé vnitřní  modlitby:"...takže správně se  používá
duševních schopností ne tím, že se hodně přemýšlí, nýbrž že se
hodně  miluje.")  A  proto  čiňte  to,  co  vás  nejvíce  povzbuzuje  k
lásce.  Snad ani  nevíme,  co je  milovat  a  moc se tomu divíme,
protože  láska  nespočívá  ve  větších  slastech,  nýbrž  ve  větším
odhodlání zalíbit se Bohu a snažit se, jak jen můžeme, abychom
Boha neurážely a abychom dávaly vždycky přednost cti  a slávě
jeho  Syna  rozkvětu  Církve  katolické.  To  jsou  známky  lásky.
Nemyslete  si  také,  že nejvíce  záleží  na  tom,  abychom na  nic
jiného nemyslely, a že je vše ztraceno, když se trochu pobavíte.
 (Měla zřejmě na mysli nutnost spojitosti života s modlitbou
tak, aby se člověk nestal nudícím se smutným svatým. Ona jím
zaručeně nikdy nebyla.)
 8. Sama jsem někdy bývala tímto hlukem myšlenek velmi
sužována, a bude tomu něco málo přes čtyři roky, když jsem ze
zkušenosti poznala, že takovéto myšlení - nebo imaginace, abyste
tomu lépe rozuměly - nemá co činit s pochopením; a zeptala jsem
se na to jednoho učeného člověka a ten mi to potvrdil. (Pozn. G.:
Má se za to, že tímto učeným člověkem byl svatý Jan z Kříže), což
mi bylo malou útěchou, protože chápání je jednou z mohutností
duše,  a  těžko jsem snášela  její  nejapnost.  (Pozn.  G.:  tortolito:
autolondrado,  alocado,  que  procede  sin  reflexión  =  zbrklý,
ztřeštěný,  co  se  koná  bez uvážení).  Myšlenka  obvykle  letí  tak
rychle, že pouze Bůh ji může zpomalit, když nás k sobě připoutá
tak, že se nám dokonce zdá, jako bychom byly od těla odloučeny.
Podle  mého  soudu,  viděla  jsem  duševní  mohutnosti  tak
zaměstnané Bohem a jím soustředěné, že každá jiná myšlenka
mě  pobuřovala  a  mátla.  (Pozn.  G.:  la  traía  tonta  y  medio
desesperada aveces, ji mátla a činila někdy téměř zoufalou; sama
přiznává  "někdy  jsem  si  přála  zemřít,  protože  jsem  nemohla
zabránit běhu myšlenek." Camino de Perfección, XXXI,8)
 (Znám toto zoufalství u mnohých svých přátel, kteří se poc-
tivě snaží o soustředění mysli na Boha. Mám za to, že nabízená
technika  mnoho  nepomůže.  Vymaže  sice  myšlenky,  a  v  tom
smyslu se podobá jen insulinovému šoku, který nepřiblíží člověka
k Bohu. Podle mého mínění, chyba se dá odstranit z jiné strany.
Zoufale jsem se držel vědního oboru, kterému jsem se ve škole
věnoval do 17 let a pak do 17 let mimo školu. To zoufalství bylo v



15 letech, po odchodu ze školy tak velké, že jsem neměl chuť žít.
Odbyl  jsem  si  Terezino  zoufalství  dříve,  než  má  mysl  byla
obrácena  k  Bohu.  Dalo  by  se  z  toho  vyvodit  obecné  pravidlo.
Člověk by měl být vychováván tak, aby mu nade vše záleželo na
tom, co dělá, aby dělal rád, co se mu předkládá za úkol. Nenaučí-
li se už v mládí soustřeďovat se na pozemské úkoly, nemůže se
snadno naučit  myslet  na úkoly duchovní.  Ježíš  by k tomu řekl:
"Nedokážeš-li  milovat bližního,  kterého vidíš,  nedokážeš milovat
ani Boha, kterého nevidíš." Marně čekáme, že se nám projeví Bůh
ve  své  podstatě,  když  jsme  se  nenaučili  jej  ctít  ve  věcech,
zvířatech a posléze,  co je  nejtěžší,  v  lidech.  Nedovedu si  dost
ocenit  napomenutí  matky:  "Nemlať  se  stoličkou,  bolí  ji  to."  Po
čemž následovala dětská generalizace: "všechno je živé a se vším
musíš jednat ohleduplně.")

 9. Ó, Pane, připočítej nám k dobru vše, co trpíme na této
cestě z nedostatku poznání! Ale zlo tkví v tom, že se domníváme,
jako  by  nebylo  třeba  víc  vědět  než myslet  na  Tebe.  Proto  se
neumíme zeptat těch, kdo vědí, ba ani nevíme, nač se ptát, a tak
trpí hrozná muka, protože sami sobě nerozumíme, a co není zlé,
nýbrž dobré,  to  pokládáme  za velké  provinění.  Odtud  pochází
zármutek mnohých lidí,  kteří  se cvičí  v modlitbě a stěžují  si  na
vnitřní trýzně; většinou jsou to lidé, kteří nejsou moc učení. Odtud
pochází  jejich  trudnomyslnost  a  ztráta  zdraví  a  dokonce
zanedbání modlitby. A to proto, že v jejich nitru je celý vnitřní svět
(que  hay  un  mundo  interuor  acá  dentro).  A  jako  nemůžeme
zastavit pohyb nebe, aby se vší rychlostí nespěchalo kupředu, tak
neudržíme  ani  své  myšlenky.  A  s  nimi  pak  porážíme  ostatní
duševní mohutnosti a zdá se nám, že jsou ztraceny a že marníme
čas  strávený  před  Bohem,  zatímco  však  duše  je  možná  celá
propojená s Bohem v komnatách jemu blízkých a mysl dlí někde v
předhradí a trpí útoky tisíců dravých a jedovatých šelem a získává
zásluhy tím utrpením. Proto se nesmíme dát zmást a nesmíme
zanechat modlitbu, neboť o to právě ďábel usiluje. A z toho z větší
části  pocházejí  všechny naše nepokoje a trápení,  že se totiž v
těchto věcech nevyznáme.
 (Nepřehlédněte Terezino vědění,  že  v nás  je  vnitřní  svět,
obdobný světu vnějšímu. My, kteří dnes víme o vesmíru, bychom
řekli, že v nás je vesmír v malém. Ještě jinak, srozumitelněji pro
dnešního  člověka,  který  se  nemá vzdávat  poučenosti  zvnějška
čistě  rozumového  původu:  Jak  by  asi  dnes  mluvila  ke  svým
dcerám? "Milé dcery. Prošla jsem svým nitrem, ve kterém jsem



našla mnohé komnaty. Ale protože je jich tam mnoho a mně z
nesmírné milosti boží bylo dovoleno, abych se zdržela jen v těch,
které vedou do nejvnitřnější  komnaty, kde sídlí  náš Pán a král,
chci vám usnadnit cestu. Každá z vás je vnitřně zařízena jako já.
Nemám přednosti před nikým na světě, a pokud tou milostí, které
se mi tak hojně dostalo, nebudu sloužit vám, svým nejbližším, na
které  mohu  mít  nějaký  vliv,  jak  obstojím  před  milosrdenstvím
Páně, I kdybych sebehlasitěji  mluvila, kdybych vás prosila, nic z
mé snahy by nevyvážilo lásku Páně, která si vás přeje mít více
než my jej. Chci, abyste se otevřely jeho lásce, abyste jej poznaly.
Proto vás vedu krok za krokem k tomu, abyste poznávaly, co máte
dělat.  Kdybyste  si  nepřály  dostat  se  k  Pánu našemu,  nemohla
bych takhle mluvit; ale já vím, že si to přejete nade vše. A přece
vaše nejupřímnější přání vypadá jako nezájem vedle jeho lásky.
Na tomto stupni se od vás chce, co by na nižším stupni nebylo
uskutečnitelné:  Abyste  se  Mu  úplně  oddaly  s  důvěrou  malého
dítěte, které věří v ruce matčiny a neváhá mu své podat a dát se
vést.  Není třeba rozumět tomu, jak vás vede.  Cesty Páně jsou
nevyzpytatelné,  ale  je  třeba  jít  za  Ním  za  všech  okolností,  ať
máme přitom pocity blahé či  neblahé. Vždyť jde o to,  abychom
sebe překonaly. Kdo jiný, myslíte, že více stojí v cestě lásce boží,
než my samy. Nyní už nestačí nemít svůj domov ve světě, nýbrž je
nutné, abyste do pravého domova vstoupily. Budete překvapeny,
když vám řeknu, že už zdálky vás vidí přicházet a přichystá vám
nejlaskavější přijetí. To všechno se stane ve vašem vnitřním světě
a bude to mít svými následky význam pro mnohé jiné duše. Pán
vás zve na svou vinici a zve vás, jako Petra, na hlubinu. Nebojte
se jí, i když dna nedohlédnete. Jste přece na lodi, na které je Pán
s  vámi.  Nic  se  vám nemůže  stát.  Způsobujete  samy strachem
bouřku na jezeře, podlehnete-li dojmu, že Pán vedle vás spí. On
ale  od věků do věků  bdí  bdělostí  lásky,  která  svět  stvořila,  jej
udržuje a způsobuje jeho konec v Bohu. Až toto zažijete, zjistíte,
že jste žily v kleci, kterou byla vaše sebeláska, a nyní že žijete na
svobodě, kterou je Jeho Láska. Zprvu bylo dobře, že jste milovaly
především sebe a Boha kvůli sobě, neboť jste od něho očekávaly
nějakou milost pro sebe. Toto počínání bylo však jen proto dobré,
že jste  se jím ocitly  ve škole lásky.  Na kom jste  se tím mohly
snáze naučit lásce, než na tom, koho máte stále před sebou. Ale
pak jste udělaly v této škole další kroky. Objevily jste své slabosti
a svou nehodnost. Začly jste se dokonce divit, že vás Pán může
mít rád. To bylo velmi nadějné. Pokročily jste o krok k poznání, že
Bůh miluje veškeré své stvoření. Vzpomeňte opět na jeho lásku k
marnotratnému  synu.  Víte,  k  jakému  obrazu  v  životě  spějete?
Poznávat Milosrdenství boží. Uzříte je tím jasněji, čím více budete



opouštět sebe a čím více se budete přibližovat k Pánu. Mně se
Jeho Milosrdenství zjevilo z Jeho setkání se Samaritánkou. Každé
z vás se zjeví jinak, poodejde-li aspoň trochu od sebe. Co je to
odejít  od sebe? Pane,  jsem tu  pro Tebe.  Budete na světě pro
Něho a pak tu budete pro každého bližního, nebo, což je stejně
dobré, žijte tu pro každého bližního a budete tu žít jen pro Něho.
Vždyť  víte,  že  cokoliv  jste  učinily  nejmenšímu z  lidí,  jemu jste
učinily.  On nedává přednost  učenému před neučeným, ale  kdo
miluje bližního, ten je mu velmi blízko. Ani netuší,  jak je blízko,
protože  neví,  že  napodobuje  lásku  Stvořitelovu  a  milost  Spa-
sitelovu.

 Budu k vám mluvit později ještě jinak než dnes, když jsem
vám ukazovala, jak se vstupuje do čtvrté komnaty. Vzpomínám si,
jak mne Pán napomenul, že se mýlím, když si myslím, že jsem mu
dala  vše,  co  jsem mohla.  Je  nutné,  abyste  se  staly  povolným
nástrojem v rukou božích. Zatím totiž teprve vstupujete do vnitřní-
ho domu Hospodářova, ale ještě neznáte pravého ducha služby
Jemu. Zatím jste pracovaly jen na jeho poli, ale nyní se budete učit
pracovat v Jeho domě."
 Dne 31. 11. 1988 jsem dostal do ruky nový překlad knihy
Jana van Ruysbroecka, vydaný v roce 1987 v Johannes Verlagt.
Překlad  skvěle  provedla  Marijke  Schaad-Visserová  za  podpory
nadace  pro  vědecké  bádání  na  universitě  Zurich.  Kniha  se
jmenuje Ozdoba duchovní svatby. V dodatku k novému překladu
píše  Alois  M.  Haas:  "Der  mensch  wird  unaufhorlich  von  Gott
eingesogen und wiederum ausgesendet."  Van Ruysbroeck stále
zastává stanovisko, že z Boha stále vycházíme a do něho se stále
vracíme  a  že  tedy  nepřestáváme  žít  v  Bohu,  přestože  o  tom
nevíme.  To  je  hlavní  zásada  existenční  cesty,  která  od  dob
Eliášových až po Ježíšův život se zdála být zapomenuta, a nyní už
se  na ni  zase  zapomnělo.  Za života  van Ruysbroecka,  1293 -
1381 teprve inkvizice začala působit a tento mnich nemusel ještě
před ní ustupovat. Proto jeho slova jsou otevřenější než Terezina.
Budu se podle potřeby k nim vracet, abych podpořil poznání svaté
Terezie.  Ona právě jako Van Ruysbroeck,  věděli,  jaký je rozdíl
mezi prací na poli Hospodářově a v domě téhož. Z podobenství
Ježíšových, kde je všechno líčeno jako jednorázový akt, nyní za
pomoci  Ruysbroecka  snadno  vyčtete,  že  v  nich  jde  o  stále
opakovaný akt v celé jeho šíři. Jsou to do děje převedené stavy,
ale i když se každý duševní stav vyvíjí, nevyvěrá z času, nýbrž z
bezčasovosti  a do ní  se vrací.  Nechť nás nemýlí  dějový rozbor
stavu,  jímž  je  podobenství.  Činný  život  -  práce  na  poli  -  je



umožňován trpností, odstupem od osobní vůle, od práce za mzdu
a přechodem k práci z lásky k Hospodářovi.)
 10. Jak tohle píšu, uvažuji o velkém hučení v mé hlavě, o
němž jsem se zmínila, a které mi téměř znemožnilo napsat, co mi
bylo přikázáno. Připadalo mi dokonce,  jako by mi v hlavě teklo
mnoho na vodu bohatých řek a jako by se na druhé straně řítily ty
vody do propasti  a jejich hučení se měnilo ve švitoření  mnoha
ptáčků; a neděje se to v uších, nýbrž v horní části hlavy, o které
se říká, že tam sídlí  nejvyšší část duše. Byla jsem tím dlouhou
dobu  zaměstnána,  protože  se  mi  zdálo,  jako  by  mocné  hnutí
ducha  stoupalo  vzhůru.  Dej  Bůh,  abych  si  na  to  vzpomněla  v
dalších komnatách a mohla uvést příčinu toho, neboť sem se to
nehodí. A snad nebudu přehánět, když řeknu, že jsem si téměř
přála, aby mně Pán dopřál tohoto zla, abych mu lépe rozuměla.
Vždyť tento velký hukot mně v modlitbě neruší, ba ani v tom, co tu
vypravuji, nýbrž duše je úplně klidná, milující a přejímající si jasné
poznání.
 (Vzpomeňme si na vyprávění ze Skutků apoštolských, kap.
II, o naplnění duchem svatým: Když nastal den letnic, byli všichni
shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako
když se žene prudký vichr...)
 11. Je-li však v hořejší části hlavy nejvyšší duše, jak to, že
onen  hluk  ji  nevyrušuje?  Nevím to,  ale  vím,  že je  pravda,  co
říkám. Takový stav působí potíže, nejde-li o modlitbu se zastave-
ním mysli - pena da cuando no es la oración con suspensión - Při
ní by bylo velmi zlé, kdybych pro tuto překážku zanechala všech-
no.  Také není dobré,  abychom se vzrušovaly při  každé vtíravé
myšlence,  kterou  máme nechat  bez povšimnutí,  neboť  vnuká-li
nám ji ďábel, ustane, nevšímáme-li si jí. Pochází-li však ze hříchu
Adamova, jako mnohé jiné bědy, buďme trpělivé a strpme to z
lásky k Bohu. Jsme přece rovněž nuceny jíst a spát a nemůžeme
si pomoci od této velké trýzně.

 (Vidím, že jsem se dopustil  chyby, když jsem komentoval
Úvod svaté Terezie ke Hradu nitra, a to hned v prvním článku, kde
vykládá, že už tři  měsíce pociťuje v hlavě hučení a slabost tak
velkou, že i  důležité věci sotva napíše.  Přičítal  jsem tyto potíže
zevním útrapám,  ale  teď  vidím,  že  šlo  o  hlučnou  transformaci
myšlení na vědění, neboť tentokrát se světice vyjádřila zevrubněji.
A tu bych připojil ze své zkušenosti aspoň dvojí:
 Poznámku  o  zastavení  mysli  při  modlitbě  -  oración  con
suspensión,



 a  poznámku  o  pocitech  v  těle  v  době,  kdy  k  tomu
zastavování mysli docházelo.
 Vím, že svatá Terezie měla velké potíže s některými svými
nevědomými rádci, kteří nikdy nepoznali modlitbu se zastavením
mysli.  Ta je jakýmsi  příznakem vstupu do extáze,  respektive je
znakem těžkosti, která nastává už po prodělané extázi, snažíme-li
se o slovní modlitbu. Za takových okolností, ať jsem se snažil jak
chtěl, nemohl jsem v modlitbě pokračovat slovně, nýbrž byl jsem
strháván do prohlubujícího se ticha.

Tělesné pocity, které jsem před tím nikdy neměl, se nedaly
lehce odstranit, nenastalo-li ono ticho, ačkoliv jsem věděl, že jsou
nepatřičné. Jak jsem je odstraňoval, o tom jsem promluvil jinde.
Probíhaly v celém těle, ale vrcholily v hlavě. Ačkoliv jsem proti nim
právem zakročoval, mám za to, že byly přechodně nutné, aby se
tělo  jejich  vlivem přetvořilo  do  té  míry,  že  mohlo  unést  napětí
vyššího poznání, které nepochází z rozumu.)
 12. Poznejme svou bídu a přejme si, abychom se dostaly
tam, kde námi nikdo nebude opovrhovat. Někdy si vzpomínám na
slova,  která  pronesla  snoubenka  v  Šalamounově  Velepísni,  a
vskutku  nenacházíme  v  celém  životě  nic,  co  by  bylo  o  tom
příhodněji řečeno. Zdá se mi, že se všechna pohrdání a svízele
nevyrovnají těm vnitřním zápasům, které se dostavují.  Jakýkoliv
nepokoj a boj lze snést, nalezneme-li pokoj tam, kde žijeme, jak
jsem již řekla;  ale chceme-li  přijít  a odpočinout si  od tisícerých
trampot,  s  nimiž  jsme  se  setkaly  ve  světě  a  Pán  nám  chce
poskytnout odpočinek a my samy v sobě narážíme na překážku,
pak  nemůže  být  už  nic  bolestnějšího  a  více  nesnesitelného.
Doveď nás proto, Pane, tam, kde nás nedeptají tyto bědy, které
někdy jako by si tropily posměch z duše. Osvoboď nás Pane ještě
v tomto životě od toho, až duše dospěje do poslední komnaty, kde
si o tom řekneme (Pozn. G: Viz II Mjž II, ll n, verše, které glosuje
sv. Jan z Kříže ve svém Cantico espiritual XXIV, 5 tak, že duše v
tomto stavu může dosáhnout pokoje, který se nedá ztratit.), dá-li
Bůh - si dion fuera servido.

 (Tady  světice  znovu  naráží  na  svou  znalost  smyslu
podobenství  o  práci  služebníka  na  poli  a  v  domě.  Doslovný
překlad Tereziných slov zní:  bylo-li  by Bohu poslouženo.  To je
hluboký smysl obětí, které se přinášejí Bohu. On jich nepotřebuje,
proto Ježíš mohl říci: "ne oběti, nýbrž milosrdenství." Ale duše má
být  milosrdná i  k  sobě,  i  když musí  být  zachován první  příkaz
lásky. Milovati budeš Boha...Duše, aniž to ví, a dobře, že to neví,
je  milosrdná vůči  sobě,  když Bohu přináší  oběti,  za  něž si  nic
nežádá;  neboť  za  takových  okolností  se  člověk  teprve  stává



služebníkem užitečným. Kdo se podle tohoto ponaučení chová ve
své modlitbě, stoupá v ní od stupně ke stupni bez potíží.  Koná
vedle modlitby také něco navíc, připojuje se k boží tvůrčí činnosti,
do které patří též spasitelský úkol,  vracet se, odkud jsme přišli,
nehledě na osvětitelský úkol, poznávat, že je to Vůle boží, kterou
tím plníme bez své vůle.)
 13.  Tyto  bědy  nebudou  tak  strašné,  ani  nedopadnou na
všechny tak jako na mě, jak se dělo se mnou po mnohá léta, a tak
mě ničily, že mi připadalo, jako bych se sama sobě chtěla mstít.
(Ejhle podobnost se sebezmarem Ježíšovým na kříži.) A že mi to
bylo  tak  trapné,  myslím,  že  stane-li  se  něco  takového  i  vám,
řeknu-li o tom něco sem a tam, podaří-li se mi vysvětlit, že je to
něco  nevyhnutelného,  abyste  se  tím  tedy  neznepokojovaly  a
netrápily.
 (Pomozme si  životem Ježíšovým.  Nemohl  donést  kříž  na
Golgotu. Tento stav však netrval tak dlouho jako u jeho svatých,
protože nevěděli, proč se to děje. Svatá Terezie ve chvíli, kdy píše
Hrad nitra, věděla proč je tomu tak. Proto vysvětluje sestrám, co
se od nich chce: aby se oprostily úplně od sebe. Vizte o tom její
další podobenství, které je velmi významné a vykládá o automatis-
mu zabudovaném do člověka:)

 Nechme  hrkat  mlýn  a  melme  svou  mouku,  nenechme
působit svou vůli a chápání - no dejando de obrat la voluntad y
entendimiento.
 (Sám Spasitel  upadl  pod tíží  kříže,  a  kdyby byl  neopustil
svou osobní vůli, nebylo by se to stalo. Projev jeho osobní vůle by
pak  vypadal  takto:  "Je  to  trapné,  abych  upadl,  vždyť  vím,  kdo
jsem."
 Někdo jiný mu pomohl, Šimon Cyrenejský. Rozumějte dobře.
Nejsme oddělenými bytostmi, ani od svého okolí, ani od událostí,
a proto také ty mají co říci do naší cesty. Zříkat se jejich pomoci je
chybné, i když všechno se děje automaticky jako hrkání mlýna. Na
něm se mele také naše mouka. Už nepotřebujeme svou vůlí tlačit
kola. Víte tedy kdy a jak si máte počínat. Nehrnout se do toho, co
jde automaticky.)
 14.  Tato  překážka  se  objevuje  více  či  méně  podle
zdravotního  stavu  a  počasí.  Ubohá  duše,  trpí  tím,  i  když  se
neprovinila;  zatímco  vedle  toho  máme  jiné  viny,  které  právem
máme snášet trpělivě. A protože nestačí, co o tom čteme, nebo co
nám nevědomým kdo radí, abychom si z takových myšlenek nic
nedělaly, nezdá se mi, že mařím čas, když o tom více řeknu. Je to
potřebné a Velebnost boží chce, abychom se chápaly prostředků



a  tak  sobě  porozuměly  a  nesvalovaly  vinu  na  duši  v  tom,  co
působí slabá obraznost, přirozenost a ďábel.
 16. 11. 1988

 Druhá kapitola

 Pokračuje v tomtéž a vykládá podobenstvím, co jsou sladké
pocity a jak jich lze dosáhnout, aniž se po nich toužilo.

 Dalo by se říci z druhé strany: Pravé sladké pocity jsou jen
takové,  po  nichž  jsme  vůbec  netoužili,  ani  jsme  nevěděli,  že
existují, a ony se dostavily. Prvním takovým pocitem bylo andělské
navštívení  Panny  Marie.  Neměla  tušení,  že  je  něco  takového
možné a byla tímto zjevením nesmírně oblažena, a to dokonce to-
lik, že opustila svou vůli ve věci, která měla dalekosáhlý význam
nejen  pro  ni,  ale  i  pro  celé  lidstvo,  pro  vznik  křesťanství  atd.
Promiňte  mi  to  vulgární  přirovnání,  ale  je-li  žena  oblažována
pohlavním  stykem  s  mužem,  o  co  více  musela  být  blaženou
Panna  Maria,  když  muže  nepoznávala  a  přece  přivolala  svým
sebevzdáním Boha do svého života, i když zatím jen zárodečně,
přesněji  řečeno bez zrození,  protože božské  je  nezrozené,  jen
základně obsažené. Nesmrtelná duše se konečně dostala k úkolu,
pro který  se vtěluje do člověka: přivést  pomíjejícího člověka na
práh věčnosti,  a  pak  s  tou  uskutečněnou první  nadějí  zpět  do
věčnosti  samé,  do  jistoty,  které  se  na  světě  svou  jistotou  nic
nevyrovná. Když se Evě narodilo první dítě,  řekla "mám Boha".
Uvědomovala  si,  že  se  u  ní  narodil  Bůh.  Panna  Maria  byla
přemožena jistotou, že se z ní narodí Bůh. Tato jistota je pravým
obsahem pravého sladkého pocitu,  který pochází od Boha. Kdo
takovouto  jistotu  nemá,  neví,  co  je  pravá  jistota  a  je
politováníhodný, že se mýlí. Kdybych byl na místě svaté Terezie v
tomto bodu výkladu, musel bych se plně spolehnout na Boha, že
bude  vysvětlovat  za  mne.  A  světice  to  také  učinila,  jak  už
naznačila  ve  výkladu  třetí  komnaty.  Při  tomto  spolehnutí  se
podobala  Panně  Marii  až  na  to,  že  se  ze  svého  stavu  lásky,
prožívaného  vnitřně,  vracela  k  lidem,  kteří  ten  stav  neznali.
Dostávala  se  nezadržitelně  na  dráhu  Milosrdenství,  kterýmžto
východiskem svou cestu začla.  Šla klasickým způsobem cestou



víry, jak ji přednesl svatý Petr ve svém druhém listě, kapitole první,
verš 5. až 11.
 Když světice po smrti  své matky přizvala do svého života
Pannu Marii jako svou novou matku, Panna Maria jí zůstala věrna
a stala se jí opravdovou živou matkou, jejíž roucho od vstupu do
řádu Terezie nosila, tedy od 21 let až do smrti. Kristus z kříže k ní
promluvil jako k Janovi pod křížem: "Hle, matka tvá", neboť nebylo
rozdílu mezi ní a Janem. Jan z pokory nevstoupil na kříž, neboť
věděl, že je to nejmilosrdnější úkol Kristův, kterému se nemohou
lidské úkoly vyrovnat pro nedostačující lidskou základnu. Rozdíl je
vysvětlen v evangeliu početím Panny Marie a početím Alžběty. Z
Panny Marie se narodil Ježíš, z Alžběty jen Jan Křtitel, a v našem
případě někdo ještě menší. Což se nepraví v evangeliu, že Jan
Křtitel je nejmenší v království božím, rozuměj po způsobu svého
narození. Alžběta, matka Janova, se nemusela vzdát své vůle při
početí, naopak, naplnila se její touha mít dítě. Tím se podobá více
běžné  lidské  matce  než  Panně Marii.  Tady  se  velmi  příkladně
mluví o rozdílu mezi jednáním nesmrtelné duše a smrtelné duše.
U nás obě působí souzvučně teprve při narození člověka, takže v
té chvíli jedno jsou. Dále pak už smrtelná duše jen přebírá cíle k
uskutečnění svých předsevzetí vlivem prostředí, ve kterém člověk
žije. Tím prostředím je úsek vědomí AB a zevní vlivy, jimiž myslím
bližší prostředí, rodinu, společnost, a vzdálenější prostředí - celý
vesmír  se  všemi  jeho  silami.  Obdobně  Zachariáš  a  sv.  Josef
představují  nevylepšené  a  vylepšené  vlastnosti  duše.  Ovšem
svatá Terezie dlouho tohle nevěděla. Snažila se o to, aby vnitřně
umřela, ale marně. Pak mistrovsky prošla křížem, mystickou smrtí,
protože se vnitřně spojila s Ježíšem, který ji vybídl, aby vzala jeho
kříž na sebe. Stala se na chvíli Šimonem Cyrenejským, a na víc
člověk  nestačí,  ale  i  tak  nebo  znovu  tak  pro  každého člověka
zvlášť Ježíš dochází až na Golgotu. To málo lidského je přidáváno
k božskému, ale přesto je ho zapotřebí, neboť takový je nejvyšší
smysl lidského života - pomáhat Spasiteli. Tedy mistrovsky projít
smrtí  na kříži,  znamená připojit se vnitřně ke Spasiteli,  který za
nás ustavičně na kříži umírá a neváhá za každého z nás znovu
umřít.  Kdyby otálel,  přestal  by být Spasitelem. Oddělil  by se od
ustavičné činnosti Stvořitelovy a od Ducha svatého. Tento rozpad
nejsvětější Trojice není možný, protože jedno jsou.)
 1. Bůh mi pomoz v tom, do čeho jsem se dala!  Již jsem
zapomněla,  o  čem jsem pojednávala,  neboť zaměstnání  a  můj
zdravotní stav mne nutí, abych zanechala psaní, právě když jsem
v nejlepším a jelikož mám slabou paměť, bude vše neurovnáno,



protože  nemohu  napsané  znovu  pročítat.  Ale  přestože  možná
všechno, co říkám, je zmatené, přece je to napsáno tak, jak cítím.
 Myslím, že jsem mluvila o útěchách (v předešlé kapitole, čl.
4 - 6). Jelikož bývají někdy spleteny s našimi vášněmi, způsobují
někdy hřmot vzlykotu, ba slyšela jsem dokonce u některých lidí,
že  je  tlačí  na  prsou  a  strhují  k  zevním posunkům,  kterým  se
nedovedou bránit, a jsou tak silné, že krvácejí z nosu a dějí se s
nimi  jiné  trapné  věci.  O  tom  nemohu  říci  nic,  neboť  jsem  to
neprožila,  ale  přesto  je  to  útěšné,  jak  jsem  řekla  (v  předešlé
kapitole, čl. 5), protože všechno to ústí v touze líbit se Bohu a těšit
se z jeho Velebnosti.
 2. Co nazývám radostmi, které přicházejí od Boha, ty jsem
jinde nazvala modlitbou ticha - oración de quietud (Vida XI, 7 a
kap. XIV), ta je jiného velmi rozdílného druhu. Vy, které jste něco
podobného z milosrdenství  božího  už zažily,  zajisté  pochopíte.
Předpokládejme,  abychom tomu lépe  rozuměly,  že vidíme dvě
studny se dvěma nádržemi, které se plní vodou. Nenalézám nic
případnějšího než vodu, abych vysvětlila některé duchovní věci.
Málo totiž znám a nadání mi nijak nepřispívá a mám tento živel
velmi ráda, takže jsem si  ho všímala pozorněji  než jiných věcí;
vždyť ve všem, co stvořil Bůh tak velký a moudrý, je jistě mnoho
tajemství,  která  můžeme využít  ke  svému prospěchu;  a  tak  si
počínají ti, kdo je chápou.
 Myslím však, že i v té nejmenší věcičce, kterou Bůh stvořil,
je více, než lze pochopit, i kdyby šlo o mravenečka.
 3. Zmíněné dvě nádrže se plní vodou různým způsobem. Do
jedné přichází voda zdaleka mnohými rourami a uměle (Viz Vida
XI, 7 a kap. XIV). Druhá nádrž je zbudována hned u výtoku vody a
naplňuje  se  bez jakéhokoli  hluku,  a  jde-li  o  pramen bohatý na
vodu,  jako  je  ten,  o  kterém mluvíme,  když  se  nádrž  naplnila,
odtéká mocný potok a není třeba umělého vedení ani zařizování
potrubí, neboť voda teče z pramene ustavičně.

 Rozdíl je v tom: voda, která přichází vodovodem, to jsou po
mém zdání útěchy, o nichž jsem mluvila (ve 3. komnatě, 2. kap. čl.
9;  a  o těchto  ve 4.  komnatě,  1.  kap.  čl.  4 -  6),  že vyplývají  z
rozjímání. Vyvoláváme je myšlenkami, pomáhajíce si při rozjímání
stvořenými věcmi a rozumovou námahou, a tedy nakonec svou
pílí; vzniká mnoho hluku, má-li se duše naplnit něčím, co by jí bylo
k nějakému užitku.
 (Svatá  Terezie  praví,  že  až  do  čtvrté  komnaty  jsme  se
nemohli obejít bez rozjímání, jestliže jsme chtěli udržet dostupnou
hladinu duchovní snahy, čili neměl-li náš zájem o duchovní věci



upadat. Kdyby rozjímání nebylo z osobní vůle - a to je ono potrubí
- stále prováděno, v nádrži by se úroveň hladiny snižovala, až by v
nádrži vody nebylo.
 Jsem svědkem toho, jak se lidé na prvních třech stupních,
jednají-li správně, opírají o svou vůli, aby se jim dostalo umělého
naplnění nádrže! Zkrátka, nejsou ještě dost blízko u pramene. Ale
opory,  bez kterých  se  zpočátku  neobešli,  postupně mají  mizet.
Může se stát, že dítě se dožaduje dudlíka v době, kdy se už má
bez něho obejít. Pak je nutné, aby si odvykalo. Dudlík je v tomto
smyslu symbolem vlastní vůle. Ale zároveň šizením sama sebe.)
 4. Do druhé nádrže přichází voda ze samotného zřídla a tím
je Bůh, a tak, jak si to jeho Velebnost přeje, když udílí nějakou
nadpřirozenou milost. A děje se to v míru a v pokoji a velmi jemně
z našeho nejhlubšího nitra, takže ani nevíme odkud a jak, ani se
tato  rozkoš necítí  tak,  jak pozemské (rozkoše) v  srdci,  říkám z
počátku, neboť později tato voda všechno zalije (naplní), proudí
všemi komnatami a mohutnostmi (duše), až dospěje až k tělu, a
proto říkám, že začíná v Bohu a končí v nás; takže zaručeně, jak
každý  uvidí,  kdo  to  zakusí,  celý  zevní  člověk  se  těší  z  této
sladkosti a líbeznosti.

 (Děje-li se a přichází-li  toto rozjímání jako popud shora a
kromě toho bez obrazu - jakože tato pomoc přichází i když o ní
nevíme - je její působení tak jemné, že se nedá vyjádřit příměrem
o sladkosti  tak  dobře jako příměrem o moudrosti,  která tu  je a
nevíme, kde se vzala a zpočátku ani odkud pochází, jak se u mě
dělo do 17 let a pak jako velké zaujetí pro Boha a jeho věci, a opět
jinak od 21. 11. 1939, tak mohutně, že lidské já mu bylo zcela
podřízeno, jako by samo nedokázalo existovat.)
 5. Nyní nahlížím, když toto píši, že ve verši, o kterém jsem
mluvila - "dilataste cor meum" - , se říká, aby se rozšířilo srdce, a
mě se zdá, jak pravím, vznik tohoto rozšíření pochází odjinud, z
jiné části  ještě vnitřnější,  jako z nějaké hlubiny.  Myslím,  že asi
pochází  ze středu  duše,  jak  jsem se potom dozvěděla,  o  čem
řeknu později, takže se mi objevují tajemství v nás samých, která
mne často jímají úžasem, a kolik jich ještě asi bude? Ó Pane a
Bože můj, jak nesmírná je tvá velikost! My se tu ubíráme životem
jako bláhoví pastevečci, a zdá se nám, že jsme přece jen něco z
Tebe postihli, a je toho stejně tolik jako nic, když v nás samých je
tolik velkých tajemství, které nechápeme. Pravím "tolik, jako nic"
jsme ve srovnání s nekonečným množstvím dober, která jsou v
Tobě, nikoliv pak proto, jako by nebyla nezměrná Tvá velikost i ve
skutcích Tvých, pokud je můžeme chápat.



 6.  Vracím se  k  verši,  který  podle  mého zdání  zde mohu
použít,  o  tom  rozšíření,  které,  jak  se  zdá,  počíná  prýštit  ze
zmíněného  pramene,  pocházejícího  z  hloubky  našeho  nitra,
rozlévajícího  se  a  rozšiřujícího  se  do  celého  našeho  nitra  a
způsobujícího nevýslovná dobra, o nichž ani duše neví, že se jí
odtamtud poskytují. Cítí, řekněme tomu jakousi vůni, jako by tam
v hlubinách byla pánev, na kterou by se sypala vonná kuřidla, ale
duše nevidí ani světlo ani odkud vůně pochází, jen teplo a vonný
dým proniká celou duši, a ještě se toho mnohokrát zúčastní i tělo,
jak jsme řekla. Pohleďte a rozumějte mi tak, že se necítí ani teplo,
ani vůně, nýbrž že je to mnohem jemnější záležitost než takové
pocity a já s nimi jen srovnávám, abych vám přiblížila pochopení,
a aby pochopily i ty osoby, které tím neprošly, aby věděly, že je
skutečně tomu tak, jak se to děje, a že duše to poznává, ba ještě
jasněji poznává, než jak jsem vám nyní pověděla. Není to něco,
co bychom si dokázali představit, ani co bychom mohli pílí získat,
a  právě  z toho  je  patrno,  že to  není  z našeho  kovu,  nýbrž z
přečistého  zlata  boží  Moudrosti.  Tu  ještě  nejsou naše  duševní
mohutnosti spojeny (s Bohem), nýbrž jsou do něho zahloubány a
jako ustrnuty nad tím na co přicházejí.
 7. Možná, že si tu poněkud odporuji vzhledem k tomu, co
jsem napsala jinde o těchto vnitřních věcech. Není divu, protože
za těch patnáct let, co jsem o tom psala (odvolává se na Vida,
zvláště na kapitoly XI až XXVII), mně snad Pán dopřál více světla,
než jsem tehdy  měla.  Mohla jsem se mýlit  tehdy  jako nyní  ve
všem, ale lhát nemohu, raději bych z Božího Milosrdenství tisíc-
krát umřela. Říkám, jak to chápu. (pozn. G.: Její zpovědník o tom
slavnostně prohlašuje k jejímu Svéživotopisu = Vida: "Tato žena, i
když by se mohla v něčem mýlit, nikdy neklame..")
 8. Tu se mi věru zdá, že vůle musí být nějakým způsobem
sjednocena s Vůlí  boží, neboť z účinků a potomních skutků lze
poznat pravost této modlitby a není lepšího zkušebního kamene.
Je to převeliká milost Pána našeho, uvědomí-li si ji ten, komu se jí
dostává a nemenší se, neobrátí-li se dotyčný zpět na své cestě.
Jistěže, mé dcery, zatoužíte po takové modlitbě, a právem, neboť,
jak řečeno, duše nikdy nepochopí milosti, které ji tu Pán dopřává,
a lásku, kterou ji neustále vine k sobě blíž. Zajisté je tedy žádoucí,
abychom věděly, jak dosíci této milosti.
 9. Povím vám, co jsem se o tom dověděla: Především pak
nemluvme o případech, kdy Pán sám ráčí uštědřit tyto své milosti,
protože jeho Velebnost si to přeje a nic víc. Sám ví, proč tak činí,
a  my  do  toho  nemáme  zasahovat.  Máme  jen  učinit,  co  ti  v
předešlých komnatách, být pokorní a opět pokorní. Pokorou se dá



Pán překonat v tom, co od něho žádáme. První známka, podle níž
poznáte, že jste pokorné, jest, nemyslet si, že jste hodny těchto
milostí  a blahých pocitů přicházejících od Pána, nebo že si jich
kdy v životě zasloužíte. Namítnete, jak jich možno dosíci, když se
o ně člověk nepřičiní.  Na to  odpovídám: Není  lepšího způsobu
nad tento, aby se totiž člověk o ně nesnažil, a to z těchto důvodů:
především  proto, že hlavní potřebou jest  milovat  Boha bez ná-
roků.

Za druhé, že je pramalou známkou pokory, myslíme-li si, že
lze našimi bídnými službami dosíci něčeho tak velikého.

Za třetí, protože pravou přípravou na ty milosti jest touha po
utrpení  a  následování  Pána,  ne  však  touha  po  duchovních
úkojích, když jsme Pána přece urážely.

Za  čtvrté,  protože  božská  Velebnost,  která  nám  slíbila
věčnou slávu, zachováváme-li přikázání, není povinna nám udílet
takové sladkosti, když i bez nich můžeme dojít spásy, a také lépe
ví než my, co nám náleží (lo que nos conviene - co je pro nás
vhodné) a kdo jej opravdu miluje. A pak je jisté,  a já to vím, a
znám osoby, které jdou cestou lásky, a vím, jak mají jít:  pouze
sloužit našemu ukřižovanému Kristu, a nejen nepožadovat slasti a
netoužit  po  nich,  nýbrž  prosit,  aby  se  jim  jich  v  tomto  životě
nedostalo. Taková je pravda.

Pátý důvod je, že bychom se o ně snažily marně, protože
málo pomůže naše úsilí,  neboť nelze vést  tuto vodu jako vodu
dřívější potrubím, o němž už byla řeč, nedá-li ji pramen sám. Chci
tím říci, že kdybychom sebe víc rozjímaly, kdybychom se lopotily a
slzy  prolévaly,  vody  té  se  nám  nedostane  tímto  způsobem  -
noviene este auga por augí. Je poskytována pouze tomu, komu ji
Bůh chce poskytnout, a mnohdy, když se duše ani toho nenaděje.

Jeho  jsme,  sestry  mé,  On  učiň,  co  bude  chtít  nám
poskytnout, budeme-li Mu sloužit. Věřím však, že pokoříme-li se
opravdu,  říkám  odpoutáme-li  se  doopravdy,  protože  se  to
nemůže  stát  jen  v  myšlenkách,  které  nás  často  klamnou,  a
odpoutáme-li  se  od  všeho,  že nám Pán popřeje  této  milosti  a
mnohé jiné, o něž ani prosit neumíme. Pán budiž navždy chválen
a veleben.
 24. 11. 1988

(Začnu s komentářem od posledních řádek: Do sedmnácti
let jsem ani nepomyslel, že mohou existovat takové možnosti, aby
si  člověk  uvědomoval  svou  nesmrtelnou  podstatu,  ani  jsem  si
nepřál, aby se v mém životě něco takového projevilo, protože jsem



na  Boha  nevěřil.  Svatá  Terezie  radí,  abychom  o  takových
případech nemluvili, že jsou úplně výjimečné. Ano, jsou výjimečné,
žije-li  někdo za zdmi kláštera a přeje-li  si  spásu především pro
sebe. Ale je-li člověk vystaven bouřím světského života, je tomu
zcela jinak. Tam může dojít  nechtěně, a pouze nechtěně, ne že
by se člověk chtěl vystavovat těm bouřím, k tomu, že je přiveden
událostmi - které přece také nevznikají proti Vůli boží - na cestu
milosti,  neboť  člověk  splnil  všech  pět  požadavků,  které
vyjmenovala svatá Terezie.
 Tedy  především, život není náhoda a neprobíhá jen podle
lidské  vůle.  Vstoupí-li  někdo  do  kláštera,  má  dojem,  že  učinil
všechno, aby se svým životem přiblížil Vůli boží. Světský člověk
takové předsevzetí nedělá. Jemu jde především o to, aby provedl
svou vůli podle svých představ. Měl jsem do sedmnácti let dost
vyhraněnou představu o životě, a v té nebylo nejmenší místo na
myšlenku o věčném životě nebo o Bohu. Kdyby mně byl někdo
navrhl, abych ke svému světskému cíli, který jsem si zvolil podle
své vůle, přidal ještě myšlenku na Boha, byl bych ji  odmítl  jako
nesmyslnou.  Byl  jsem však velmi  nešťasten,  když  se mi  mnou
zvolený cíl ztrácel v nedohlednu. Byla to velká duševní bolest.

V této souvislosti si připomínám teď onu matku plačící nad
zemřevším synem. Ježíš nešel kolem ní bez povšimnutí, ačkoliv si
od  něho  nic  nežádala.  Viděl  její  zármutek,  ve  kterém  se
promítala celá její mateřská láska. Projevovala lásku, která lidsky
nemohla dojít naplnění. Předmět její lásky, syn, byl mrtev. Ježíš
tehdy bez požádání vzkřísil jejího syna.
 Také tak,  bez mého nejmenšího přání,  mě Bůh uzdravil  z
nemoci nevědomosti lidské o věčném základu lidské duše. A od té
chvíle  mne  začal  projevovat  takovou  lásku,  že  jsem ji  nemohl
porovnat  se  znaky  lidské  lásky,  a  proto  jsem ji  ani  jako  lásku
nepoznával.  Věděl jsem však, co mám dělat a jak mám myslet,
abych  Boha  "neurazil"  chybným  jednáním  a  myšlením.  Svatá
Terezie správně opakuje, že sestry Boha urážely, a proto zatím
nemohly doufat v nějakou mimořádnou milost.  Řekli bychom, že
sestry se svým myšlením a jednáním příliš vzdálily od Krista a pak
se  musely  vracet  tím  déle,  čím  více  se  mu  vzdálily.  Zářným
příkladem správného jednání podle Krista nám může být sv. Jan
Evangelista, který se nikdy od Pána Ježíše nevzdaloval.
 Jaká změna nastala po mém obrácení? Pokračoval jsem ve
studiích za podmínky, kterou jsem musel plnit: Dělal jsem něco,
od  čeho  jsem  si  pro  sebe  nic  nesliboval.  Studoval  jsem  proti
vlastní vůli. Mám-li však říci celou pravdu, musím dodat, že jsem



studoval, co nebylo ve studijním programu, z čeho jsem nemohl
být hodnocen žádnou zkušební komisí, a tedy z čeho jsem nemohl
mít  žádný  světský  užitek.  Toto  dobrovolné  studium  ani  v
nejmenším  nemělo  světský  obsah,  ačkoliv  jsem  mu  věnoval
mnoho času, přesněji řečeno, mnohá léta v universitní knihovně v
Praze,  takže  jsem  platil  za  pilného  studenta,  který  chodí  do
knihovny,  aby nebyl  rušen  ve studiu,  a  nikoho neudivovalo,  že
jsem procházel při zkouškách. Odvoďte si obecně platné pravidlo
z kladného nebo záporného výsledku při zkouškách mých, a berte
je obecně za své životní zkoušky: Prošel jsem bez potíží při těch
zkouškách,  ke  kterým  jsem  přistupoval  s  velmi  malou
připraveností, tedy nikoliv bez připravenosti vůbec, a prošel jsem
jen proto, že na své duchovní cestě jsem ty zkoušky potřeboval
jen pro aktuální odosobnění, které se muselo stupňovat, a nikoliv
pro život, přičemž jsem o této nepotřebě pro život neuvažoval, ani
jsem o ní nevěděl. Zkoušky, jejichž věcný obsah jsem potřeboval
pro život, jsem mohl zvládnout jen poctivým nastudováním. Ani v
těch případech jsem nevěděl,  co  budu potřebovat  ze zkoušené
látky pro duchovní život,  ale nabyl jsem zkušenost,  že se tomu
předmětu musím naučit.
 Jedno  důležité  upozornění:  Nepovažoval  jsem  systém
myšlení, při kterém jsem dělal něco, co se mi nelíbilo, za systém
záslužný,  nýbrž  jen  za  potřebný.  Prováděl  jsem  přitom  jen
sebeodříkání, které bylo součástí modlitby. Odříkání přes den bylo
jen přípravou na odevzdání sebe celého při večerní modlitbě. Než
jsem s tím začal, považoval jsem jen večerní vnitřní modlitbu za
něco,  co mě spojovalo s  Bohem. A bylo přece nutno nastoupit
cestu, na které celý život má spojovací smysl. Jelikož do takového
počínání je zamontována osobní vůle, nemůže se jen jím člověk
dostat  až  na  konec  cesty,  tj.  do  trvalého  vědomého spojení  s
Bohem, nýbrž jen do přechodného spojení, do extáze, ze které se
zase zřítí do pocitu oddělenosti, se kterým se ovšem smíří s čím
dál větším sebezáporem. Neměl jsem však představu o zmíněném
cíli,  nýbrž jen jsem pociťoval potřebu, arci navozenou shora, že
ten  cíl  je  něco  nejpotřebnějšího.  Kdyby  mě  byla  doprovázela
správně zvolená představa,  bylo by se mé postavení  podobalo
postavení učedníků Páně v době před Ježíšovým křížem. Takové
bylo  postavení  řádových  sester,  které  měla  na  starosti  svatá
Terezie. Ona sama zastávala úlohu Ježíšovu do jaké míry na ni
stačila,  a proto,  a jen proto  si  přála být  hodně svatá.  Pouhými
ctnostmi a vnitřní prosebnou modlitbou nemohly se sestry dostat
dále než dokonce třetí komnaty. Proto svatá Terezie klade nových
pět  požadavků,  jimiž  se  rozšiřuje  sebezápor  sester.  Z  nich
především milovat Boha bez nároků. Bylo správné, jestliže jsme



Boha milovali od začátku své cesty a přednášeli mu své nároky.
Vytvořili  jsme si poměr prosebníka k obdarovateli.  Bez žádného
poměru na cestě víry nelze udělat ani krok. Na čtvrtém stupni se
žák  může  přesvědčit,  že  pořád  dochází  vyslyšení,  prosí-li  ve
jménu Kristově, ale měl by si začít být vědom toho, že spásu si
nelze vymodlit prosbou, a vůbec si ji nelze zasloužit ani nejlepší
osobní  dobrou  vůlí,  neboť  spása  je  připravena  od  Boha  pro
každého člověka, ale my se nevyznáme v tom, jak daleko jsme v
přípravě pokročili.  Vím jen tolik, že příprava má dvojí stránku, v
milosrdenství a v trpnosti.

 Za  druhé:  Uznat  neúměrnost  všeho  relativního  s
absolutním, tedy i lásky lidské s láskou boží. V tom smyslu nejsme
nikdy dost dobří, abychom si zasloužili něco z toho, co je pro nás
u Boha připraveno od věčnosti.  Pak ovšem záslužnost  se ubírá
cestami  nám  nepochopitelnými.  Tyto  cesty  se  dají  vyjádřit  jen
přibližně existencí partnerství relativního dobra s relativním zlem
ve stádiu lidství,  přičemž toto partnerství  vede postupně k jeho
rozloučení  a  projevuje  se  nejen  ve  sklonech  člověka,  ale  i  ve
výchově událostmi.

 Za třetí:  Touha po utrpení  je  skrytou známkou touhy po
sebezmaru,  jak  ji  vyjádřil  Ježíš  svou  smrtí  na  kříži.  Je  však
oprávněna jen tehdy, když se chceme za někoho obětovat. Páter
Kolbe se v koncentračním táboře obětoval za otce mnohočlenné
rodiny,  svatá  Terezie  ovšem právem namítne,  že  nemusí  jít  o
adresnou  oběť,  neboť  např.  v  karmelitánském  řádu  se  sestry
obětují obecně za lidstvo; má jít na druhé straně o modlitbu, která
by svým vnitřním obsahem nepřekročila lásku k osobě modlícího
se. Vždyť miluj bližního jako sebe je také příkaz boží, který nesmí
zůstat nepovšimnut. Stane-li se to, člověk neúměrně a zbytečně
mnoho trpí  a  nápravu nezjedná ani  největším utrpením.  Odtud
pramení nepochopitelně velké utrpení svatých.

 Za čtvrté: Nežádat si sladkostí, protože bez nich lze dojít k
vědomému  spojení  s  Bohem.  Blažené  pocity  jsou  záležitostí
střední fáze cesty. Dokud trvají, lze z toho bezpečně usoudit, že
se člověk nedovede sebe zříci. Ježíš dokumentoval tento fakt na
hoře Tabor, odkud v pravém smyslu slova své učedníky vyhnal,
ačkoliv je tam před tím přivedl. Svatá Terezie je ve čtvrté komnatě
v obdobném postavení vůči svým sestrám.
 Za páté: Ježíš si vybral podle svého rozhodnutí a ne podle
rozhodnutí učedníků tři ze dvanácti k té obrovské radosti, kterou
zažívali na hoře Tabor. Jinými slovy: Vlastní  vůlí  se nemůžeme
dopracovat  k  této  radosti.  A  také  ji  nesmíme  z  vlastní  vůle



prodlužovat. Do království božího se vstupuje bez vlastní vůle, ale
dlouho se nelze bez vlastní vůle na cestě víry obejít.

 Ještě k článku 10: "Oprostit se od všeho."
 Přesvědčil jsem se na sobě, jak sebe málo znám. Devět let
jsem se modlil za to, abych miloval Boha nade vše a zjišťoval jsem
neustále, že Boha nemiluji. Přitom jsem se odříkal všeho, čeho se
jiní neodříkají, např. samolibosti, pohlavního styku, projevů vlastní
vůle i  tam, kde jsem se musel krajně zapřít,  abych ji  neprojevil.
Sotva mně však Bůh odňal všechny mimořádné milosti, které jsem
si neprávem přivlastnil,  nepoznal jsem, že jde o nejvyšší projev
Boží Lásky. Zažíval  jsem jedno bezpráví za druhým, a výrazně
přednostně před ostatními až do chvíle, kdy jsem se vzdal sebe
celého, ale fakticky, nejen slovně nebo jen vnitřně. Nakonec jsem
čekal bez reptání na jistou smrt. A tu se mi ukázalo, že Bůh miluje
člověka  na  každém  stupni  jeho  vývoje  vždy  jinak  a  jinými
prostředky. Vybírat si je člověk nemůže, protože o nich ani neví, a
myslí-li si, že o nich ví, mýlí se. Pozná, jak byl milován až přeroste
dosavadní  prostředky  lásky  a  doroste  do  nových,  jimž  opět
nerozumí.  Jsou  však  stupně,  na  nichž  se  vzdá  i  veškerého
pochopení  vedení  božího,  protože  mu  přísluší  opravdu  jen
sebevzdání a nic víc.
 Kapitola třetí
 ve které se pojednává o modlitbě usebranosti -  oraciónde
recojimiento  -,  kterou  Bůh  obvykle  popřává  většinou  před
modlitbou, - o níž byla řeč. Pojednává se o tom, co způsobuje tato
modlitba i předchozí, u níž byla zmínka o sladkostech, které Pán
uděluje.
 1. Mnohé jsou účinky této modlitby usebranosti. Zmíním se
o některých. Napřed však povím o jiném způsobu modlitby, která
téměř vždy začíná před touto. Jelikož jsem však o ní mluvila jinde
(Mluvila o této usebranosti ve Svéživotopise = Vida, v kapitolách
XIV a XV, V Cestě dokonalosti = Caminode Perfección,  v kap.
XXVIII až XXIX), zmíním se o ní jen krátce.
 Je to usebranost, která se mi jeví rovněž jako nadpřirozená,
neboť není třeba dlít  ve tmě, zavírat oči a nějak se o ní zevně
přičiňovat, přestože člověk, aniž si to přeje, oči zavírá a touží po
samotě.  A  zdá  se,  že  budova  pro  tuto  modlitbu  se  staví  bez
předem pojatého plánu, jak už bylo řečeno (Pozn. G.: Modlitba, o
níž  už  byla  řeč,  je  modlitba  ticha,  o  které  mluvila  v  předešlé
kapitole),  neboť  smysly  a  zevnější  věci  jako  by  pozbývaly  své
oprávnění, protože duše nabývá již své právo, které ztratila.



 (Svatá  Terezie  naráží  na  pád  z  ráje,  kterým  přechodně
ztrácíme vědomí o své nesmrtelnosti.  Protože jsem je nabyl ve
svých  17  létech,  mohu  mluvit  jen  o  tom,  co  jsem  si  tehdy
uvědomoval, ne o tom, co se dělo, aniž jsem o tom věděl. Svět, ve
kterém jsem dosud vědomě žil, pozbyl pro mne význam, a duše se
samovolně, bez mého přičinění obracela k Bohu. Nemusel jsem
bojovat  s  myšlenkami.  Ty  se  bez  mého  přičinění  zastavovaly.
Smyly  se  nezastavily  okamžitě,  nýbrž  uhasínaly  po  jakémsi
neutěšeném vzepětí,  až  zhasly  úplně.  Mluvím  zde  také  jen  o
modlitbě, jako svatá Terezie. Přechod do zevního světa byl velmi
obtížný, ani jsem se o něj nestaral. To za mne muselo obstarat mé
okolí, hlavně matka, která nade mnou bděla, dalo by se říci, že
dnem i nocí, ale v jistém smyslu marně. Bylo sice nepostradatelné,
že se starala o mé jídlo a funkci studenta, ale jinak jsem jí unikal,
kam ona za mnou nemohla, a tomu nemohla zabránit. Kdyby jí v
tom nepomohl anděl, byla by si nade mnou zoufala.)
 2. Tu se říká, že duše "vchází do sebe". K tomuto způsobu
vyjadřování  nedokážu  nic  dodat,  neboť  v  tom  se  nevyznám,
myslím však, že pochopíte aspoň to, a možná, že ta věc zůstane
jen pro mne.
 Pomyslete si, že tyto smysly (doplňuji:  naše smysly, jak je
známe a jak se vyvinuly od chvíle narození) a schopnosti, jak jsem
již  řekla:  (A my  jsme  o  tom nevěděli)  jsem  (správně)  nazvala
obyvateli  (vnitřního)  hradu,  vyšly  ven  (a  dodávám:  ustavičně z
hradu  vycházejí  a  při  svém  odchodu  z  hradu  na  svůj  původ
zapomínají) a po dny a léta chodí s cizím lidem (dodávám: chodí
se smysly jiných lidí, kteří také nevědí, že i když bloudí venku, vně
hradu,  stále  z  něho  berou  sílu  pro  svou  existenci)  a  staví  se
nepřátelsky  vůči  hradu  (dodávám:  chovají  se  jako  nepřátelé
věčného života, ať už vysloveně nebo fakticky. A na tomto stupni
náhle  poznávají,  že  se  dopouštěly  velkého  omylu,  že  se
zpronevěřovaly pravému nitru, které má svůj původ v Bohu a jemu
má náležet),  vidí  svou zkázu  (v tom, že zůstávají  vně hradu)  a
nevcházejí  dovnitř,  protože ten  vstup  je  pro  ně  novinkou,  este
costumbre es recia cosa - přestávají být zrádci a bloudí jen kolem
hradu.  (Dodávám:  a  v  tomto  stavu  je  může  Milost  boží  třeba
okamžitě  do  hradu  uvést).  Vidí,  že  velký  Král,  který  bydlí  v
komnatách hradu, když vidí  jejich dobrou vůli,  ve svém velkém
milosrdenství  si  přeje,  aby se k  němu vrátily,  a on,  jako dobrý
pastýř, se ozve tak líbezným zvukem, že i když mu nerozumějí,
poznávají jeho hlas, nejsou už dále nevědomí a vracejí se do Jeho
komnaty. Toto pískání pastýře je tak mocné, že se vyproštují  z
vnějších věcí, do nichž byli zapleteni a odeberou se do hradu.



 (Zevnímu člověku, který pořád ještě musí žít jako závislý na
stvořeném,  se to  jeví  jako uhasnutí  smyslů.  Ve skutečnosti  jak
smysly,  tak duševní schopnosti  jen vcházejí  tam odkud vyšly, a
zároveň  vycházejí  odtamtud,  aniž  o  této  ustavičné  závislosti  o
oboustranném pohybu vědí.  Srovnávám-li  postup "zdola",  jakým
vede  svatá  Terezie  své  sestry,  s  náhlým  vpádem  vědomí  o
věčnosti  v  mém případě,  musím uznat,  že  vedení  Terezino  je
mnohem přirozenější,  ohleduplnější  vůči  "zbloudilým obyvatelům
hradu". Já jsem si však nevolil ten "vpád věčnosti", ani jsem neměl
tušení, že nastane, ani jsem neměl tušení, že ten vpád je možný,
ani  jsem nevěděl,  že  byl  dávno,  od  mých  dvou  let,  soustavně
připravován, a že jsem se mýlil, považoval-li jsem těch prvních 17
let  svého života za roky dokonale promarněné. Je-li  však tomu
jinak, pak těch prvních 17 let mého života bylo velmi naléhavé a
trpělivé  volání  boží,  abych  se  k  Němu  vrátil.  A  bylo  při  něm
dokonale počítáno se vším, i s tím, abych se obalamutil omylem,
že jsem promarnil 17 let života. Tak se snáze stalo, že jsem se
prudce odvrátil od svého zevního života, tak prudce, že z toho šla
mému zbožnému okolí hrůza. Stalo se, že při všem tom trápení,
které  jsem  jim  připravil,  získali  pomoc  vnitřní,  která  zdaleka
převážila  jejich  strasti.  Měl  jsem dojem,  že najednou mi  slouží
právě ten svět, který jsem vnitřně opustil. Už se po dobu devíti let
neopakovala  násilenstva let  do sedmnáctky.  To byly  ty  tři  roky
Ježíšových učedníků, kdy jim nic nechybělo. Ale bylo to období
přechodné, o kterém jsem si myslel, že budu mít stále na růžích
ustláno. Omyl učedníků! A mám za to, že je tomu tak v životě kaž-
dého člověka, který se neuchýlil  za zdi kláštera nebo do jiného
ústraní. V této naší světu otevřené řeholi se dá dokonce začít se
slavným  slibem.  Ale  pozor!  Bůh  jej  bere  vážně,  zatímco  my
pozapomínáváme nebo bereme svůj závazek jen formálně.)
 3. Zdá se mi, že jsem tu věc ještě nikdy nevysvětlila tak jako
nyní, protože má-li člověk hledat Boha ve svém nitru - a tam jej
nalezne snáze a ke svému většímu prospěchu než ve stvořeních -
jak  praví  svatý  Augustin,  že jej  našel,  když před tím jej  hledal
všude jinde (Pozn. G.:  Tato vniternost  a zvnitřnění,  opírající  se
doslovně  o  svatého  Augustina,  Vyznání  10,  kap.  31  atd.  je
základem  tereziánského  duchovního  učení.  Viz  Vida  4O,  6,
Camino 28, 2, Alberto de la Virgen de Carmel, Presencia de San
Augustin en Santa Teresa y en San Juand de la Cruz, Revista de
Espiritualidad, 14, r. 1955. str. 170 - 184) - to je velkou pomocí pro
toho, komu Bůh udělil tuto milost. A nemyslete si, že taková milost
se získá pochopením, snaží-li se člověk myslit si Boha ve svém
nitru, nebo imaginací, představuje-li si jej v sobě.



 (K tomu bych chtěl říci, že nikdy jsem si Boha nepředstavo-
val ani v sobě ani mimo sebe, a i když jsem se potom, tj. po ob-
rácení,  dověděl,  že  se  taková duchovní  cvičení  doporučují,  nic
takového jsem neprováděl. Vědomí o tom, že Bůh je v mém nitru,
se  nedostavilo  na  základě  nějaké  představy,  ani  jsem za  nitro
nepovažoval  nějaké místo  v  sobě  nebo mimo sebe.  Proč  tedy
říkám, že jsem Jej nalezl ve svém nitru? Protože Bůh uchvátil mou
tělesnost v dubnu 1930 tak, že jsem se nemohl z místa hnout, a
kdybych  byl  seděl  na  koni,  byl  bych  z  něho  spadl.  Na  židli  s
opěradlem jsem se na chvíli udržel jen proto, že přede mnou byl
stůl  a židle měla opěradlo ze tří  stran. Pokud mohu srovnávat,
smysly odešly dál než při operacích za vědomí od dvou do čtyř let.
Zkrátka nepřekážely v tom smyslu, že mně nemohly poskytnout
žádnou pomoc, ani žádnou představu jak vizuelní tak zvukovou
nebo hmotnou, takže jsem ztratil pocit, že mám tělo.)
Je to sice dobrý a výborný způsob rozjímání, protože je založen
na pravdě,  že tomu tak  je:  Bůh je  v  nás  samých;  ale  není  to
usebranost,  o které mluvím,  je to získané soustředění,  které si
může  osvojit  každý,  zatímco  jiná  usebranost  pochází  z  milosti
boží. O čem zde mluvím, má tedy jinou povahu, takže někdy ještě
než se začne myslet na Boha, už je lid ve hradu, a nevím, kudy se
tam  dostal  a  jak  zaslechl  pastýřovo  pískání,  když  sluchem
neprošlo; člověk tu neslyší nic, ale cítí jakési schoulení sebe do
nitra, jak zkusí, komu se této modlitby dostane. Lépe to nedokážu
vysvětlit. Myslím, že jsem četla, jakoby to bylo něco podobného,
co vidíme u ježka nebo u želvy, když se schoulí do sebe; a kdo to
napsal, zajisté tomu rozuměl. (Pozn. G.: F. de Osuna, Teresa Abe-
cedario, traktát  6, kap. 4, praví:  "...  a tak se velmi dobře může
porovnat usebraný člověk k ježkovi, který se stulí do sebe a ned-
bá na nic kolem.") Ale přece je tu rozdíl. Tato zvířata se schoulí
kdykoliv  chtějí,  kdežto zde to schoulení není z naší vůle, nýbrž
když sám Pán chce prokázat tuto milost. Po mém názoru činí to
jeho Velebnost  jen u těch,  kdo se již věcí  světa pozbavují;  ale
neberu to doslovně u osob, které pro svůj stav nemohou tak činit,
nýbrž aspoň po tom touží. Takové Bůh volá zvláštním způsobem,
aby  si  hleděli  věcí  vnitřních.  A  tak  si  myslím,  že  necháme-li
působit  jeho Velebnost,  neposkytne  nám jen toto  a začne nás
volat ještě k vyššímu.
 (Napadá mi, že kdybych žil tímtéž způsobem, jakým jsem žil
do 17 let,  a přál  si  přitom osobní spásu,  nebyl by mě k ní tak
mocně Bůh přiblížil v těch sedmnácti. Byl bych si podržel světský
cíl  a zároveň bych si  přál  dosáhnout cíle duchovního. Byl  bych
seděl na dvou židlích a byl bych se musel rozhodovat, čemu dát



přednost,  jinak  bych  byl  nesplnil  Ježíšův  požadavek  "hledejte
především  království  boží",  a  má  modlitba  by  neměla  účinek
spojovací,  svatá  Terezie  by  řekla  podle  svého  způsobu
vyjadřování, že by neměla účinek nadpřirozený. Má modlitba měla
účinek spojovací také proto, že jsem se pouze nemodlil, nýbrž že
jsem v modlitbě odevzdával  sebe Bohu bez jakýchkoliv nároků.
Možná, že mě chytnete za slovo: "Cožpak jsi po Bohu netoužil?"
Ale pozor! Jako jsem po Bohu do 17 let netoužil, od sedmnácti let
jsem nezačal toužit já, nýbrž Bůh mně dokazoval svou touhu po
mně, a ta byla tak silná, že mě přemáhala. Odstranila všechno mé
z cesty, co na ní bylo, ale "měla potíž" s tím, aby odstranila z cesty
mě samého, lásku k nepravému já, které se od narození vytvořilo.
Myslím však, že by přece jen každý nedokázal něco tak špatného,
jako já. Postupně jsem si začal přivlastňovat lásku boží, a začal ji
chápat  jako  svou  svatost.  Ještě  že  jsou  všechny  hříchy
odpustitelné!  Ale  časná  odplata  za  ně  člověka  nemine.  Dostal
jsem se do koncentračního tábora, abych se odnaučil tolik a tak
nesprávně  sebe  milovat.  Byla  to  zlá  odplata?  Když  jsem  jako
jediný  z  1200  uvězněných  vysokoškoláků  byl  esesmanem
vybídnut,  abych si  počkal na trest  smrti? nebo jako jediný jsem
podepsal trest smrti, proměněný na doživotní nucené práce? nebo
jediný jsem na chvíli ohluchl, abych se nemohl přihlásit mezi ty,
kteří  byli  v Ruzyni  propuštěni  na svobodu a do koncentračního
tábora nešli, atd.)
 4. Proto velmi chval Boha, kdo něco takového pocítí v sobě,
neboť má velmi mnoho důvodů, aby tu milost poznal, aby za ni
děkoval a tak se stal hodným ještě jiných větších milostí. A člověk
se disponuje k tomu, aby slyšel hlas boží, jak se radí v některých
knihách (Pozn. G." mezi jinými: Laredo, Subida del alma a Cios,
Vzestup duše k Bohu, část 3 a, kap. 27),nemá hloubat, nýbrž má
jen pozorně přihlížet, jak Pán působí v duši; nezačla-li však jeho
Velebnost nás vsakovat, nemohu pochopit, kterak by bylo možno
zastavit myšlenky, aby nám více neškodily než prospívaly.

 (Všimněte si,  že svatá Terezie přičítá  pravým způsobem
schopnost zastavit myšlenky nikoliv člověku, tj. jeho vůli zastavit
je, nýbrž Bohu, který vtahuje do sebe mysl a tím ji zastavuje v její
činnosti.  Jestliže  se  lidé  snaží  zastavit  mysl  z  vlastní  vůle,
podobají se ježku, který se z vlastní vůle choulí do sebe. Účinek
takového  zastavení  mysli  není  spojovací,  nýbrž  jen  zvířecky  a
rostlinně přirozený, jako se např. zavírají květy rostlin před nočním
chladem, aniž se potřebovaly něčím vyšším nadchnout. Pamatuji
si, jak jsem zprvu to pravé zastavení či pravé schoulení mysli Mocí
boží  nechápal a snažil  se marně činnost  mysli  obnovit,  protože



jsem myslel, že jen to je modlitba, při které mysl nezahálí. Ale na
tomto  stupni  modlitby,  o  kterém mluví  zde  svatá  Terezie,  Bůh
uvádí svou Mocí povrchový pohyb mysli do klidu a tím způsobuje
vědomé spojení s Bohem. Ovšem nejen tím.)
 Ačkoliv jsme si spolu o tom už hodně povídali, duchovní lidé
a  já,  přiznávám  se  k  malé  pokoře,  že  tito  lidé  mne  nikdy
nepřesvědčili, abych souhlasila s tím, co o tom říkají. Jeden z těch
mužů mi také uvedl knihu svatého bratra Petra z Alcántary, které-
ho považuji za světce a jemuž bych přisvědčila, protože vím, že ty
věci znal; a četli  jsme tu knihu a vidím, že říká totéž co já, ale
jinými slovy. Radí, že se máme vzdát rozumu teprve až je láska
probuzena - dice que ha de estar ya despierte al amor.
 (Řekl bych zase ještě jinými slov: Když se Bůh se svou lás-
kou dostane ke slovu, vyprázdnil-li On svou Mocí naši mysl, marně
se snažíme vyrovnat se Mu svou láskou. Máme pořád dojem, a je
to dojem správný, že vůbec Boha nemilujeme. Ten dojem jsem
měl devět prvních let duchovní cesty, a to byla známka pokory,
pocházející  od Boha, přičemž já jsem ani  nezačal být  pokorný,
lidsky pokorný, a už jím nebudu, protože On mne ve všem dobrém
předchází. Patrně přece je jen On dobrý.) (Tím se nechci omlouvat
za své špatnosti. Teď např. píšu v noci, ale není to má přednost,
nýbrž jen chabá obrana před zbytečnými myšlenkami, které bych
měl,  kdybych nespal  a  zůstal  v  posteli.  Tak  i  špatnost  člověka
může jej přivést k tomu, že aspoň vyhoví Lásce boží.)
 5. Možná, že se mýlím, ale řídím se těmito důvody: že při
duchovním díle, kdo méně myslí a chce méně jednat, dělá víc. Co
máme  dělat,  je  prosit  jako  prosební  ubožáci  před  velkým  a
bohatým vládcem: klopit oči a pokorně čekat.  Teprve když se z
jeho tajných cest zdá, že nás slyší, pak je dobře umlknout, protože
nás  nechal  prodlévat  blízko něho,  a  to  nebylo  chybné zastavit
činnost  rozumu,  jestliže  můžeme,  pravím.  Pokud  však
nepozorujeme, že by nás tento Král uslyšel a nás uviděl, nesmíme
si vést jako pošetilci.  Bylo by nemoudré, kdyby se duše snažila
nemyslet,  protože by byla mnohem vyprahlejší,  i představivost -
imaginación -  snad nejklidnější  samým úsilím na nic  nemyslet.
Pán spíše chce, abychom jej prosily a pamatovaly si, že jsme v
jeho přítomnosti, neboť ví, čeho je nám třeba.
 (Doufám, že vám tato situace připomíná učedníky na lodi v
bouři. Zmalomyslnili, protože viděli, že Pán vedle nich spí a oni se
obávali,  že  utonou.  Probudili  sice  Ježíše,  ale  nebyli  za  to
pochváleni.  Ježíš  jim naopak vytkl,  proč  se  starají.  Ale  bouřku
uklidnil. Bouřka na hladině mysli má zůstat nepovšimnuta. Stálo by
to však velké úsilí. Taková bouřka by vedla k jinému druhu neklidu



a  bouřka  by  se  stupňovala,  místo  aby  se  mírnila.  Důležité  je
napomenutí Ježíšovo: Bůh je s námi i při naší rozbouřené mysli.
Nezapomínejme  na  to.  Mně  pak  to  připomíná  mnohé  mé
přechody,  které  byly  vždycky bez představ.  Neviděl  jsem Boha
spícího vedle sebe na téže lodi. O to jsem byl jistější, že zahynu.
Naštěstí jsem věděl, že mne Bůh táhne k sobě nadlidskou Silou.
Přestože  jsem  jí  opakovaně  odporoval,  když  šlo  při  modlitbě
opravdu do tuhého, a vždy další den znovu, tak asi čtrnáctkrát ve
dnech  za  sebou,  přece  jen  jsem  se  osměloval,  takže  jsem
vstupoval do stále větší hloubky. Nakonec jsem pozbyl strach. Bůh
ovšem měl se mnou nadlidskou trpělivost, kdybychom se odvážili
tolik  polidšťovat  Boha.  Budu  však  v  tomto  obrazu  pravdy
pokračovat.  Bůh věděl,  že  je  nemožné,  aby  člověk  hned sebe
vnitřně  ztratil.  Vše  se  dělo  jen  při  modlitbě,  nikoliv  mimo  ni.
Zůstával jsem pak v extatickém stavu třeba celou noc a nevěděl
jsem  o  svém  těle,  které  zatím  chladlo  a  tuhlo.  Nakonec  vše
probíhalo beze strachu a bez strachu končilo. Musel jsem velmi
opatrně přecházet do pohybu a do plného pocitu tělesnosti, jinak
bych se byl dodatečně zabil.  Naštěstí  jsem se nemohl  hnout a
nenamáhal jsem se, abych se pohnul. Přechod se děl přirozeně
pomalu. Teprve za sedm let od těch začátků těchto stavů, jsem se
ve společnosti s několika jinými modlil a po modlitbě jsem nevyšel
z přítomnosti toku božího Vědomí do mne a ode mne. O tom jsem
psal  jinde. I  tento stav netrval  dlouho, asi  půldruhé hodiny.  Byl
vstřebán  běžným  pocitem oddělenosti.  Ukázalo  se  tu,  jak  svět
existující vně lidského nitra, je oboustranně důležitý. Nejdůležitější
poučení  z  toho  bylo,  abych  nepodceňoval  život  vedle  sebe  a
existenci mimo sebe a dal se jimi také řídit. Jsme řízeni zvnitřku i
zvnějšku a jedno je jediné a druhé pochází z jediného. I při bouřce
je Pán a nepotřebujeme o Něm vědět. Jak planá je výmluva, že
Ježíš dnes vedle nás nežije, zatímco vedle učedníků žil. Jakmile
měli dojem, že spí nebo dokonce, že odchází, propukala u nich
krize hlubší, než do jaké se my dostáváme. Dokonce padala jejich
víra, na které budoval Ježíš celé své učení.)
 Já se nemohu odhodlat k věcem, kde po mém zdání boží
Velebnost položila meze lidskému usilování a vyhradila si je pro
sebe. Můžeme se cvičit  v mnohých jiných věcech, v nichž si ty
meze nevyhradil, a tam s jeho pomocí se můžeme cvičit v dobrých
skutcích, v kajícnosti a v modlitbě, pokud nám to naše ubohost
dovoluje.
 6. Druhý důvod je, že tyto vnitřní věci jsou vesměs líbezné a
pokojné a namáhavé úsilí jim spíše škodí než prosívá.



 (Nebyl  bych  se  naučil  vstupovat  do  propasti  Ničeho boží
přirozenosti,  kdybych se byl nenaučil  zde Terezií navrhovanému
způsobu vstupu. Ovšem já jsem se nikdy nepodřizoval po dobrém.
Tažení  boží  se  stupňovalo  a  já  jsem  mu  nakonec  nedokázal
odporovat, jako kdysi jsem nedokázal vždy opakovaně odporovat
násilí  lékařů,  které přicházelo zvnějška.  Teď po těch sedmnácti
Bůh nade mnou zvítězil působením zvnitřka.- Bylo tomu zdánlivě
opačně než na cestě víry, pomocí níž člověk Bohu vychází vstříc.
Tento způsob víry dnes považuji za přirozenější.
 Podobně nás poučuje Jan van Ruysbroeck. Jeho poučení z
podobenství o moudrých a pošetilých pannách, které rozebírá v
knize Ozdoba duchovní svatby, se dá shrnout do tří zásad: Vizte -
Ženich přichází - vyjděte Mu vstříc, abyste se s Ním setkali.
 K tomu bych rád dodal, co jsem se dověděl až 21. 11. 1939,
tedy téměř ve 27 létech:
 Ženich přichází od chvíle našeho narození na svět. Co bylo
platno družičkám jak moudrým tak pošetilým, že přemýšlely, proč
Ženich  otálí.  Jinotajně  je  zde  řečeno,  že  měly  přestat  o  tom
přemýšlet. Proto všechny usnuly a dobře tak. Bylo třeba jen oleje
v jejich lampách a ne jejich přemýšlení.
 O  namáhavém úsilí,  které  bylo  zdánlivě  marné,  jsem byl
vyučován  od  dvou  do  čtyř  let.  Odporoval  jsem  lékařům  do
krajnosti. Dobré na tom bylo dvojí:

1. že jsem se mýlil o jejich úmyslech a že mé jednání bylo
beze zbytku nerozumné a bylo vždycky překonáno vůlí lékařů,

2. že jsem se ve svém odporu poprvé v životě, a tedy dost
brzo, celobytostně sjednotil, lépe řečeno, sjednotil jsem se ve vůli
žít.  Tím jsem se nepřímo naučil  odevzdat osobní  vůli  tam, kde
jsem předpokládal, že mi nepomůže a naopak situaci ještě kompli-
kuje. Po těch operacích, ve kterých jsem se vzdával osobní vůle,
jsem i nadále poznával, možná někdy chybně, při různých situa-
cích:  "toto  je operace za vědomí,  nemám jí  odporovat ani  o ní
přemýšlet, nýbrž mám od ní odstoupit." To ovšem neplatí ani zda-
leka o všech situacích. Bylo velmi obtížné pro svatou Terezii, aby
tohle  vysvětlila  svým  sestrám:  "Co  se  s  vámi  začíná  dít,  už
nemůžete ovlivnit svou vůlí, nýbrž jen odevzdaností." Čili: Jaký vliv
měly družičky na příchod Ženicha?) (Naše duševní schopnosti, ať
moudře nebo pošetile  se  projevující,  jsou jen nepostradatelnou
ozdobou duchovní svatby, nejsou nevěstou!)
 Namáhavým úsilím nazývám jakékoliv násilí, které bychom
si  činili,  jako  např.  snahu  násilím  zadržovat  dech.  Je  třeba



ponechat duši v rukou božích, ať už si s ní dělá, co chce, a pokud
jen možno, nestarat se o svůj prospěch, za to však co nejvíce se
odevzdat do Vůle boží.
 Třetí  důvod je,  že samotná péče o to,  aby člověk na nic
nemyslel, rozpoutá možná myšlení a začne se mnoho myslet.
 (Dobře známý fakt, že když se při modlitbě snažíme zastavit
mysl,  ona se právě rozběhne, neboť vznikla  nerovnováha mezi
plností  podvědomých  zážitků  a  prázdnotou  povrchové  mysli.  S
umělým zastavováním dechu je tomu právě tak.  Dech přece za
normálních  okolností  není  řízen  naší  vůlí  a  teď  se  snažíme  ji
vkládat tam, kam nepatří. Dech je řízen automaticky bez našeho
nejmenšího úsilí.  Provedeme-li  jakýkoliv  zásah do automatismu,
porušíme  jeho  klidný  a  samovolný  Chod  a  tím  vznikne  vnitřní
neklid, který je největším hříchem při modlitbě ticha.)
 Čtvrtým důvodem jest,  a Bohu je nejmilejší,  pamatujeme-li
na  jeho  čest  a  slávu  a  zapomeneme-li  na  sebe  a  na  svůj
prospěch,  potěšení  a  zálibu.  Ale  jak  lze zapomenout  na  sebe,
jsme-li  plni  starostí  a  nedovolujeme ani  pohnout  svůj  rozum k
tomu a změnit přání tak, abychom si přáli největší slávu boží a
radovaly se z Ní? Chce-li jeho Velebnost, aby působnost rozumu
ustala, zaměstnává jej jiným způsobem a dá mu světlo poznání
převyšující všechno, čeho sami nemůžeme dosáhnout, že bývá jat
úžasem a sám neví jak je mnohem lépe poučen než veškerým
naším přičiněním, které jej spíše vrhá do záhuby. Ježto nám tedy
Bůh dal duševní schopnosti, abychom pomocí nich pracovaly, a
každá práce přináší svou odměnu, není důvodu, proč bychom je
měly nechat působit, jako kdybychom samy byly okouzlené, nýbrž
máme  raději  provádět  jejich  úkol,  dokud  je  Bůh  nepovolá  k
něčemu většímu.

 (Řekněme  si  totéž  podle  podobenství  Ježíšova  o  práci
služebníka  na  poli  a  o  práci  služebníka  v  domě hospodářově:
Očekávat  odměnu  za  něco,  co  dělá  člověk  na  poli,  není  nic
nesprávného a mimořádného. Všechna činnost ve světě přináší
nějaký užitek, ale tím je odměna jako při práci za mzdu. Není nic
chybného, očekáváme-li za svou práci ve světě odměnu. Ale jak
se  má  ukázat  názorně,  že  i  tu  má  odměna  dvojí  povahu?  a)
umožňuje nám, abychom mohli žít ve světě a za b) právě tak nám
umožňuje, abychom se mohli s klidným svědomím objevit v domě
hospodářově, když jsme mimo jeho dům provedli svůj úkol. Svatá
Terezie říká hacer su oficio - provádět své světské povolání. Ale
tím jsme vzali odměnu svou a nic více nám nenáleží. Proto si ani
neuvědomujeme,  že  jsme  přitom  také  ve  spojení  s  domem
Hospodářovým,  a  má-li  být  toto  spojení  vědomé,  musíme  se



chovat jinak než jako ten, kdo pracuje za mzdu, neboť Hospodáři
vděčíme za život jako takový, a to je naše odměna už od chvíle,
kdy  jsme  se  narodili  na  tomto  světě.  Tou  chvílí  jsme vstoupili
nikoliv pouze do pracovního poměru k  Hospodáři, nýbrž též do
poměru  lásky.  Svatá  Terezie  nám  napovídá  symbolicky:  jako
bychom  měli  zvětšit  svým  životem  slávu  boží.  Proto  vstup  do
domu musí mít povahu ozdoby duchovní hostiny a posléze svatby.
Jestliže jsme konali řádně své povinnosti ve světě a brali  za to
mzdu a odměnu a byli tím uspokojeni, jsme po tom všem na prahu
Hospodářova  domu ještě  pořád služebníky  neužitečnými  v  tom
smyslu, že jsme nic neučinili přímo pro samotný Hospodářův dům
ani pro samotného Hospodáře, nýbrž jen pro jedno z mnoha jeho
polí,  která  se  nacházejí  mimo  dům.  Tam  pracují  mnozí  jiní
Hospodářovi služebníci a ani se nevracejí do domu, protože jsou s
ním spojeni jen se mzdou, kterou dostávají. Svatá Terezie by o
jejich  počínání  řekla,  že  žijí  vně  hradeb Hradu  nitra,  ačkoliv  z
Hradu pocházejí.  Jiným způsobem řečeno:  všechny své schop-
nosti  uplatňujeme ve světě a pro svět,  čímž jsme pro samotný
dům Hospodářův neužiteční. Dokonce když se modlíme a cokoliv
si od své modlitby slibujeme a střádáme modlitbou zásluhy, nebo
si myslíme, že pomocí ní je získáváme, ještě jsme nevkročili do
Hospodářova  domu  jako  pro  samotného  Hospodáře  užiteční
služebníci. Máme-li být užiteční pro Hospodáře v jeho domě, a tím
je naše nitro,  musíme se napřed svátečně odít,  nevstupovat do
domu  jako  do  práce  za  mzdu,  při  níž  se  všelijak  ušpiníme.
Můžeme přijít z křižovatek, kde jsme byli otrháni, můžeme přijít z
tržiště, kde jsme prodávali a kupovali, ale teď nesmíme vypadat
jako  otrhanci,  nýbrž  jako  služebníci  řádně odění  ke  vstupu do
Hospodářova domu. Připomeňme si hostinu, kterou pořádal Král a
koho při  ní  nechal pobývat.  Ty kdo měli sváteční oděv. Kdo jej
neměl, toho vykázal z hodovní síně. To není ukázka kutosti, nýbrž
naší potřeby. Svatební roucho je symbolem úcty toho, kdo vešel,
vůči tomu, kdo ho pozval. Každý, kdo vstoupil, má se stát ozdobou
Králova domu. Jen tomu nabídne Král své pohostinství.  Není to
zásluha vstoupivšího člověka, přece byl  pozván bez jakýchkoliv
zásluh a sám neměl právo sebe pozvat. Toto právo vyjádřil Pán
Ježíš slovy: "Pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a obtíženi jste,
a já vás občerstvím." Slyšíte dobře slova Ježíšova: Jsme všichni
zváni  do  svého  nitra,  do  Hradu,  v  němž  sídlí  Bůh,  ale  nikdo
nepřichází,  jsme  příliš  zaměstnáni.  Přečtěte  si  se  mnou
podobenství o hostině Luk XIV, 15 až 24:
 Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bu-
de jíst  chléb v království  Božím."  Ježíš  mu řekl:  "Jeden člověk
chystal velkou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít,



poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: "Pojďte,  vše už je
připraveno."  A  začali  se  jeden jako  druhý vymlouvat.  První  mu
řekl: "Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě,
přijmi mou omluvu!" Druhý řekl: "Koupil jsem pět párů volů a jdu je
vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!" Další řekl: "Oženil jsem
se, a proto nemohu přijít." Služebník se vrátil a oznámil to svému
pánu. Tu se pán rozhněval a řekl svému služebníku: "Vyjdi rychle
na náměstí  a do ulic  města a přiveď sem chudé, zmrzačené a
chromé." A služebník řekl: "Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě
je  místo."  Pán  řekl  služebníku:  "Vyjdi  za  lidmi  na  cesty  a  k
ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.  Neboť
vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni,  neokusí mé
večeře."
 K tomuto citátu si připojte citát z evangelia svatého Matouše
XXII, 11 - 14:
 Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který
nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu: "Příteli,  jak ses sem dostal,
když nejsi oblečen na svatbu?" On se nezmohl ani na slovo. Tu
řekl král sloužícím: "Svažte mu ruce a nohy a uvrhněte ho ven do
temnot; tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni,
ale málokdo bude vybrán."
 Zdali tu není dost jasně vysvětlena jedna z hlavních příčin
utrpení svatých? To pak musí být větší než utrpení jiných lidí, kteří
ještě  nedospěli  až  do  svatební  síně.  Srovnejte  s  tím  situaci
duchovně mrtvých: Říkáme-li si, že vstoupíme, až uděláme to neb
ono, zůstáváme duchovně mrtví. V Janovi se praví, že Ježíš přišel
vyvést člověka ze smrti k životu, a tato slova chápou lidé chybně,
jako že po fyzické smrti  přijdeme k Bohu, žijeme-li bohabojně a
ctnostně. Zapomínáme, že Ježíš řekl o běžném člověku, který ho
nenásleduje, že je mrtev. Mrtvý zůstává mrtvým, nepovstane-li k
životu  před fyzickou smrtí.  Svatá  Terezie  nikdy  neodvolala  své
vědění, že už za lidského života se stáváme vědomými věčného
života v nás. Trvá na Ježíšově volání, abychom povstali ze smrti
do  života.  A  tímto  vstupem  do  věčného  života  se  zabývá
podobenství o práci služebníka na poli a v domě Hospodářově. K
tomu  vstupu  potřebujeme  jen  čistý  oděv  a  duši  připravenou
životem ve světě tak, aby si nepřála nic než sloužit Hospodářovi.
Ale cožpak každý den nemá být opakovaně vstupem na pole i do
domu Hospodářova? Proto i zde se stále opakuji.)
 7.  Což  chápu  tak,  že  duše,  kterou  Pán  povolal  do  této
komnaty, nemůže činit nic vhodnějšího, než co bylo řečeno, aby
totiž  hleděla  bez  násilí  a  hluku  přerušit  myšlení,  nikoliv  však



zastavit činnost rozumovou a myšlenkovou, nýbrž jest dobré, aby
si vzpomněla, že jest před Bohem a kdo je ten Bůh. Jestliže co
cítí, ji do sebe vstřebává, dobře tak, ale ať neusiluje pochopit, co
je dáno vůli (=co je předurčeno jako úkol, který má splnit.)

 (Je to známka, že osobní vůle už se začíná poddávat Vůli
boží, a Bůh jí dává najevo svou lásku. Opakuji, že správný způsob
manipulace s vůlí, s osobní vůlí, je takový: nezrušit ji předčasně,
nýbrž nechat ji vzrůstat v oddanosti. Ke zrušení osobní vůle dojde
později a zprvu jen chvíli, jako se se mnou dělo od 4 do 17 let. A
vždycky  po  jejím  chvilkovém  zrušení  následovalo  nové  vidění
situace, před tím tak neviděné, zároveň s nástupem Moci, nikoli
lidské, která si žádala, aby byla uplatněna v zevním světě. Pak
bylo třeba znovu ihned zapojit osobní vůli, nastoupit svůj kříž, aby
se situace vyřešila Mocí boží s osobním přispěním člověka. Toto
jsou  věci,  se  kterými  svatá  Terezie  do  45  let  neměla  mnoho
zkušenosti. Za to měla velké zkušenosti s vnitřní modlitbou. Šla na
vše jinak než v Řeholi, konané v zevním světě. Teprve svatý Petr
z Alcántary ji přiměl k tomu, aby přidala i hojnou činnost ke své
vznešené  modlitbě.  A  při  té  činnosti  se  setkávala  zpočátku  s
velkými  potížemi,  jak  dosvědčuje v knize  o  Zakládání  klášterů,
protože  byla  začátečnice,  v  čem  my  světští  lidé  začátečníky
nejsme,  ale  za  to  v  té  činnosti  zapomínáme,  že  stojíme  před
Pánem a pracujeme na jeho poli a s jeho nástroji, nepociťujeme
ono  tažení  do  nitra,  které  ona  dávno  pociťovala  atd.  Zkrátka
nevstupujeme do domu Hospodářova, jako ona uměla už od ma-
lička.  My se ovšem v životě nechováme jako v Řeholi,  protože
jsme do ní vstoupili nevědomě v okamžiku narození a neprovedli
jsme předepsané sliby. A tedy chodíme jen kolem Hradu a pravé
Řeholi se přibližujeme jen občas. Nastoupil jsem vědomě Řeholi v
zevním světě  až  v  17  létech  z  milosti  boží  a  ne  ze  své vůle.
Pokoušel jsem se též vstoupit do klášterní řehole, ale všude mně
za to slibovali živobytí, a já jsem od začátku věděl, že pravá řehole
se musí konat bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Ani chudí fran-
tiškáni mi nevyhovovali, protože bych byl snadno k rozeznání svou
kutnou a lidé by mi dávali nějakou almužnu. Musel jsem nastoupit
takovou řeholi, na níž jsem nebyl poznáván jako řeholník a nesměl
jsem si vydělávat na chléb z titulu řeholníka, nýbrž z titulu člověka
sloužícího společnosti,  aniž  bych byl  poznán, že sloužím podle
slov svatého Pavla lidem jako Bohu. Nyní snad už chápete, proč
mě činíte nešťastným, když jste mi vděčni za to, co duchovního
dělám. Vždyť jsem do Řehole vstoupil  z  Vůle boží  a jen Jemu
náleží všechna úcta a vděčnost. Ani špetka mé vůle nestála na
prahu Řehole. Ať však nikdo, kdo vstoupil do řehole z vlastní vůle,
nepovažuje toto rozhodnutí za méněcenné. Ať se však nediví, že



se setkává s většími obtížemi než já, protože ho Pán učí postupně
překonávat vlastní vůli a nahrazovat ji svou.)

Nechte  tedy  duši  těšiti  se  bez další  práce,  třeba  jen  za
doprovodu několika slov lásky,  neboť třebaže se nesnažíme na
nic nemyslet, mnohdy se stane, že jsme bez myšlenky, ačkoliv jen
na krátký čas.
 8. Příčina toho je, jak jsem už řekla jinde (Pozn. G.: Vida 13,
11 - 12), tkví v onom prameni, ze kterého prýští tato modlitba -
říkám, čím jsem začla tuto komnatu, že pramenem je modlitba
usebranosti. Za ní se rozum mírní, nebo spíše je nucen se mírnit,
když vidí, že nemůže pochopit, co by chtěl, a tak bloudí z místa na
místo jako blázen, který nemá nikde stání. Za to vůle stanula tak
pevně ve svém Bohu, že ztřeštěnost rozumu je jí velmi na obtíž,
ale toho nesmí dbát, protože by mnoho své slasti pozbyla. Ať jen
rozum nechá,  sama pak odpočívá v náruči  lásky,  neboť Pán ji
naučí, co by měla v té chvíli učinit. Téměř vše záleží na tom, aby
se  pokládala  za  nehodnou  tak  velkého  dobra  a  oddala  se
díkučinění.

9. Když jsem pojednávala o modlitbě usebranosti, neuvedla
jsem účinky nebo známky, jimiž se vyznačují duše, kterým Pán a
Bůh  popřává  tuto  modlitbu.  Tak  lze  v  duši  jasně  pozorovat
rozšíření nebo rozlití,  jako kdyby voda, která přitéká z pramene
neměla  odtok,  a  jakoby  sám  pramen  byl  zachycen  v  nádrži,
učiněné z nějaké hmoty, která by se šířila, čím více do ní proudí;
tak se zdá při této modlitbě; a mnoho jiných zázraků způsobuje
Bůh  v  duši,  uschopňuje  ji  a  připravuje  ji,  aby  to  vše  do  sebe
pojala. Tato slast  a vnitřní rozšíření je patrno z toho, co v duši
zanechává.  Není  totiž  jako  dříve  vázán  službou,  nýbrž  má
mnohem větší volnost. Není sužována bázní před peklem, ačkoliv
jí zůstala větší bázeň, aby Boha neurazila - ale otrocká bázeň mizí
-, zůstává v duši velká důvěra, že dosáhne potěšení v Bohu. Dříve
se obávala,  že pozbude zdraví  pro skutky kajícnosti,  nyní  se jí
zdá, že všechno zmůže s Bohem a touží víc než kdy jindy oddati
se  pokání.  Strach  z utrpení  je  značně zmírněn,  protože víra je
živější. Chápe, že trpí-li pro Boha, jeho Velebnost jí k tomu dává
milost,  aby nepozbyla v soužení trpělivost,  ba někdy zatouží po
utrpení, protože se v ní rodí touha něco učinit pro Boha. Čím více
poznává jeho Velikost, tím se cítí bídnější. A že již okusila slasti v
Bohu, vidí nízkost světských radostí;  proto se od nich znenáhla
odpoutává a je přitom více paní nad sebou než kdy dříve. Zkrátka
duše nabyla rozmachu ve všech ctnostech a zajisté v nich ještě
poroste,  neobrátí-li  se zpět a nebude-li Boha urážet, neboť pak
všechno blaho duše závisí na této vytrvalosti v této modlitbě. Ani



není třeba připomínat, že když Bůh poskytuje jednou nebo dvakrát
tuto milost duši, všechny tyto věci pominou, nesetrvá-li člověk v
nastoupené cestě a že na této  vytrvalosti  závisí  všechno naše
dobro.
 10. Před jednou věcí velmi varuji ty, kdo se ocitli na tomto
stupni,  aby se  bedlivě  chránili  veškeré  příležitosti  urážet  Boha,
neboť zde není duše ještě dospělou čelednicí, nýbrž jako děťátko
u prsou matčiných, neboť co by čekalo dítě, kdyby se vzdálilo od
prsou matčiných? Co by je mohlo jiného potkat než smrt? Velice
se obávám, že se podobně povede tomu, komu Bůh popřál tuto
milost a on přesto zanechal tuto modlitbu. Mohlo by se to stát jen
výjimečně,  ale kdyby se hned nevrátil  k  modlitbě, irá de mal a
peor, vedlo by se mu stále hůře.
 (Žasnu  nad  jedinečnou  shodou  s  tím,  co  se  se  mnou
nečekaně a bez příprav dělo v 17 létech, i když dnes vím, že tu
příprava byla v událostech, které na mne velmi bolestně doléhaly
zvnějška  i  zvnitřka,  ale  bez  pomoci  víry  a  bez  opory  v  Boha.
Představte si, že jsem před tím k Bohu vůbec nešel, nýbrž jen k
sobě a ke svému, a v posledních dvou létech od 15 do 17 pláčem
nad sebou a ztraceným životním cílem, nevěda, co mě jen tak
zlého  mohlo  potkat,  že  jsem nemohl  dělat  nic  za  tím  účelem,
abych se stal tím, co jsem považoval za jedinou vhodnou náplň
svého života. A najednou po mnohém týrání a po rezignaci jsem
poznal, že tou jedinou pravou náplní každého lidského života je
Bůh a že je mi ze všeho nejblíže, ale já jsem ho svým dosavadním
jednáním  soustavně  urážel.  Kdybych  byl  měl  strach,  že  se
dopustím nějakého hříchu, byl by to býval malý strach ve srovnání
s tím, že mně hrozilo, jak jsem se domníval, že se mohu vrátit k
tomu  chtivému  vyhnanci,  který  je  ještě  na  duchovní  cestě
kojencem,  a  že  zahynu,  nemaje  styk  s  pravou  svou  matkou.
Zároveň jsem věděl,  že ve stejném nebezpečí  je celé lidstvo a
neví o tom. Když se potom za osm let rozpoutala druhá světová
válka, viděl jsem v ní trest za nevědomost lidstva. Ale zůstaňme
ještě  chvíli  při  tom  přerodu  v  17  létech.  Hrozil  jsem  se  toho
dosavadního pomýleného života, kterým jsem před tím žil. Shlížel
jsem k němu jako do propasti, která zeje přede mnou i před celým
lidstvem.  Nejraději  bych  byl  křičel:  "Člověče,  stojíš  na  pokraji
propasti a nevíš o tom. Dej pozor, vzdal se od propasti!"
 Později jsem zažil  podobnou situaci při výstupu na Bližnici
na Podkarpatské Rusi - což je můj oblíbený vrch - se svým příte-
lem Jaroslavem Mertou. Šel jsem tou cestou napřed sám. Vedla
tam z Kvas v horní části úzká pěšinka na samém okraji hluboké
propasti, a já jsem šel po ní za jasného počasí, takže jsem věděl,



že jdu místy po samém okraji propasti. Když jsem však doprovázel
jmenovaného přítele na loveckou chatu pod Bližnicí, vstoupili jsme
do hustého mraku právě tam, kde se jde po okraji propasti. Přítel
stěží  viděl  i  mě. Náhle se v mraku utvořila díra a přítel  viděl u
svých nohou osluněné dno propasti.  Přítel  si  teprve v té  chvíli
uvědomil, jakou nebezpečnou cestou jde, sedl si a nechtěl udělat
ani krok. Uvědomil jsem si, jaká hrůza mne dávno před tím pojala,
když se z milosti boží dávno před tím otevřela díra v mraku mé
nevědomosti.  Vzal  jsem na záda přítelovo zavazadlo a šťastně
jsme se dostali do lovecké chaty. Ta událost se stala několik let po
mých sedmnácti a přivedla mého přítele na přímou cestu k Bohu.
Nyní  se  ten  můj  přítel  drží  Panny  Marie  a  je  považován  za
náboženského fanatika. Ale drží se správně Matky jako kojenec u
prsou  matčiných.  Můj  strach  v  17  byl  větší  než  přítelův  pod
Bližnicí, protože jsem zjistil, že jsem nositelem té propasti a že se
od  ní  nemohu  vzdálit.  Stal  jsem  se  nesmírně  opatrný,  abych
nešlápl  vedle  a  nezhroutil  se.  Ve  skutečnosti  to  nebyla  má
propast, nýbrž jen Milost boží, která pro mne objevila tu propast.
Pro tu velikou milost nebylo možno se zřítit, ale tato jistota nebyla
mou zásluhou. V této modlitbě už nepřihlížíme k její záslužnosti,
nýbrž jen k její ničím nenahraditelné ochraně.
 Dovedete si  představit,  jakou slast  prožívá člověk, může-li
vstoupit  do Hospodářova domu a  už  i  při  tom,  že se  smí  odít
svátečním šatem? A jaká slast ho čeká, když je vybídnut, aby s
Hospodářem pojedl.  Divíte  se  potom, že všechny radosti  světa
jsou pro něho ničím? Je chráněn účastí na božím Životě, a tato
účast pochází z Milosti boží.
 Berme život vážněji a radostněji než dosud. Radostněji pro-
to,  že jím je každému z nás dána možnost  nezemřít dříve než
vstoupíme do věčného života. Recept: Ze smrti do života. Ježíš by
se vyjádřil ještě stručněji: "Následuj mne!"
 Dokud jsem si myslel, že se jen v modlitbě mohu setkat s
Bohem,  po  celý  den jsem se  těšil,  že  večer  k  tomu budu mít
příležitost.  Nyní  když  vím,  že  celý  život  vede  k  Bohu,  jsem
radostný z toho, že žiji. Už se nemusím těšit na večerní modlitbu a
tím vlastně být  přes  den o  to  hlavní  ochuzován nebo dokonce
strašen svou nedokonalostí. Ale téměř od začátku se dostavoval
strach daleko větší a pocházející odjinud: že mě Bůh příliš prudce
táhl k sobě a já jsem mu odporoval svou sebeláskou. Boží tažení
bylo tak prudké, že jsem měl jistotu, že o sebe přijdu. Mé nitro se
vylévalo do normálního vědomí a prozrazovalo mi, že jsme také
nestvoření  a  že  se  tedy  můžeme  vědomě  ocitnout  ve  stavu
předstvořeném. Jenže toto uvědomění je dlouhým procesem, ve



kterém nechybějí neutrální mezery, ve kterých visíme mezi nebem
a  zemí.  To  se  jeví  člověku,  který  si  žil  ve  své  ulitě  v  pocitu
oddělenosti, jako smrt. Ta sice nastává, ale život ještě nepřichází.
To není  naznačeno jen uložením Ježíše  do hrobu,  ale  i  všemi
dřívějšími  přechodnými  stavy,  např.  od  narození  do  příchodu
svatých Tří králů, pobytem Ježíšovým na poušti, usnutím učedníků
v  zahradě  Getsemanské  atd.  Na  každém  přechodu  z  jednoho
stupně  vývoje  do  druhého nastává  přestávka  určená  pro  zrání
nového -  "nechte  koukol  i  obilí  růst  až do žní"  -  a  ta  je  krutá.
Všimněte si však, že se Ježíš dlouho na kříži netrápil, nikdy ne tak
dlouho jako jeho následovníci, kteří z pocitu oddělenosti se rovnou
vrhali na kříž. Ti umírali často celý život a ještě se jim nepodařilo
umřít.  I  výtečná  svatá  Terezie  umírala  vnitřně  mnoho  let  a
dokonce s přestávkami, zvláště do 21 let. A co my světští lidé a
dokonce nevěřící?  My jsme z  tohoto procesu vnitřního umírání
vyňati?  Ukážu na svůj  případ:  Nevěřícímu dítěti  byl  brán lékaři
život, jak se ono domnívalo, a čtrnáctkrát se s tím muselo smířit. A
tak to šlo dál. Např. napřed jsem chtěl být strojvůdcem. S chromou
rukou jím nemůžeš být. Pak jsem chtěl být zpěvákem, hercem, s
chromou  rukou  jím  nemůžeš  být.  Pak  jsem  nemohl  být
přírodovědcem, a to pro změnu z objektivních příčin. Důležité je,
že jsem musel všechno oželet a dozrát tím, že jsem sebe přestal
litovat.  To je  má definice zrání,  mýlit  se,  ale být  si  jist  tím,  že
zastávám vždy novou pravdu, do které jsem dorostl, opouštěním
neuskutečnitelného, vytrvalostí v novém, a co jsem jako nevěřící
nevěděl - Milostí boží, která působí ve všech, i v nevěřících. Také
mi nebylo všechno jen bráno, nýbrž také mnohé nabízeno, a to
jsem  po  sedmnácti  létech  odmítal  nebo  přijímal  schopností
rozlišovací,  jejíž  základ  byl  snadno srozumitelný:  Stojíš  si  svou
sebeláskou  v  cestě,  a  proto  se  musíš  sebe  zbavovat.  Tři  dny
Ježíšovy smrti byly už jen vrcholným dozráváním ke vzkříšení bez
bolesti, rozumějte už za překonání zákona dualistického růstu.

Po tom, co jsem vyjmenoval na sobě, následoval ještě jeden
strach, který u mě vznikl 17. 11. 1939, při bezprávném zatčení.
Měl  jsem  dojem,  že  mě  Bůh  opustil,  protože  působení  všech
božích milostí ustalo poprvé po devíti rocích. Měl jsem obavu, že
jsem na cestě  něco závažného popletl  a  že  jsem za ten omyl
trestán. Opravdu šlo také o velký omyl, protože jsem se považoval
za svatého, ale to další jsem se dověděl až o čtyři dny později.
Tvrdá doba zrání i s koukolem.)
 Obávám se ještě mnohého v tomto případě a znám několik
osob,  které  si  mi  na  to  velmi  stěžovaly,  neboť  tím  byly  velice
zraňovány. Vzdálily se totiž od toho, který jim popřál tolik lásky a



chtěl  být  jejich  přítelem  a  dokazoval  jim  to  skutky.  Proto  tolik
napomínám, že je nutno vyhýbat se příležitostem, neboť ďábel se
uchází mnohem víc o jedinou z těchto duší, než o mnoho jiných,
jimž Pán těchto milostí nedopřává. Mohou zajisté způsobit velkou
škodu,  neboť  přitahují  svým  příkladem.  Církvi  boží,  odolají-li
mohou  být  velmi  prospěšné.  A  kdyby  ďábel  nic  jiného
nepozoroval, nežli že Velebnost boží jim projevuje zvláštní lásku,
jemu to stačí k tomu, aby se namáhal strhnout je do záhuby. Proto
jsou velmi napadány a pobloudí-li, je jejich záhuba mnohem větší
než jiných.
 (Upozorňuji, že každá úroveň, na kterou se člověk dostal, se
jeví jemu, je-li  dobrým pozorovatelem, a tím jistě svatá Terezie
byla, jako živá bytost hájící svou úroveň jak proti vyšším úrovním,
tak  i  proti  nižším,  které  ji  neohrožují  svou  velikostí.  Nazývá-li
světice  tuto  mylnou  sebeobhajobu  na  kterékoliv  úrovni  dílem
ďáblovým, má pravdu, protože pouhé zastavení na této cestě je
zkázonosné. Právem se světice odvolává na případ Lotovy ženy,
která  se obrátila  k  hořící  Sodomě a Gomoře a proměnila  se  v
solný  sloup.  Světice  výborně  rozumí  symbolice  a  ještě  lépe  ji
dokáže používat. Každá úroveň už během svého vzniku si vytváří
podpůrné  prostředí,  především  duševní.  Není  divu,  že  člověku
může být líto, když má vytrhnout rostlinu i s kořeny a s odnožemi.
A  čím  vyšší  úroveň,  tím  je  životnější  a  ve  svém  vzezření
sveřepější.  Ono  se  nevstává  ze  smrti  najednou.  Viz  počínání
učedníků po tři roky, a pak setrvávání Ježíšovo v hrobě. Nový, do
větší úplnosti spějící  život,  se musí hájit  proti starému, který se
brání proti před smrtí a někdy bije kolem sebe hlava nehlava. Dalo
by  se  snadno  ukázat  i  na  velmi  pokročilé  duši,  kde  je  ještě
neoživena.  Stačí  si  pozorně  pročítat  epištoly  svatého  Pavla.
Taková mrtvá místa v evangeliích nejsou, ale i tam je znát rozdílná
úroveň vykladače. Svatý Pavel se ocital často v těžší situaci než
evangelista,  protože  nelíčil  jen  prožitá  a  reprodukovaná  fakta,
nýbrž i  osobní závěry.  Tak např. správně se dověděl,  při  svém
obrácení  před Damaškem,  čím se od té  chvíle stal,  a  v tomto
vědění  nikdy  nezakolísal  a  o  něm  nikdy  nezapochyboval,  ale
vědění  bylo  tak  mocné  a  tak  jedinečně  podložené  faktem
nezaslouženého  obrácení,  že  se  někdy  u  něho  ocitlo  ve  stínu
základní vědění, čím každý člověk je a co je pro každého člověka
od věčnosti připraveno u Boha, jak si vzpomínal při nejjasnějších
chvílích.  Zkrátka  bojoval  v  něm  stále  ještě  ten  ustavičně  se
zmenšující Šavel proti stále narůstajícímu Kristu s jeho vládou. Byl
si toho ovšem dobře vědom. V tom smyslu mluví o slabosti těla a
připravenosti ducha.)



 Vy  sestry  jste  takových  nebezpečí  zbaveny,  pokud  lze
usoudit;  jen  vás  Bůh  ochraňuj  před  pýchou  a  domýšlivostí.  A
kdyby chtěl démon napodobit tyto milosti, lze to poznat z toho, že
nedokáže dosáhnout takových výsledků, nýbrž pravý jejich opak.
 11. Na jedno nebezpečí chci upozornit, ačkoliv jsem vám to
již jinde pověděla. (Pozn. G.: Pojednává o tomto tématu na zákla-
dě  skutečných  případů  u  bosých  karmelitánek  a  u  jedné
bernardky, sestry řádu svatého Bernarda ve Fundacionas, kap. 6,
při zakládání klášterů) Je to nebezpečí, do něhož, jak jsem viděla,
upadají osoby dbalé modlitby a bdění, zvláště ženy, protože ony
jsou jako slabší soustavy více vystaveny tomu, co povím. Některé
osoby, oddané mnohému pokání, modlitbě a bdění, jsou tak slabé
soustavy,  že  podlehnou  přirozenosti,  dostane-li  se  jim  nějaké
vnitřní  útěchy.  Když  tedy  pocítí  nějakou  duchovní  slast,  ale
zároveň úpadek tělesných sil a ochablost - flaqueda -, nastává tak
zvaný  duševní  spánek,  který  je  něčím víc  než zde zmiňovaná
modlitba, jim se však zdá, že je jedno jako druhé, a tak se nechají
omámit. Čím více se oddávají, tím více jsou ohlušenější, protože
přirozenost tím více slábne. To se jim zdá být vytržením, já však to
nazývám omráčením - abobamiento -, protože to není nic jiného
než maření času a ničení zdraví.

 (Abobamiento znamená zhloupnutí, hloupost, pošetilost. My
jsme  byli  ve  2O.  a  3O.  létech  v  Čechách  svědky  takového
zhloupnutí  mnoha  poctivých  duchovních  pracovníků,  kterým  se
nedostávalo důležité základní informace, že mechanickou cestou
se nikdo nezduchovní. Co dělaly zmíněné řádové sestry, pokání,
bdění,  modlitby,  časem už dělaly mechanicky,  a to  byl  začátek
úpadku, kterému se jen divily, ale nerozuměly jeho příčinám. Také
u  nás  Weinfurterovi  žáci,  konali  bohatá  cvičení,  dokonce  pro
přemíru  svých  písmenkových  cvičení  zanedbávali  světské
povinnosti.  Měli  četné  útěchy,  skvělé  vnitřní  stavy,  ale  místo
pravého  vytržení  s  jeho  dobrými  následky  se  dostavovalo
přešlapování na místě až ke zhloupnutí. Někteří se tázali, zvláště
když už měli smrt na jazyku, čím je to, že jejich útěchy se ztratily a
oni  úplně  bezmocně  stojí  tváří  v  tvář  fyzické  smrti  a  nikoliv
vnitřnímu vzkříšení. Viděl jsem, že všechnu svou energii a velké
zaujetí  promarnili  v  technice  duchovních  cvičení  a  kromě toho
nevěděli,  že smrt  na kříži  není  záležitost  lidská,  jakou je  např.
fyzická  smrt,  nýbrž  že  je  mocí  Spasitelovou  a  nikoho  jiného.
Správně jednal Eliáš, když při své modlitbě sebe celého odevzdal
Bohu. Ten pak zařídil všechno, co člověk učinit nemůže. Vysvětlil
jsem to také těžkopádněji, ale možná užitečně.



 Automatismus, který v nás řídí všechny pochody nezávislé
na  naší  osobní  vůli,  jako  tep  srdce,  dech  apod.,  nazval  jsem
automatismem (1). Ten nemá stabilní povahu, nýbrž rozvíjí se a
také postupně upadá stárnutím, podvýživou a jinými negativními
vlivy. Může se však také vylepšit a rozšiřovat své funkce, a tomuto
rozšířenému  automatismu  říkám  automatismus  (2).  Tento
rozšířený  automatismus  nemá  za  úkol  zvyšovat  či  zlepšovat
tělesné funkce a odpomáhat od stresů, jak se domnívají nynější
naši  psychologové,  neboť  proudí  jinými  cestami,  které  dosud
nebyly prošlapány a oživeny. Necháme-li jej volně působit, stává
se  podstatnou  složkou  nového života  v člověku.  Platí  dále,  že
nemá-li automatismus (1) co jíst, pak se živí na úkor automatismu
(2)  a  právě  tak  naopak,  a  pak  dochází  v  běžném  životě  ke
zmíněnému  zhloupnutí.  Běžná  strava  není  vhodná  pro
automatismus (2), naopak ve větším množství blokuje jeho funkci.
Většina  extatiků  by  rázem přišla  o  své  extáze,  kdyby  se  začli
řádně živit, pořádně spali a pohybovali se. Poznalo by se, co je na
jejich  extázích  pravého  a  co  je  způsobeno  omráčením
automatismu  (1).  Nemíním  opakovat  všechno,  co  jsem  napsal
jinde.)
 12. Jedné osobě se stalo, že setrvala v takovém stavu osm
hodin a nebyla přitom ani bez citu, ani nepociťovala nic božského.
(Tomu se asi podobají mé stavy během operací za vědomí a od-
stup  od  všeho  svého  po  operacích.  Protože  však  tehdy  šlo  o
zásah cizí a nikoliv o samotnou ochablost organismu, účinky přece
jen byly jiné. O tom jsem psal jinde.)

Když  více  spala,  jedla  a  neoddávala  se  tak  velkému
sebeumrtvování, ty stavy přestaly. Měla někoho, kdo ji prozradil,
že nechtěně klamala zpovědníka, jiné osoby i sama sebe, kterou
nechtěla klamat. Přesto si myslím, že v tom měl prsty i ďábel, aby
pro sebe něco získal, a nezískal toho málo.
 13. Nutno tedy dávat pozor, zda taková věc opravdu pochází
od Boha; když se dostaví úbytek sil těla i ducha, nenastává v duši
samé,  která  je  mocně povzbuzena,  neboť  se  vidí  blízka Bohu.
Také ten stav dlouho netrvá, i když se opakuje. I kdyby se taková
ochablost opakovala, nedojde k ní při této modlitbě, není-li to, jak
jsem řekla,  pouhá slabota,  kdy  se  tělo  hroutí  a  pociťuje  zevní
bolest.
 Ať dá tedy pozor, koho to stihne: Pocítí-li něco podobného
na  sobě,  oznamte  to  představené  a  hleďte  se  pokud  možno
rozptýlit.  Ona ať  pak  přikáže,  aby  dotyčná  osoba neprodlévala
tolik hodin na modlitbách, nýbrž jen maličko, ať dobře spí a jí, až
by se jí vrátily přirozené síly, jestliže jich tím pozbyla. Je-li však



sestra složení tak slabého, že jí ani to nestačí, věřte mi, že ji Bůh
povolal  jen k  činnému životu.  I  takových  sester  je  v  klášteřích
třeba. Ty ať jsou zaměstnány službami a vždy budiž dbáno na to,
aby nezůstávaly příliš o samotě, jinak by nadobro pozbyly zdraví.
Pro takovou sestru to bude sice velké sebezapření, ale tu chce
Pán  zkusit  její  lásku  k  Němu,  aby  viděl,  jak  snáší  jeho  ne-
přítomnost. Snad se mu zalíbí vrátit jí po nějakém čase sílu, a ne-
li,  bude  jí  ziskem  modlitba  ústní  a  poslušnost,  takže  si  tímto
způsobem zaslouží, co by si byla zasloužila jinak, ba snad ještě
víc.
 14.  Také  se  mohou  vyskytnout  osoby  tak  slabé  hlavy  a
obraznosti, jak jsem rovněž poznala, že se jim zdá, jako by viděly
všechno, na co myslí. To je velmi nebezpečné. Snad o tom bude
dále pojednáno. (Pojednává o tom v šesté komnatě, v  kapitole
třetí), ale zde se o tom už nezmíním, protože jsem se příliš zdržela
u této komnaty. A učinila jsem to proto, že po mém názoru více
duší  sem  vstupuje.  A  protože  se  tu  přirozené  ještě  mísí  s
nadpřirozeným, může ďábel více uškodit než v komnatách, o nichž
mi zbývá promluvit, kde mu Pán již nedává tolik místa. On budiž
veleben na věky!
 28. 11. 1988

 (Je na čase, abychom si znovu promluvili o činnosti ďábla
za pomoci srovnání našeho života se životem Ježíšovým. Ježíš
přece řekl:  "Příklad svůj dal jsem vám." Bylo by velkou chybou,
kdybychom si  mysleli,  že toho příkladu nepotřebujeme.  A víme
dobře, že i On byl pokoušen ďáblem na poušti. Jak můžeme být
toho  ušetřeni  my?  Toto  pokušení  patří  k  normálnímu  průběhu
cesty. Upozorňuji vás však důtklivě na to, že toto pokušení je nám
ukázáno v Novém zákoně jen obrazem pravdy. Pokusme se ještě
jinými obrazy více se přiblížit  pravdě. Nemůže to být  na škodu.
Ježíš řekl ve svých dvanácti létech, že musí být v tom, co je jeho
Otce, a přece se vrátil k rodině a byl jí poslušen až do 30 let. Ani si
nepomyslete, že byste mohli třeba jen na chvíli být jinde než ve
věcech božích. Vždyť všechno je od Něho, a nejen, že všechno
bylo kdysi stvořeno, ale že je všechno stvořené neustále na Něm
závislé. Bůh není otcem, který by si směl dovolit opustit své děti,
neboť kdyby to učinil, rázem by zahynuly. Záleží dokonce na tom,
jak dalece si uvědomujeme svou závislost na Bohu. Čím více si ji
uvědomujeme, tím jsme svobodnější tam, kam nás vyslal, a to i na
místech nejnebezpečnějších. O tom jsem se přesvědčil v koncen-
tračním táboře. Ježíš jako by přišel na svět z věčnosti.  Brzy se
dověděl, že z věčnosti pochází a do věčnosti se vrací právě lid-
ským životem, jako my, a ničím jiným tak dokonale jako neokleště-



ným lidským životem. Ježíš však žil v tomto světě do třiceti let jako
v  pravé  řeholi  a  ve  velmi  náročné  řeholi.  Na  jedné  straně  byl
poddán své pozemské rodině a na druhé straně musel být v tom,
co je jeho věčného Otce. Protože nám chtěl svým životem poskyt-
nout příklad nejoptimálnějšího řešení pozemského života, musel v
tomto  příkladu  hrát  nejdůležitější  roli  sebezápor.  Věděl-li,  že  je
Synem věčného Otce a přitom byl poddán pomíjejícím vztahům k
rodině a ke společnosti, ukazoval, jaký by byl nejideálnější postup
v "první třicítce" života - přičemž "třicet" je symbolem etapy, nikoliv
číslem a pouhým počtem let, do kterých máme být poddáni lidské
společnosti. Třicítka zde znamená míru, ve které je možno dospět
tělem  i  duševně  a  pomocí  těchto  dvou  prvků  rozvinout  svůj
pozemský život.  Aby se to  mohlo stát,  musí  si  lidská  duše od
chvíle narození zde na zemi vytvářet dočasný domov a ten jím má
zůstat  beztrestně  do  "třicítky".  Mezitím  se  vytvořilo  tak  mocné
osobní já, že jednoho dne se bude hlásit o vládu nad člověkem,
který však musí být v tom, co je jeho Otce. Proto Ježíš odporuje
satanovi:  "Bohu jest  sloužit,  ne  tobě."  I  u  Ježíše  už  ve  30  se
vytvořil dokonale živý a chtivý satan ze smrtelné lidské duše, která
sice do 30 musela být poddána světu, ale jen proto, aby mohla v
této přechodné části života dospět k vyššímu úkolu, k vědomému
spojení s Otcem. Tedy spojení s Bohem přes spojení se světem.
Nikoliv předčasně utíkat od všeho stvořeného. Všimněme si, jak
např.  milosrdné  sestry  slouží  trpícímu  světu  v  rozsahu  lidsky
možné. V modlitebním řádu karmelitánském sestry a bratři slouží
obdobně světu modlitbou. Neutekly tedy ze světa, nýbrž náležitě
mu slouží.  Kdybychom nečinili  totéž,  nepochopili  bychom smysl
lidského života jako výchovného prostředku k věčnému životu. K
nezbytnosti "osla" a ke službě oslovi dospěl např. svatý František
z Assisi, (za jeho ničím nenahraditelnou službu) příliš pozdě, a s
ním  např.  i  Bernard  z  Clairvaux.  Tím  si  nejen  ukrátili  život  a
poškodili zdraví, ale též prozradili, že dlouho nepochopili příklad,
který  nám  dal  Ježíš  svou  poddaností  rodině  a  světu.  Tato
poddanost trvala i po křtu v Jordánu, ale na mnohem vyšší úrovni,
neboť Ježíš se za svět obětoval na kříži. Vždycky, ať v první nebo
druhé či  ve třetí  fázi  to byla oběť a dokonce radostná oběť.  V
našem životě, i když své jednání nechápeme jako oběť, je jí ve
zvýšené míře tehdy, když sebe zapíráme pro relativně dobrou věc.
Nesměl  jsem odporovat  víře  rodiny  a  musel  jsem se  smířit  s
disciplinovaným  neodporováním  bez  reptání,  a  bez  lítosti  nad
sebou. Jakmile jsem k tomu dospěl, zažil  jsem svou "třicítku" a
vstoupil jsem do Jordánu. Až sem to všechno šlo klasickým způ-
sobem podle ukázky Ježíšova života, jen prostředky byly rozličné
a boj  se satanem probíhal devět let.  Události  ze 17. 11.  1939,



zatčení,  uvěznění  konečně  během  čtyř  dní  ukončily  vládu
satanovu, tj. vládu zákona dualismu v jeho nejkrutější formě. V té
době devíti let zabydlování ve vlastní svatosti, jsem v ní opravdu
vzrůstal, až jsem dospěl k poznání, že není moje, nýbrž boží, a byl
jsem  nucen  uznat,  že  já  nejsem svatý,  že  této  satanově pýše
nemám podlehnout a že se jí nemám klanět. To jsou problémy,
které svatá Terezie řešila u svých sester ve čtvrté komnatě.
 Mým  východiskem  do  dalšího  života  bylo  poznání,  které
jsem nechtěně nabyl v 17 létech, a pro tuto osobní nechtěnost a
zřejmý boží původ bylo absolutně závazné. Tehdejší událost byla
pro mne nezvratným svědectvím, že od Boha přicházíme, a pak
tažení lásky boží mi bylo dalším svědectvím, že se z boží Vůle
máme k Bohu vrátit. Jen tak se mohlo stát, že jsem prošel lidským
ekvivalentem  Ježíšova  křtu  v  Jordánu,  jak  jej  zažívali  jeho
učedníci ve chvíli, když si je podle vůle Otcovy Ježíš vybral ze za
své učně. Jako oni, tak ani já jsem nebyl Duchem hnán na poušť,
patrně proto, že člověk na poušti žije a má zastat nižší úkol ve
světě než  Ježíš,  a  k  tomu po delší  dobu potřebuje součinnost
malého  lidského  já.  Pokud  ono  si  nečiní  nárok  na  vládu  nad
člověkem,  je  všechno v pořádku,  až  na  to,  že  se  vytváří  nový
příbytek pro duši na vyšší, tíže rozeznatelné úrovni, než na jaké
bylo první provizorium trvající až do Jordánu. Na této úrovni by byl
člověk ihned ochoten rozložit  se se svým stanem na věky, jako
chtěli  tři  učedníci  učinit  na  hoře  Tabor,  když  se  jim  ta  úroveň
zjevila s jejím věčným základem. Pak je satan porážen až později,
až už lidského já je zapotřebí výlučně jen jako přechodové stanice
tělesností  zprostředkovaného  působení  božího  ve  světě  větší
měrou než obvyklou. Tato aplikace vyššího božského v lidském
životě  probíhá  na  úrovni  učedníků  Páně,  čili  na  úrovni  těch
dvanácti, a neprobíhá na úrovni Ježíšově, protože Ježíš zůstává
vždy Mistrem a učedníci  nejsou nad Mistra.  Proto jsou i  nadále
pokořováni satanem a Ježíš nikoli. Čili  po Jordánu jsem se stal
chybujícím učedníkem Páně, ale ještě jsem ho nepoznával jako
osobního  Ježíše,  nýbrž  jako  neosobního  Boha.  Identifikace  s
Ježíšem postupovala u každého ze dvanácti učedníků podle úkolu
i podle postoje každého z nich k Ježíši. Je to symbol postoje vůči
osobnímu vedení a pak symbol úkolů, jejichž škála se dá snadno
vyznačit od Jana až po Jidáše. Jidáš bral vedení Ježíšovo kriticky,
a  proto  s  pomocí  Ježíšovou  mohl  dostat  Ježíše  na  kříž.  Jan
miloval Ježíše nade vše, a proto pod tímtéž křížem mohl na něm
Panně  Marii  ukázat  nejvyšší  smysl  jeho  lásky,  tedy  své  lásky
osobního  vedení.  U  Jidáše  postupovala  identifikace  s  Ježíšem
nejpomaleji, neboť tu byl úkol dostat Ježíše na kříž a ten se mohl
provést  jen za velmi  nízkého ztotožnění  Jidáše s  Ježíšem.  I  u



člověka  musí  dojít  k  ukřižování  lidského  já  i  s  jeho  duchem
relativně dobrým a dokonce vědomě spojeným s Otcem. Jenže,
jak  naznačil  Ježíš  na kříži,  to  dobré se tam odevzdá Bohu,  to
ostatní  prochází  důležitou proměnou v hrobě. Tam máme vidět
obdobu  betlémské  stáje,  má-li  ovšem existenční  cesta  člověka
dospět  tak  daleko  jako  Ježíšova.  Tohle  všechno  platí  při
integrovaném přístupu člověka k Bohu, tj. jest při vstupu člověka
do Boha celým lidským životem. Odejde-li člověk do kláštera nebo
do ústraní a nepotýká-li se s celým životem, jak se mu prozrazuje
začátkem jeho pozemského života, kdy ještě ani nemůže pomýšlet
na  ústraní,  začne  se  ubírat  exkluzivní  cestou  k  Bohu.  To
znamená, že se člověk chopí přednostně jen některých životních
aspektů,  o nichž předpokládá, že právě ony jsou rozhodující na
jeho  cestě.  V  karmelitánském  řádu  to  byla  čistota  a  modlitba.
Přivolá-li do těchto prvků pomoc Boží, stalo se něco obdobného,
jako když nemocný prosil Ježíše o vyléčení, nic více. V boji proti
ostatním nepodrobeným prvkům své bytosti si bude muset umět
pomoci  z  moci  podrobených  prvků,  a  víte,  že  ty  v  zahradě
Getsemanské spaly,  jindy ne.  Tedy slovy Terezinými,  odtamtud
musí  být  satan  přemáhán.  Z  pouhé  lidské  moci  se  nedá  nad
satanem zvítězit. Bylo by to nesmyslné potírání sama sebe, držení
hada za jeho vlastní ocas a zakusování se do něho. To způsobuje
hrozné trýzně, o nichž ještě světice promluví. Ani Ježíš by byl na
poušti  nezvítězil,  kdyby byl  neprošel křtem v Jordánu. Z pouhé
lidské moci se nedá nad satanem zvítězit,  opakuji znovu, abych
zajistil  vaši  pozornost  na argumentaci  světice.  Čili  na kterékoliv
exkluzivní cestě je nutno brát zvolené prvky jako milost od Boha,
charisma, a buďme si jisti, že Bůh přijme tuto oběť za svou, tedy
za správně provedenou. Uskutečnění těchto milostí je procesem,
nikoliv jednorázovým počinem nebo skokem do jiného světa.  U
mnichů začíná slavným slibem a přechází v boj s neodevzdanou
částí  člověka,  boj  krutý  a  hned  tak  nekončící.  Jeho
charakteristikou jsou opakující se peripetie. Přes mnohé z nich už
svatá  Terezie  své  sestry  převedla  ve  výkladu  o  prvních  třech
komnatách. Ve čtvrté komnatě už vykládá, jak převádí sestry přes
mnohem hlubší  propasti.  Nezapomeňme, že  světice  se  za  své
svěřenkyně ustavičně modlila,  to znamená, jak jí  to Milost  boží
dovolila, vstupovala aktivně i trpně do jejich života. Ona už přece
dávno odhalila realitu celého Hradu nitra, který je dokonale totožný
s jejím nitrem. Takové vedení mistrem na exkluzívní cestě je asi
nepostradatelné,  na  cestě  integrálního  převodu  života  nikoliv.
Obětujeme-li totiž bezvýhradně celý svůj život Bohu, on nás pak
povede celým naším životem, i  událostmi  kolem nás.  Bůh totiž
pomocí našeho vědomí rozšiřuje svým působením vliv ve všech



složkách stvořeného, které se mu oddalo. Říkám tomu, že lidé
nevědí, co dělají kromě toho, o čem vědí, že dělají.)

 Komnaty páté
 obsahují čtyři kapitoly
 Kapitola první
 Začíná o tom, jak se duše spojuje v modlitbě s Bohem a v
čem se pozná, že nejde o klam.
 1. Ó, sestry, jak bych vám mohla vylíčit bohatství, poklady a
rozkoše v pátých komnatách? Myslím, že by bylo lépe neříci nic o
komnatách, které ještě zbývají, neboť o tom se nedá mluvit, ani
rozum to nemůže pochopit, ani podobenství to nemohou osvětlit,
protože vedle jich smyslu jsou věci tohoto světa příliš nízké.

(Nezapomínejme, že existují dva světy: jeden vnější a druhý
vnitřní. Není na minci rub a líc stejný. Rub je v souladu s lícem, ale
není stejný,  má však za účel  osvětlovat  druhou stranu. Zde ze
strany vnitřní se to děje nečekaným způsobem. Osvětlení z druhé
strany  má  také  za  úkol  první  stranu  předčit  tak,  aby  člověk
nedokázal bez druhé strany žít, aby tam nalezl nový střed svého
života,  a  jak  správně říká  světice,  též  zdroj  veškerých  radostí.
Pravím veškerých, nejenom nějakých zástupných, protože člověk
pozná, že i ty nejsvětější radosti mají jediný zdroj na druhé straně,
jsou  odtamtud  kradeny  po  velmi  malých  částkách,  a  přitom
tamtěch neubývá jako při nasycení celých zástupů.)
Sešli  mně, Pane můj,  z nebe světlo,  abych mohla podat těmto
tvým služebnicím nějaké objasnění, neboť ráčíš popírat některým
z nich  těchto  slastí  jako  něčeho  obyčejného,  aby  tady  nebyly
oklamány ďáblem proměněným v anděla světla. (Viz II.  Kor, 14:
"Sám satan se převléká za anděla světla.") Vždyť všechna jejich
touha směřuje k tomu, aby se ti zalíbily!
 2. A třebaže jsem mluvila o "některých", málo jest mezi nimi
těch,  které  nevstoupily  do  této  komnaty,  o  níž  nyní  povím;  u
některých je tomu více, u jiných méně, a z toho důvodu pravím, že
většina se dostane do těch komnat. Myslím však, že některých
milostí, které se dostavují v tomto příbytku a o nichž promluvím,
dostane se jen málo duším, ale není to málo, dostat se aspoň k
bráně, neboť i to je velké milosrdenství,  které jim popřává Bůh;
vždyť je mnoho povolaných, ale málo vyvolených (Mat XX, 10).



(Nechť nám tedy nechybí srovnání zbožných lidí s lidmi nezbožný-
mi, nikoliv však neřestně žijícími, těch se toto srovnání netýká: Ti
nezbožní nebo nevěřící nemohou mít dojem, že si něco zasloužili
svou modlitbou, protože buď ji nekonají nebo si ji  neváží,  takže
nemohou  ani  pomyslit  na  to,  že  by  modlitba  byla  pro  někoho
záslužná, tím méně pro ně. Např. já jsem se modlil do 17 let jen z
ohledu ke svému věřícímu nejbližšímu okolí  a  někdy s  krajním
sebezapřením.  Ani  mě  nenapadlo,  že  by  toto  modlení  a  tento
ohled na okolí byl záslužnější než kdybych se byl modlil za sebe
nebo za ně. Podobně jsem kvůli okolí žil ctnostně. Nevěděl jsem,
že ctnost  vykonávaná nikoliv  ze samolibosti  nebo z  nařízení  je
záslužnější  než ctnost  nařízená.  Záhy se dostavil  nevyvratitelný
dojem,  že  jednám  správně,  a  pokud  jsem  správně  nejednal,
dostavila  se  jakási  samoregulace  schopnosti  rozlišovací  mezi
relativním dobrem a zlem, a v ní byl obsažen prvek závaznosti.)

Tak  pravím,  že  my  všechny,  které  nosíme  posvátný  šat
karmelitánský, jsme povolány k modlitbě a k rozjímání, neboť to
byl náš začátek, z toho rodu pocházíme, od oněch našich svatých
z hory Karmel, kteří  v tak veliké samotě, s takovým pohrdáním
světa hledali ten poklad, tu drahou perlu, o níž mluvíme, a přece
málo je nás tak připravených, aby nám ji Pán ukázal; neboť pokud
se týče zevní stránky, počínáme si dobře, abychom dosáhly, čeho
je třeba, ale ve ctnostech, abychom dospěly až sem, je zapotřebí
ještě  velmi  mnohého,  nesmíme  zanedbávat  ani  maličkosti  ani
velké  věci.  Proto  sestry  mé,  vzhůru  a  prosme Pána,  abychom
jistým  způsobem  mohly  na  zemi  požívat  nebe  -  que  pues  en
alguna manera podemos gozar del cielo en la tilerra - buď nám
přízniv, Pane, abychom Tě neztratily svou vinou, ukaž nám cestu
a vlij  síly do duše, abychom kopaly, dokud nepřijdeme na tento
skrytý  poklad  (Mat  XIII,  44:  "Království  nebeské je  jako  skrytý
poklad v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde,
prodá všechno, co má, a koupí to pole), neboť je pravda, že je v
nás samých - pues es verdad que le hay en nosotras mismas. To
bych  vám ráda  znázornila,  udělí-li  mi  Pán  tu  milost,  abych  to
dokázala.
 3. Mluvila jsem "o silách v duši", abyste pochopily, že není
třeba tělesných sil, i komu jich Pán nedá, neznemožňuje mu, aby
získal jeho bohatství, neboť Pán se spokojí s tím co každý může.
Budiž požehnán tak velký Bůh!
 Ale pozorujte,  dcery  mé,  že k  dosažení  toho,  o  čem zde
mluvím, Pán nedovoluje, abyste si něco z toho podržely, ať je toho
málo  nebo  mnoho,  všechno  chce  pro  sebe,  a  podle  toho,  co



dokážete  ze  sebe  podat,  dostane  se  vám  větších  či  menších
milostí.
 (To je tak důležitá zásada, že na začátku křesťanství, ti, kdo
si  nechávali  něco  málo  pro  sebe,  přivolávali  na  sebe  smrt.
Rozumějte tomu tak, že se vrátili do stavu mrtvých, jako by byli nic
nedali,  a oni dali  přece téměř všecko. Proto je důležité,  aby se
člověk učil  od dětství  všechno dělat  tak  pořádně,  že by přitom
zapomínal na sebe.

 Stojí za povšimnutí, jak jsem byl lékaři k tomu vychováván,
ovšem násilím,  což by při  řádné a cílevědomé výchově nemělo
připadat v úvahu. Má-li člověk výhrady na vyšších stupních vývoje,
jako je tento pátý,  nemůže se hnout z místa.  stává se z  něho
nepozorovaně Jidáš, zrádce. A takovou úlohu jistě nechceme hrát.
Ať  úlohu zrádce  převezme okolí  a  události,  bude-li  toho třeba.
Nuže, co dříve na nižších stupních bylo odpustitelné a nebránilo v
učednictví  u  Pána,  teď  se  stane  tak  neslučitelné  s  duchovním
pokrokem,  že  se  v  takovém  způsobu  života  nedá  pokračovat.
Kdyby  se  byl  člověk  nestal  učedníkem  Páně,  dalo  by  se  bez
těžkostí jít dál.)

 (Jak  jinak  se  dá  vysvětlit  nejlehčím způsobem,  že  jsem
přeskočil všechny stupně modlitby, o nichž dosud světice mluvila,
a zažíval jsem rovnou spojení s Bohem? Důvodů bylo více, ale
tento není zanedbatelný. Bůh vede k sobě všechny lidi bez ohledu
na jejich smýšlení. Kdo mu však vědomě odporuje, ten se stává
zrádcem. Sebevražda Jidášova je symbolem oné fáze posledního
soudu, při kterém relativní zlo přestává mít své oprávnění k životu,
neboť se mu odnímá právo zasahovat tak vysoko, až kam člověk
může  dospět.  Svatá  Terezie  o  tom  postupně  poučuje  v  tom
smyslu, že do vyšších komnat, jak praví, se havěť dostává stále
nesnadněji,  a dostane-li  se tam, je jí  dán úkol,  o kterém sama
nevěděla,  že  na  ní  čeká.  Všechna  tato  pravidla  vzestupu  jsou
dokonale  rozpracována  v  životě  Ježíše  Krista  a  v  životě  jeho
učedníků.  Opět  upozorňuji,  že  chcete-li  jim  rozumět,  musíte
minimálně  jak  Ježíše,  tak  učedníky,  Pannu  Marii  se  svatým
Josefem považovat za komplex, zabudovaný do každého z nás,
nikoliv jen do někoho z nás. Jsme každý bez výjimky komplexně
připraven nejen k  přijetí  nejvyšších  milostí,  ale  i  k  samotnému
vstupu do království božího. Na opačném dojmu kohokoliv z nás
nezáleží. Je součástí nevědomosti a neodpovídá pravdě. Ta smrt
opatrníků v dobách apoštolských,  o které byla řeč,  byla jakousi
prevencí,  aby se mezi  opravdové nedostali  ti,  kdo opravdovými
nebyli. Jinak řečeno, přes určitý stupeň se nic neopravdového v
člověku  neudrží  a  padne.  Ježíš  v  podobenstvích  vysvětluje



poslední  soud  jako  pokračující  proces.  Lidé  bez  svátečního
roucha jsou nemilosrdně vyhoštěni ze svatební síně s obdobnými
účinky jako nedobří  při  posledním soudu. Jistě se ptáte,  zda si
zasluhovali tak kruté odplaty za nepatřičný šat. Není to krutost, ale
jedno z největších milosrdenství,  protože bez zásahu boží Moci
bychom  se  neustále  trápili  a  vysilovali  bojem  mezi  relativním
dobrem a zlem. Zjevuje-li nám Bůh, co je správné, např. "Vezměte
si svatební roucho" nebo "mějte dostatek oleje v lampě", poskytuje
nám zároveň schopnost boží mocí pokročiti dále. Postupujeme ve
žních, při kterých koukol je určen ke spálení.)
 Není lepšího důkazu, jak poznat, zda se naše modlitba blíží
sjednocení s Bohem či nikoli.

(Kdybych  byl  měl  aspoň  špetku  vysvětlení,  které  podává
světice svým sestrám, byl bych poznal, že kdykoli jsem jednal z
moci boží,  byla to modlitba proměněná ve skutek a blížila se k
vědomému spojení s Bohem, a to se dělo v době od 4 do 17 let.)
 Nemyslete si,  že tato modlitba je jako "zasnění",  neboť si
tam  duše  připadá,  jako  by  dřímala,  jako  by  byla  omámena,
přičemž ani nespí, ani nebdí. Tu jsme všechny usnuly a nadobro
usnuly věcem světa i sobě samým, - neboť kratičký je ten čas, co
sjednocení trvá, duše je jako pozbavena myšlenek, i kdyby chtěla
myslet -. Tu není třeba uměle vyvolávat zastavení myšlenek.

 (Záhy po nastoupení vnitřní modlitby, která měla slovní ob-
sah - i když to nebylo mluvení nahlas - jsem nebyl schopen ani v
duchu  vyslovit  byť  i  jediné  slovo.  Nevěděl  jsem,  že  v  duchu
vyslovované slovo nebylo slovem v původním smyslu slova, nýbrž
silou  tahu božího,  kterému se  nedalo  odolat.  Vždyť  jsem si  to
slovo nezvolil ani jsem je nevyčetl. Teprve po opakované marné
námaze jsem poznal, že je tím umlčováním mysli vinno nastupující
sjednocení s Bohem, které už před tím, před začátkem jakékoliv
modlitby nastalo, ale slovem jsem za ním uvědoměle mířil,  jako
sjednocovacím prostředkem. Ono zasnění u mě nepředcházelo.
Snad  by  bylo  předcházelo,  kdybych  se  byl  snažil  o  zastavení
myšlenek.
 Připomíná mi to podobenství o pěti moudrých a pěti pošeti-
lých  pannách.  Čekaly  všechny,  a  proto  všechny  usnuly.  Pět
smyslů  vnějších,  nepřipravených,  zaměřených  jen  na  vjemy
přicházející ze zevního světa, usnulo stejně i pro zevní vjemy, jako
pět smyslů připravených, majících olej. Ale první se jen spánkem
oddálily  od  světa,  zatímco  druhé  se  jím  nevědomě  přiblížily  k
Ženichu. U mne nenastalo ani první ani druhé, protože jsem jen
vyslyšel mocné volání Ženicha, kterého jsem si, jak se zdálo, nijak



nezasloužil.  To  byl  jedinečný  důkaz  o  tom,  co znamená lidský
život,  jak  je  skvělou  přípravou  pro  sjednocení  s  Bohem.  A  ta
příprava jde rychle kupředu,  splní-li  se  aspoň jediná podmínka:
opakovaně se od sebe vyprazdňovat, především občas od vlastní
vůle za okolností, které jsem vysvětlil už dříve. Neměl jsem tedy
protekci, ani jsem nevěděl, k čemu mé sebevzdání povede, takže
jsem si nepřál ani jsem nepředpokládal účinek, který se dostavil.)
 4. Duše vzplane láskou, ale když miluje, neví jak a neví, kdo
je ten, jejž miluje, neví ani, co od něho chtěla.
 (Protože jsem v 17 létech dospěl ke chvilkovému sjednocení
s Bohem a před tím jsem ani na Boha nemyslel, ani v něj nevěřil,
ani jsem netoužil po nějakém druhu modlitby, kterou bych se při-
pravil  ke sjednocení,  ale střídal jsem vnitřní  hladinu duchovního
života odosobňováním, nebo lépe řečeno, vzdáváním se vlastní
vůle a proti svému duševnímu pohodlí, poznával-li jsem někdy, že
je  správné,  co  dělám nebo že  něco  správně nedělám,  podřídil
jsem  tomuto  poznání  vlastní  vůli,  ať  mně  to  bylo  příjemné  či
nepříjemné. Tím způsobem jsem prováděl Řeholi v zevním světě a
Řehole  nečekaně  dospěla  aspoň  ke  chvilkovému,  ale  velmi
mocnému  poznání,  že  má  vnitřní  podstata  je  božská.  Má-li
bezpečně dojít  ke stavu sjednocení  s  Bohem, je  třeba dvojího.
pokračovat  ve vědění,  co je správné a co nesprávné a řídit  se
správným. Netrpět  v životě dvojkolejnost:  jsme tu s  posláním k
Bohu  se  vrátit  pomocí  správné  činnosti.  Správné  je  víc  než
ctnostné. Postupně se dovídáme o dalších prostředcích cesty k
Bohu, ale zhruba lze říci, že celým životem se dá jít jako cestou
vedoucí k Bohu.)
Zkrátka, je jí jako tomu, kdo nadobro odumřel světu, aby více žil v
Bohu.
 (Kdyby ten, kdo vstupuje do nějakého řádu, vcházel tam s
plným vědomím o tom,  co  dělá,  a  opravdově si  přál  tam vejít,
musel  by  okamžitě  zažít  aspoň  chvilkové  spojení  s  Bohem.
Protože  tomu  tak  není,  jelikož  nikdo  není  tak  bezvýhradně
rozhodnut k oddanosti Bohu, musí pak v Řádu tvrdě bojovat za to,
aby dohonil,  co zameškal při vstupu. Člověku žijícímu v zevním
světě by měla stačit  opravdově míněná obnova křestního slibu,
kdyby se neprovedl formálním odříkáním několika formulek, aby
se setkal s Bohem.)
 Je to smrt lahodná, vytržení duše z veškeré činnosti, jakou
se může obírat jsouc v těle; je to smrt rozkošná, protože duše,
přestože je ještě v těle, jako by se od něho odlučovala, aby mohla
lépe přebývat v Bohu, takže nevím, má-li tělo ještě tolik života, že



dýchá -  a když jsem tak nyní o tom přemýšlela,  zdá se mi, že
člověk  nedýchá,  anebo,  jestliže  přece  jen  dýchá,  není  si  toho
vědom; celý jeho rozum by se rád přičinil, aby pochopil něco z
toho, co duše cítí. Protože však jeho síly na to nestačí, ustrne tak,
že  nevypoví-li  nadobro,  nevládne  rukama  ani  nohama,  jak  se
vyjadřujeme o někom, kdo je mdlobou tak bez sebe, že se nám
zdá  být  mrtev.  Oh,  kolik  to  tajemství  božích!  Nedbala  bych
námahy, abych je vyložila, kdybych myslela, že se mi to aspoň
trochu podaří. A tak povím tisíc nerozumností, než tomu pravému
přijdu na kloub, abychom mohly hodně chválit Boha.
 5. Pravila jsem, že při této modlitbě sjednocení nejde o něco
vysněného.  V  předchozí  kapitole  (na předchozím stupni  vývoje
modlitby),  bývá  duše  v  pochybnostech,  než  nasbírá  mnohé
zkušenosti o tom, co to asi bylo, zda to byl dar boží nebo ďábel se
proměnil v anděla světla (Viz II, Kor XI, 14: "Vždyť sám satan se
převléká  za  anděla  světla".  Tyto  pochybnosti  na  cestě  zdola
nahoru nastávají vždycky a jsou na místě. Na cestě shora dolů
nemůže být  o  těchto  pochybnostech  řeči,  pokud  opravdu  před
vstupem  na  přímou  cestu  neexistovaly  v  člověku  smysly
podložené představy o Bohu. Takovou jednou z nejvznešenějších
smyslových  představ  je,  že  Bůh  je  světlo.  Také  přítomnost
intelektuálních představ,  např.  Bůh je nejvyšší moudrost,  vkládá
mezi člověka a Boha logickou překážku. Vždyť právem nejvyšší
představitel  padlých  andělů  se  nazývá  Luciferem  -  nositelem
světla,  tedy  i  rozumového.  Pádem  andělů  rozumějte  sestup
božského prvku do dualistického řádu, aby tento prvek i odtamtud
mohl  působit  tak,  jak  zdánlivě  nechce,  k  vítězství  absolutního
dobra. Vizte působení Jidáše. Na něm je detailně vysvětleno, jak
Lucifer působí.) Má tisícerá podezření a je dobře, že je má, neboť,
jak řečeno, sama naše přirozenost nás může v tom někdy klamat.
Není tam sice tak snadný přístup pro jedovatou havěť, ale mohou
se tam dostat všelijaké ještěřičky, které při své mrštnosti všude se
vplíží,  a  přestože neškodí,  zvláště když si  jich  nevšímáme, jak
jsem řekla (Ve čtvrté komnatě, kap. I,  8 - 15), přece jen bývají
někdy na obtíž. Jsou to nepatrné myšlenky,  které pocházejí  ze
schopnosti vytvářet si obrazy, jak jsem řekla, a jsou mnohdy velmi
nepříjemné. Ztratí-li  však při  této modlitbě paměť představivost,
rozumové úvahy, zmizí i tyto překážky. A troufám si říci, že jde-li
skutečně o spojení  s  Bohem,  nemůže tam vniknout  satan,  ani
nemůže škodit, protože jeho Velebnost je tak sloučena a spojena
s podstatou duše, - con la esencia del alma - že se ani neodváží
vstoupit, ba ani nepoznává toto tajemství. Nezná-li, jak se praví,
ani  naše  myšlení,  je  zřejmo,  že  tím  méně  pochopí  něco  tak
tajemného, co Bůh nesvěřuje ani našemu rozumu. Ó, jaké je to



velké  blaho,  být  ve  stavu,  ve  kterém  nám  tento  proklatec
neubližuje!
(Je těžko uvěřit, že jde o tak velké blaho, nepůsobí-li v nás Bůh
prostřednictvím dualistického zákona, nýbrž přímo. Jak my Boha
zažíváme tímto odvozeným božím působením přes dualistický řád,
o tom se vyjádřil sv. Petr, že celý svět je ve zlu postaven, čímž
chtěl říci, že Boha, absolutní dobro, vůbec nepoznáváme. Tentýž
svatý Petr jednou řekl Ježíšovi, že je Synem Božím. Toto poznání
Boha  ve  stvořeném  bylo  Ježíšovi  zárukou,  že  může  ustanovit
právě Petra svým zástupcem na zemi: "Ty jsi Petr, to je skála, a
na té skále postavím Církev svou a brány pekelné ji nepřemohou."
Nositelem této  jistoty  je  jen ten,  kdo poznává Boha.  Nositelem
téže jistoty byla svatá Terezie, a proto také věděla, jaké s tím je
spojeno blaho.)
Proto duše získává tak mnoho, že v ní působí sám Bůh a nikdo ho
nevyrušuje, ani my sami. Co nám ještě nedá, jenž tak rád dává a
může dát vše, co jenom chce?
 (A teď si představte, že tohoto prvního a jasného spojení s
Bohem  se  dostalo  někomu,  kdo  vědomě  neprošel  tou  trnitou
cestou čtyř komnat, a že se mu toho dostalo náhle a nečekaně. To
se nemůže stát tolik nečekaně nikomu za klášterními zdmi, leda v
prvním okamžiku, když tam vstupuje, pokud vstupoval tak, že ani
na pozadí mysli si nezachoval nic ze svého. Jestliže při vstupu tře-
ba jen slovo, z toho, co prohlašoval, bral jen formálně, a jen tak,
že  mu  to  vstupní  ceremoniál  přikazoval,  nesetká  se  ani  s
charismaty, kterým se zaslíbil. Je mu uzavřeno vědomí, že ho Bůh
přijal za syna nebo dceru, v nichž se Bohu zalíbilo. Jen v tom se
Bohu zalíbí,  kdo  se vyprázdní  od svého bez  výhrad.  Ten  také
prohlédne, kdo byl tím proklatcem, který jím vládl až do té doby.
Není správné hledat satana jen někde mimo sebe. Pomůže to sice
v jedné věci, že se člověk nebude příliš obírat sebou, když teprve
do zmíněného spojení dorůstá, nepodlehne tak snadno skrupulím,
protože mnohé nebo vůbec všecko svede na satana mimo sebe,
ale přesto zodpovědnosti za to, co dělal, se nevyhne. Dobře čtěte
pasáž o pokušení Ježíše ďáblem na poušti. Satan ukázal Ježíšovi
z vysoké hory všechna království světa a sliboval mu, že mu předá
nad nimi vládu, bude-li se mu klanět. Ze které hory na světě jsou
vidět všechna království? Promiňte mi, že se o tom zmiňuji už pod-
ruhé. Je důležité, abyste tomu dobře rozuměli. Všechno se dělo v
Ježíšově nitru. Tam je ta hora a tam je touha po neomezené vlá-
dě, tam je ten, kdo ji nabízí. A on musí být své vlády zbaven. A jak
snadno se to stalo v onom dubnu 1930 u mě, neboť všechno se
událo bez mého přičinění. Svou "třicítku“ jsem měl totiž za sebou



onou zvláštní  oddaností  rodině a prostředí,  ve kterém jsem žil.
Kdyby se byl Ježíš před pouští neocitl v Jordánu a neuvědomil si,
že je milým Synem božím, v němž se Otci zalíbilo, nebyl by se se
satanem tak snadno vypořádal.  A co udělal Ježíš  před křtem v
Jordánu? I to musíme pochopit. Rozloučil se s rodinou, které dal z
poslušnosti přednost ve 12 létech a pak až do 30, přednost před
tím, v čem musel být. Víte, jaké v tom bylo obsaženo obrovské od-
říkání. Lišíme se od Ježíše v tom, že nevíme, že i my musíme být
v  tom,  co  je  našeho  Otce  a  proto  je  nám  tak  velkoryse
odpouštěno, když jsme mu nevěrni. Následkem své nevědomosti
nejsme schopni se řídit pozitivními prvky života tak snadno jako
jeho negativními prvky, utrpením, starostmi, při kterých se vlastně
staráme jen o jedno, abychom promarnili všechno, co máme od
Otce. A když se nám to podaří,  vzpomínáme si na Otcův dům,
jdeme tam a jsme radostně přijati. Tam se setkáváme s Ježíšem v
Jordáně.

 Jak jsem např. všechno své promarnil? Že jsem nemohl být
tím, čím jsem se chtěl stát, a že jsem konečně oželel všecko, co
jsem měl rád. Byl jsem od útlého mládí poddán své rodině cestou
sebezáporu, při kterém jsem ctil  jejich víru a všechna jejich na-
řízení. Má Řehole do 17 let se skládala také z oddanosti přírodním
vědám a přitom z poslušnosti  všem vnitřním příkazům, které mi
zprostředkovali lékaři operacemi za vědomí. Pro tuto vynucenou
poslušnost  jsem se  přece  nestal  lepším  než  ostatní  lidé.  Těm
lékařským příkazům se přece nedalo odporovat vlastní vůlí, nýbrž
se musely plnit přemáháním vlastní vůle v tom nejzákladnějším, v
touze žít. Byla to poslušnost jaksi primární povahy, a teprve po ní
až na gymnásiu,  po nějakých těch rozbězích vždycky neúspěš-
ných, došlo k sekundární poslušnosti  životního cíle.  Po zániku i
tohoto cíle jako všech předešlých zbyla v nitru síla, která už nebyla
působením zvnějšku, nýbrž zvnitřku, úplně totožná s láskou boží.
Čili  zbylo  mi  něco,  co  nebylo mé! O tom,  co  nebylo mé,  jsem
neměl  zdání,  ale  vyšlo  to  na  povrch  v  patřičnou  chvíli,  kterou
člověk nedokáže odhadnout, padlo to na váhu dobrých skutků, a
myslím, že jsem dost zřetelně napsal, že nikoliv mým přičiněním.
Svatá Terezie ví, že tento případ je výjimečný a že nemám nikoho
vést k jeho následování, ale není o nic výjimečnější než vstup do
kláštera  na  straně  jedné,  do  Řehole,  kterou  si  vstupující
nevymyslel,  ale  které  se  podřídil,  a  na  straně  druhé  vstup  do
života.

Bůh nás vidí z větší blízkosti a dokonaleji než my sami sebe.
Doporučuji  vám, kteří  žijete ve světě, abyste nehledali ani Boha
ani satana mimo sebe. Pro ty, kteří  jsou za klášterními zdmi, je



lépe vidět satana mimo sebe, jako že svět je ve zlu postaven, ale
Boha hledat vždycky a především v sobě.
 Pak k  modlitbě sjednocení  dochází  ve stejném rozsahu u
člověka ve světě jako u člověka žijícího v klášteře. Má absolutní
jistotu, že zasahuje Bůh, a má-li v zásobě odříkání bez ohledu na
sebe, je na tomto stupni bezpečen už i proto, že má hrozný strach
z toho, že by se mohl někdy zpronevěřit  tak velké milosti.  Neví
možná, že ten strach je projevem velké lásky boží, které on ještě
nerozumí, neboť ji dosud nepoznával jako nyní, a ona není určena
pro uspokojení jeho rozumu.)
 6.  Snad  jsem  vás  zmátla  větou:  "jde-li  v  této  modlitbě
skutečně o spojení s Bohem," jako by byla i jiná spojení. A také že
jsou! A kdyby to bylo spojení s věcmi marnými, když k nim někdo
přilne  velikou  láskou,  satan  přenese  člověka  (Pozn.  G.:
transportará ve smyslu uchvátit  nebo odnést  ze sebe samého),
ale  ne tím způsobem jako  činí  Bůh,  ani  ne s  takovou rozkoší,
uspokojením duše s klidem a slastí.  To je nade všecky požitky
světa, nade všechny rozkoše a nade všechny úkoje. Není třeba
ani pátrat, kde vznikají, protože se velmi liší od pozemských, jak
jste samy zkusily. Řekla jsem jednou, že je to rozdíl jako by něco
bylo jen na povrchu těla, nebo proniklo až do morku, a dobře jsem
to vystihla; nevím, jak to znázornit lépe.
 7. Zdá se mi, že ještě nejste upokojeny, protože si myslíte,
že se můžete mýlit, neboť je velmi těžké rozpoznat tyto věci nitra.
Ale tomu, kdo tím prošel, postačí, co jsem řekla, a zmíněný rozdíl
je veliký. Přece vám však chci udat ještě jednu jasnou známku,
abyste se nemohly mýlit nebo pochybovat, zda to bylo od Boha.
Jeho Velebnost  mi  to  dnes připomněla,  a  po mém zdání je  to
známka jistá. Vždycky při věcech těžkých, i když se mi zdá, že jim
rozumím, užívám rčení "zdá se mi",  protože kdybych se mýlila,
jsem velmi ochotna přiklonit se k tomu, co řeknou lidé s velkými
vědomostmi.  Velcí  učenci  mají  v  sobě  něco  nevysvětlitelného,
třebaže ani těchto věcí nezkusili. Bůh je učinil světlem své Církve
a sdílí  s nimi pravdu, o níž jde, aby byla přijata - para que se
admita.  A  nejsou-li  rozmařilci  -  derramados  -,  nýbrž  jsou-li
služebníky  božími,  nikdy  se  nehrozí  velkých  skutků  božích,
protože  vědí,  že  On  může  ještě  mnohem  a  daleko  více.  A
konečně, jsou-li nějaké věci nedosti jasné, najdou jiné již napsané,
z nichž vidí, že jsou i tyto možné.
 8.  O  tom  mám  převelikou  zkušenost,  a  také  ji  mám  o
několika ustrašených polovzdělaných, a tato zkušenost mi přišla
velmi draho (viz Svéživotopis, Vida, V, 3). Domnívám se alespoň,
že si pevně zavírá bránu k přijetí takových milostí, kdo nevěří, že



Bůh může mnohem víc,  a  že uznal  a  dosud  uznává za dobré
dopřát někdy svým tvorům takové milosti.  Proto sestry,  ať vám
nikdy něco takového nenapadne, ale věřte, že Bůh může mnohem
víc.  Také nepřihlížejte k tomu, zda jsou dobří nebo špatní,  jimž
boží Velebnost dopřává těch milostí, neboť On ví, co činí, jak jsem
už podotkla, a nám nepřísluší do toho zasahovat, nýbrž máme s
prostotou srdce a s pokorou sloužit jeho Velebnosti a chválit ho za
jeho skutky a divy.

 9. Abych se vrátila ke známce, o níž tvrdím, že je pravá:
Víte již, že taková duše, kterou učinil Bůh tupou, aby jí tím lépe
vštípil pravou moudrost, nevidí, neslyší ani nechápe po celou tu
dobu, kdy je v takovém stavu. Děje se to vždy jen nakrátko, a jí se
zdá ta  doba ještě  mnohem kratší,  než skutečně je.  Bůh se  tu
vtiskne do nitra takové duše takovým způsobem, že když se duše
opět vzpamatuje, nijak nemůže pochybovat, že byla v Bohu a Bůh
v ní: tato pravda v ní utkví tak pevně, že kdyby se jí této milosti po
celá  léta  nedostalo,  nikdy  na  ni  nezapomene,  nikdy  o  ní
nepochybuje, a to zatím nemluvím o účincích, které jí zůstanou, ty
jsou velmi důležité; o nich promluvím později. A ty jsou svědkem
toho, co se stalo.
 (K tomu poznamenává autor překladu z roku 1930, Bohumil
Kyselý, toto: Tato známka, kterou tu svatá matka uvádí k poznání,
že sjednocení je pravé, a jež dodává jistotu nade vší pochybnost,
že Bůh to byl, jenž se spojil s duší, není přece neomylným zname-
ním, že taková duše je v milosti boží, protože Bůh se může spojit i
s dušemi, které nejsou v milosti boží, aby je takovým darem vytrhl
z jejich zlého stavu a přitáhl k sobě, jak světice dí na jiném místě.
Poznámka  ze  starších  tištěných  originálů.  Ani  tato  poznámka
zdaleka nevystihuje pravdu. Např. v evangeliu sv. Jana, v kapitole
IX. se mluví o uzdravení slepého od narození. Ježíš tu praví o tom
slepém: "Nehřešil ani on, ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm
zjevily  skutky  boží."  Dále  opomíjí  odpuštění  hříchů  chromému,
který  si  nežádal  ani  odpuštění  hříchů,  ani  uzdravení,  a  jiné
příklady  ze  života  Ježíšova,  které  výstižně  dokreslují  vůli  boží,
smilovávat se nad kýmkoliv, přednostně však nad nemocnými.)
 10. Tu mi namítnete: kterak to viděla a jak tomu rozuměla,
když ani nevidí, ani nechápe? Neříkám, že v té chvíli to vše viděla,
nýbrž že si  to  potom jasně  uvědomila,  a  není  to  vidění,  nýbrž
jistota, která v duši utkvěla a kterou jí může dát jedině Bůh.
 (Dalo by se říci, že v duši se objevil nový střed života, nový
zdroj  poznání vedle dosavadního zdroje, který  pochází  z úseku
AB, tj. ze smyslů a z rozumu.)



 Vím o jedné osobě, která nepoznávala, že Bůh je ve všech
věcech svou přítomností  a mocí  a podstatou -  por presencia y
potencia y esencia - až dospěla k té víře právě zmíněnou milostí.
Jeden z poloučenců, o nichž jsem mluvila, když se ho tázala, jak
je Bůh přítomen v nás, odpověděl, že pouze svou milostí. Věděl
toho právě tak málo jako on, než jí  to dal Bůh na srozuměnou.
Ona  byla  již  tak  utvrzena  v  pravdě,  že  mu  nevěřila,  nýbrž
pozeptala  se  na to  jiných,  kteří  jí  pověděli  pravdu,  z čehož se
velmi  potěšila.  (Pozn.  G.:  Týká  se  to  jí  samé.  O  těchto
poloučencích se zmínila v této kapitole, čl. 8 a ve Vida, 25, 22.
Ten, kdo jí potvrdil, co poznala, viz Vida 18, 15. Byl to P. Vicente
Barrón, dominikán.)
 11. Ale nesmíte se mýlit, abyste si nemyslily, že tato jistota
se týká něčeho tělesného, jako je třeba tělo Pána našeho Ježíše
Krista v nejsvětější svátosti, ač je nevidíme. Zde tomu tak není,
protože jde o pouhé jeho Božství. Ale jak se nám dostává jistot o
tom, co nevidíme? To nevím, je to dílo boží, ale vím, že říkám
pravdu. A nemá-li kdo tuto jistotu, neřekla bych, že to bylo spojení
celé  duše  s  Bohem,  nýbrž jen spojení  některé  její  mohutnosti,
nebo že se jí  dostalo některé z mnohých jiných milostí,  kterými
Bůh obdařuje duši. Při všech těchto věcech nesmíme pátrat po
důvodech, abychom viděli, jak to bylo, neboť rozum náš nestačí,
aby to pochopil. Nač bychom se zbytečně namáhaly? Stačí vědět,
že Ten, který to činí, je všemohoucí, a že to nijak nevystihneme,
kdybychom se sebe víc přičiňovaly, a že je to sám Bůh, který činí
ty věci. Neusilujme o to, bychom je pochopily.

 (Na cestě lásky, a tu ukazuje svatá Terezie, a po ní vede,
jsou podle Ježíše možná čtyři východiska, která předurčují, kudy
milost  boží  snáze  poteče  do  našeho  vědomí:  celé  srdce,  celá
duše, celá mysl a všechna síla. Mé východisko mi připravili lékaři.
Veškerou svou silou jsem se bránil, aby mě netrápili, a veškerou
silou boží jsem byl v 17 letech unešen a doveden k poznání zák-
ladní pravdy o Bohu. Toto východisko připadá v úvahu přednostně
na cestě poznání, neboť k němu vede.)
 12.  Nyní  si  vzpomínám,  když  o  tom mluvím,  jak  nejsme
schopny pochopit slova snoubenky v Písni Písní (I, 3), která jste
slyšely:  "Král  uvedl  mne do sklepa vinného,"  nebo jak  myslím,
praví "vzal mne". Nepraví, že sama šla. A také praví, že tu a tam
hledala svého milého. To chápu tak, že je to onen sklep, kam nás
Pán uvádí kdy chce a jak chce; avšak vlastním přičiněním vejít
nemůžeme. Boží Velebnost nás musí uvést a vstoupit do středu
naší duše; a má-li lépe ukázat své zázraky, nechce, abychom se
zúčastnily jinak než vůlí, která se mu nadobro oddala, nechce, aby



se  mu  otevřela  brána  našich  duševních  schopností  a  smyslů,
které usnuly, nýbrž chce vkročit do středu naší duše bez dveří, jak
vešel ke svým učedníkům, když jim řekl: Pax vobic - pokoj vám
(Jan XX, 19) a jako vyšel z hrobu, aniž zdvihl kámen. Později (v
poslední  komnatě)  uvidíte,  jak  Velebnost  boží  chce,  aby  duše
požívala Pána mnohem více než zde (než v této právě rozebírané
komnatě).
 13. Ó, dcery, jak mnoho uvidíme, nebudeme-li chtít vidět víc
než naši  nízkost  a  bídu  a  pochopíme-li,  že nejsme hodny  být
služebnicemi  Pána  tak  velikého,  jehož  podivných  skutků
nemůžeme  vystihnout  doslova:  no  podemos  alcanzar  sus
maravillas  -  nemůžeme  dosáhnout  jeho  zázraků)!  On  budiž
veleben na věky. Amen.
 2. 12. 1988
 (Ježíš  tyto  věci  zažíval  opačně z  druhé strany,  absolutně
bezpečně v tom smyslu, že mu ani na chvíli nehrozilo, že se utopí
ve vnitřních rozkoších a také ne ve vnitřním utrpení. Potil se krví v
zahradě Getsemanské, tamtéž prosí, aby mu byl odňat ten hořký
kalich, který  má vypít  do dna, jeho nejlepší  duševní schopnosti
usnuly -  tři  přítomní učedníci  -  ale člověk musel  být  odsouzen.
Myslím, že dokonale, jak jen člověk snese. To zažil svatý Pavel ve
chvíli, kdy padl před Damaškem s koně, ze své mysli, ze své vůle,
a přece to byl jen začátek správné přímé cesty. Chápejte, prosím,
jeho  pokoru  správně:  Nemusel  se  do  toho  vemlouvat  ani  v
nejmenším, protože skutečnost ho přesvědčila o tom, že není ani
v nejmenším hoden toho, co směl potom pro Krista vykonat.)

 Kapitola druhá
 Pokračuje  o  témže  předmětu.  Vysvětluje  modlitbu
sjednocení  jemným přirovnáním.  Mluví  o  jejích  účincích,  které
zanechává v duši. Kapitola hodná povšimnutí.
 1. Snad se vám zdá, že už bylo řečeno vše, co lze vidět v
této komnatě, ale schází ještě mnoho, neboť je toho ještě více
nebo méně, co se týká sjednocení.



 (Snad bych měl znovu upozornit, že jde o nejpřirozenější vě-
ci  z  přirozených,  protože  jen  proto  nám  ty  věci  připadají  být
nadpřirozené, že od chvíle narození nevíme o celé naší přiroze-
nosti, a když se konečně na tomto stupni dovídáme, co je naše
přirozenost, divíme se, jak jsme mohli být tak nevědomí, že jsme o
ní nic nevěděli.

 Michel de Certeau praví trochu nadsazeně, ale výstižně ke
knize M. Lepéeho: "Jak starosti, tak bytosti z tohoto světa jsou pro
svatou Terezii  jen  zdáním,  "žertem".  Říká:  "Život  na  mne dělá
dojem  smrti."  Na  náboženské  pravdy,  vynesené  na  povrch
kontemplací, hledí pouze jako "na vzpomínku, kterou zanechává
sen."  "Věříme ve snu...  a  poznání,  které  duše má o  Bohu,  se
podobá hluku,  který  slyšíme zdáli."  Konec citátu  ze záložky na
knize Marcel Lépée: Sainte Thérése d  Avila mystigue, Desclée et
Brouwer, Paris 1979)
 To je velmi výstižné v tom smyslu, abychom lépe pochopili
věčnost stavu nebe s jeho ustavičným přibližováním, které jde do
nekonečna.  Měl  jsem  strach  z  nebe,  když  jsem  ve  svém
předškolním věku slyšel z úst babičky, že je to statický stav. Proto
jsem se toho stavu zřekl už tehdy. Od sedmnácti let naopak, mi
připadal  dosavadní  život  jako  sen  nebo jako  klamné zdání,  ze
kterého jsem se vynořil do skutečnosti. Tam začínal přirozený a
skutečný život. Říkám, že teprve začínal. V tomto duchu chápejte
Tereziny poznámky o stavu sjednocení.)
Pokud jde o sjednocení, víc bych asi říci nedovedla. Ale připraví-li
se  duše,  které Bůh tyto  milosti  prokázal,  lze pro ni  uvést  ještě
mnoho věcí, jež v ní Pán způsobuje.

 (Světice  si  je  vědoma  toho,  že  stav  nebe  je  přímo
nevyslovitelný, takže se dá konkrétně mluvit jen o jeho účincích a
samotný stav se dá znázornit jen v podobenstvích.)

 Zmíním se o některých i o tom, co se v duši děje. Abych to
lépe  znázornila,  použiji  přirovnání,  které  je  vhodné  pro  tuto
záležitost,  a  také  proto,  abychom  viděli,  že  na  božím  díle
nemůžeme nic  přidat,  ale  můžeme se  na mnoho připravit,  aby
nám boží Velebnost té milosti popřála.
 (Všimněte  si  mistrovského  podobenství  o  moudrých  a
pošetilých pannách, jak se připravovaly na Ženichův příchod. Ta
příprava není  marná,  přestože  pak,  je-li  moudře  provedena,  je
pouhou ozdobou svatby.)
 3. Slyšely jste zajisté o divech božích, když se tvoří hedvábí
-  jen  On  může  vymyslet  něco  takového.  A  jak  je  tomu  se



seménkem, podobným maličkému zrnku pepře,  o kterém říkají,
jak je malé - já jsem je nikdy neviděla, jen jsem o tom slyšela -
není tedy mou vinou, bude-li v mém výkladu něco nesprávného.
Když morušovníky  dostávají  listy,  oživne teplem seménko toto,
které bylo jako mrtvo, pokud nebylo potravy, kterou by se živilo. V
té době oživne též malý červ bource morušového, protože má z
čeho žít,  živí se listy morušovníku,  které se červíku podkládají.
Tak se živí morušovým listím až doroste. Pak se ten ošklivý červ
zakuklí, upřede kolem sebe úzkou kukličku, v kukličce končí život
červa  a  mění  se  v  překrásného  bílého  motýlka.  Kdyby  se  to
nevidělo, nýbrž se o tom jen slyšelo jako o vyprávění z dávných
dob, kdo by tomu mohl uvěřit? Kterak bychom připadly na něco
takového,  že  bytost  tak  nerozumná,  jako  červ  nebo  včela,  by
mohla tak pilně pracovat k našemu užitku, i tak obratně, že ubohý
červíček ještě pozbude život? I kdybych vám o tom, sestry, více
neřekla,  stačilo  by  to  na  chvíli  k  rozjímání,  neboť  lze  v  tom
pozorovat divy a moudrost  Boha našeho. Což kdybychom znali
vlastnosti  všech  věcí?  Jest  velmi  prospěšné,  zabýváme-li  se
pozorováním  těchto  velkých  věcí  a  radujeme-li  se,  že  jsme
snoubenkami Krále tak moudrého a mocného.

 (Nevadí,  že  svatá  Terezie  nevěděla,  že  zakukleného
červíka,  housenku  bource  morušového,  je  nutno  uměle  zabít,
dříve než prokouše kuklu, aby neporušil vlákno kukly, čímž by je
učinil  nepotřebným pro  tkalcovny  hedvábí.  Změna  v  hedvábné
vlákno nastala.)
 3.  Vraťme  se  k  tomu,  o  čem  jsem mluvila.  Jako  teplem
nabývá života onen červ, tak i duše, když teplem ducha svatého
počne  používat  všeobecné  pomoci,  kterou  nám  všem  Bůh
popřává, a začíná používat i  prostředků, které zanechal ve své
Církvi.  Tak pokračujeme ve zpovědích,  jakož i  v dobré četbě a
kázáních. Takové jsou prostředky, které může použít duše ve své
nedbalosti, ve hříších a vydané příležitostem ke hříchu. Pak duše
začíná žít a nabírá v tom potravu a rovněž ve zbožném rozjímání,
až doroste. To je pro mne důležité a na ostatním mi málo záleží.

(V  minulém  odstavci  mluvila  svatá  Terezie  o  všeobecné
pomoci,  kterou  nám  Bůh  popřává.  U  svaté  Terezie  nejde  o
nějakou frázi, nýbrž o zkušenost, že stále jsme závislí na přítoku
boží pomoci, a dodávám, že nikoliv jen zvnějšku, nýbrž i zvnitřku.
Abychom si udělali správnější představu o spojení s Bohem, které
měla sama svatá Terezie, srovnejme si, co zde bylo řečeno v č. 3
s tím, o co se dohadovala světice s poloučeným člověkem, a našla
správnou  odpověď  u  dominikána  P.  Vincenta  Barróna.  Její
sjednocení s Bohem bylo v úplné shodě s tím, co jsem zažíval od



21. 11. 1939, kdy jsem se úplně vzdal sebe, a ne z poměru mé
lásky  k  Bohu,  nýbrž  z  opačného  poměru  lásky  boží  ke  mně.
Světice už jako dítě poznávala z pouhého obrázku Milosrdenství
boží k člověku a zahořela neutuchající láskou ke Kristu, zatímco já
jsem  musel  být  postrkován  postupujícím  poznáním,  které
pramenilo rovněž v Bohu při vyprázdnění mysli, až k uznání, že
všechno máme od Boha,  a kdyby tento základ nebyl  ustavičně
živý,  neexistovali  bychom,  nepoznávali  bychom  a  nemilovali
bychom. Podobně by se stalo i neživým věcem, přestože rejstřík
jejich možností vedle pouhé existence je, ve srovnání s lidskými
možnostmi, mnohem užší, a mělo by se též říci: protože má jiný
smysl než u člověka. Zatímco svatá Terezie dospěl k lásce k Bohu
a k bližnímu čistou milostí, své sestry vede soustavně k této lásce
modlitbou a poučováním. Ale i svatá Terezie sebe vychovávala v
lásce.  Nespokojila  se  s  původně  udělenou  milostí,  a  proto  si
nakonec myslela, že do svého úsilí už vložila všechno, co mohla.
Byla  upozorněna  Kristem,  že  nic  není  její,  všechno  je  jí
propůjčováno,  a  jen  tak  mohla  být  dokonale  vděčna za  lásku,
kterou oplývala. Věděla pak, kdo jí oplýval, a proto byla pokorná.)
 4. Když tento červ vzrostl, o čemž jsem psala na začátku,
začne tkát hedvábí a budovat obydlí, ve kterém má umřít. Chtěla
bych, aby se tímto domem zde rozuměl Kristus. Zdá se mi totiž, že
jsem někde četla nebo slyšela, že náš život je skryt v Kristu nebo
v Bohu, což je jedno, nebo že náš život je Kristus.  Ať je tomu
jakkoliv, pro můj účel na tom málo záleží. (Viz Kol III, 3: "Zemřeli
jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.")
 (Abyste věděli, jaké zevní změny může tato smrt přinést: do
těch 17 let  jsem měl ve světě jediný zájem, o kterém jsem už
mnohokráte mluvil.  Proto má smrt  pro svět  je pro vás po mém
výkladu  dobře  srozumitelná.  Nemohl  jsem z  objektivních  příčin
holdovat svému světskému zájmu, který byl náplní mého života.
Podobal jsem se starci nad hrobem, z jehož těla uniká život. Ví, že
se  do  něho  nikdy  nevrátí.  Neomylné  známky  umírání  mu  to
dosvědčují. Kéž by se konečně bez lítosti vzdal svého zájmu, který
představoval jeho život ve světě. Zjistil by, že život, kterého se tak
houževnatě  držel,  nebyl  pravým  životem,  byl  smrtí.  To  může
poznat až tehdy, když do jeho vědomí vejde Bůh, jako se stalo v
mých 17 létech, a Bůh tam začne vládnout nebo člověka milovat
tak,  že  si  to  člověk  uvědomuje  jasněji  než  všechno  ostatní.
Jestliže tedy jeho život, na kterém tolik lpěl, odplynul, a objevil se
nový život, o kterém dříve neměl tušení, že vůbec existuje, odkud
vyplynul?  Z  vnitřní  podstaty  člověka,  kterou  je  Bůh.  Dokonce
nezáleží na tom, zda na Boha věřil, či nikoliv. Věřil-li, jeho víra se



podobala  pouhému  snění,  jak  se  vyjádřila  svatá  Terezie.  Jen
tehdy,  když  byla  víra  soustavně  pěstována,  jako  tomu  bylo  u
řádových sester nebo u učedníků Páně, měla velký význam a byla
skvělou přípravou na ukřižování, k vnitřní smrti. Nestačilo tedy k
tomu, aby se vnitřně umřelo, pouze uznávat, že je pravdivé, čemu
věříme. Toto  uznání  je  pouhým začátkem víry,  nikoliv  už  živou
vírou. Jen ta způsobuje, že se vnitřně odumírá nepravému životu.
U  mne  místo  víry  částečně  zastoupil  zájem  o  jediné  světské
konání,  které  samo  o  sobě  nebylo  hříšné.  Mluvím  o  částečné
náhradě  víry  světským  konáním,  protože  tu  způsobili  ještě  jiní
činitelé, kteří  dopomohli ke smrti pro svět, tedy odumření světu.
Mezi  nimi  obvykle  pro  zjednodušení  pohledu  jmenuji  objektivní
události na straně jedné, a subjektivní sebezápor, při němž jsem z
ohledu  ke  své  věřící  rodině  prováděl  všechno,  co  dělal  věřící
člověk. Věci pak dospěly tak daleko, že jsem se přestal litovat jak
pro  neproveditelnost  jediného  zájmu,  tak  pro  vnitřní  trýzeň,  že
nebudu tím, čím jsem chtěl být. To byla ztráta sebe, nebo, jak by
se vyjádřil svatý Pavel, "umřel jsem" vnitřně, což je víc než umřít
tělesně. A věřte mi, že jsem od 21. 11. 1939 neviděl člověka umřít,
jen jsem jej viděl umírat. Od té doby totiž fyzická smrt není pro
mne smrtí  v pravém smyslu slova,  nýbrž jen převlekem do jiné
úrovně vědomí. A ta jiná úroveň není ničím jiným než zase jen
převlekem, není životem. Je tomu jen jako s fázemi života vážky
nebo bource morušového, nic víc. Když nakonec po prodělaných
převlecích máme před sebou vážku, její život je zpečetěn. Tak by
tomu nemělo být u člověka, který si  nepočkal na fyzickou smrt.
Takže řekl-li jsem, že jsem od 21. 11. 1939 neviděl nikoho umřít,
viděl jsem vstávat z mrtvých, čili povstávat ze života, který ještě
nebyl  pravým  životem,  do  života,  který  už  je  životem.  A  tomu
pravému životu říká svatá Terezie vědomý život v Kristu nebo v
Bohu. Víme však dobře, že pravý život začíná skrytě dětstvím, a
začátkem pravého života je též modlitba sjednocení, o které mluví
svatá Terezie v páté komnatě. Výrok svatého Pavla ke Koloským
není  výrokem  o  úplném  vítězství  nad  smrtí,  nýbrž  výzvou,
abychom se uchýlili ke Kristu nebo k Bohu, odkud vyplývá život.
Jen blízko zdroje života jsme bezpečni. Názorně to ukazoval svatý
Jan Evangelista, který se nikdy nevzdaloval od Ježíše, i když ten
visel na kříži. A dobře dělal. Takovým sebeobětováním byla i udá-
lost v mých 17 létech. Vědomě prožívaný věčný život má tedy také
své dětství. Co následuje potom, o tom bude dále řeč v dalších
komnatách.)
 5. Vizte tu,  dcery, co můžeme z milosti  boží vykonat,  aby
jeho Velebnost sama byla naším příbytkem, který sami stavíme v
této modlitbě sjednocení. Pravím-li, že Bůh je příbytkem, mohlo by



se zdát, že chci říci, jako bychom mohli Bohu něco vzít nebo něco
k němu přidat a postavit  tak příbytek,  abychom se v něm uby-
tovali. A jak je to možné, nic neubrat od Boha a nic nepřidat, nýbrž
tak,  že  sobě  ubíráme  a  stavíme  jako  činí  hedvábníci  (bourci
morušoví)?  Ale  ještě  ani  nedokonáme,  co  můžeme,  a  již  Bůh
spojuje tuto naši prácičku, která je jako nic, se svou velikostí  a
dodává jí takové ceny, že Pán sám je za dílo to odměnou. A jako
on to byl, jehož dílo stálo nejvíce, tak chce spojiti naše trampoty
se svým velkým utrpením, které prodělala jeho Velebnost, aby tak
obě byly jedno.

 (Poznámka  k  překladu:  "...a  již  Bůh  spojuje  tuto  naši
prácičku" atd. Překlad měl znít podle textu: cuando este trabajillo
que no es nada junte Dios con su grandeza y lo dé ta gran valor
que el mismo Seňor sea el premio de esta obra = i když tato prá-
cička není ničím, nechť ji Bůh spojí se svou velikostí a dodá jí tak
velké ceny, aby sám Pán byl odměnou za tuto práci.
 Tento dvojí překlad, z nichž první je můj výmysl, má upozor-
nit čtenáře, že i poctivě žitý život ve světě, como meparece, jak se
mi zdá, a má zkušenost to potvrzuje, vede k té nejvyšší odměně,
není-li jen ctnostný, ale je-li veden tak, aby se člověk zříkal své
vůle z lásky k bližnímu.
 Řekněme si totéž ještě jednou pomocí zkušenosti. Až o tom
budu mluvit a neužiji obrazu, srovnávejte, co řeknu, s tím, co se
stalo při nakrmení zástupů dvěma rybičkami a pěti chleby - Mar VI,
30 - 44 - na kříži Kristově se dvěma ráhny a s pěti ranami v těle
Ježíšově. Ježíš naznačil něco převelmi důležitého: že co se potom
stalo na kříži, to se děje neustále, dříve než Ježíš vstoupil na kříž.
Oběť boží je neustálá a je proto možná, že každý z nás je vnitřně
tím  malým  chlapcem,  který  má  dvě  rybičky  a  pět  chlebů
připravených k tomu, aby je Bůh rozmnožil. My si můžeme dovolit
tuto generalizaci, protože je v nás připraveno ještě mnohem více,
jak  prozradil  svatý  Pavel:  od  věčnosti  příbytek  u  Boha.
Rozmnožení lidského základu nesmrtelnosti se děje z Moci boží,
ne z moci lidské, čili Kristus rozmnožuje ryby a chleby, ne člověk.
A co přitom dělá člověk? Vydá svých pět  chlebů a dvě ryby a
vkládá je do rukou božích. Děje-li se to bez tohoto obrazu, jako
tomu bylo u nevěřícího, nechce se od něho, aby napřed uvěřil,
nýbrž aby více poznával než dosud novým typem poznání,  aby
totiž věděl, z čí moci poznává. Pamatujte si, že přitom tělo slábne,
aby život Ducha mohl snáze vyniknout.

 Člověk při modlitbě sjednocení ztrácí celý svůj dosavadní
život a nový život ještě nepřichází s veškerou Mocí svou. Protože



člověk nevěřil, dostává se mu za krutých strastí napřed poznání
NIČEHO, dříve než pozná NĚCO nebo NĚKOHO. Nemůže mu být
ponechána nejmenší naděje, že něco pozná, neboť tato naděje by
zrušila hodnotu NIČEHO. To je smysl Ježíšových slov, "kdo ztratí
svůj život, nalezne Jej." To se na cestě poznání děje napřed uvnitř
a pak vně. Ale vraťme se k Terezině cestě lásky.)
 6. Nuže, dcery mé, vzhůru k  této práci,  abychom upředly
tuto kukličku, zříkajíce se sebelásky a své vůle, abychom nelnuly
k  ničemu pozemskému a  hleděly  si  skutků  pokání,  modlitby  a
sebezáporu,  poslušnosti  a  všeho  ostatního,  jak  už  víte.  Tak
budeme pracovat jak dovedeme a jak jsme byly poučovány, co
máme činit. Ať umře, ať jen umře tento červ, a to se stává, když
dokoná dílo, k němuž byl stvořen. Potom se nám dostane toho, že
uzříme Boha a sebe uzříme obklopeny jeho Velikostí, jako se vidí
onen červíček v kukli. Pozorujte, že tímto "patřením na Boha", jak
jsem řekla (v 5. komnatě, 1. kapitole, čl. 10 - 11), Ho pociťujeme
způsobem sjednocenosti.

 (Svatý Jan řekl, že Boha nikdo neviděl, ačkoliv nikdy se od
Pána Ježíše nevzdaloval.  Pamatujte na jeho svědectví,  které je
velmi cenné. To jsou Jeho oči, kterýma On vidí nás, ne my Jej, i
když jsme Mu tak blízko, že se nemůžeme mýlit aspoň v tom, že
On  nás  vidí  a  miluje.  Právě  naše  úroveň  sjednocení  nám
umožňuje,  abychom Jej  viděli  Jeho očima stále dokonaleji.  Tak
rozumějte Pavlovým slovům "živ je ve mně Kristus", nebo volněji
"já se musím neustále zmenšovat, aby se ve mně mohl stále více
projevovat Život boží." Jiné cesty k vidění Boha není.)
 7. Popatřte jen, jaký je rozdíl mezi červem a bílým motýlem.
Právě tak je tomu při  této modlitbě, protože je duše mrtva pro
svět, povstává z ní bílý motýlek. Duše neví, jak si mohla zasloužit
tak velké dobro, chci říci, odkud se jí ho dostalo, takové Velikosti
boží a  tak  velkého spojení.  Pravím vám, že duše sebe nezná.
Vždyť jaký je rozdíl  mezi ošklivým červem a bílým motýlkem, a
přece obojí  pochází z téhož. Duše jen ví,  že si takového dobra
nezasloužila. Chce se jí velebit Pána a chtěla by zaň pominout a
umřít  za Něho tisícerou smrtí.  Brzy zatouží po tom, aby mohla
trpět velké trýzně, nemohouc jinak nic učinit. Počne prahnout po
nesmírném pokání, po samotě i po tom, aby všichni Boha poznali,
a když vidí, jak je Bůh urážen, je tím velmi zarmoucena. Ačkoliv v
další komnatě se bude o těch věcech pojednávat více, neboť věci,
které se dějí v této i v následující komnatě, jsou stejné, velmi se
liší co do účinků, které tam budou pronikavější. Zavedl-li totiž Bůh
duši  až sem, a ona,  jak  již řečeno,  snaží  se jít  dále,  uzří  věci
veliké.



 (Svatá Terezie ví, že by se bez Milosti boží nesnažila jít dál.
Nepřičítá  tuto  snahu sobě,  nýbrž  Lásce  boží,  která  se  v  jejím
vědomí začíná projevovat a je čím dál silnější než ona, která jí
nechce ani nedokáže odporovat. Na cestě lásky by vadilo, kdyby
člověk chápal milosti,  které přednostně dostává, jinak než že k
nim jen nepatrně přispěl vírou a ctnostným životem, i když se v
tom směru snažil odvést maximum a nikdy si nenechával nějakou
rezervu pro sebe. Teprve na vrcholu cesty  lásky se dovídá, že
všechno jeho snažení a celý život pochází od Boha a je člověku
svěřen, aby s ním hospodařil  pro Boha. Tak postupovala svatá
Terezie.

 Na  cestě  poznání  je  tomu  obdobně,  člověk  rozvíjí  své
poznání a považuje je za pravé. Vždy nanovo je mu bráno jak jeho
poznání, tak jeho vůle po poznání, protože se ubíraly od Boha - a
o tom člověk třeba ani nevěděl - k sobě a ne k Bohu: tedy nebyly
Bohu oddány a nebyly mu podřízeny. Do oddanosti Bohu člověk
dorůstá  stále  většími  ztrátami  toho,  co  si  přivlastnil,  i  toho,  co
nedokázal zvládnout. Tak ztrácí sebe, ovšem jen potud, do jaké
míry oželí sebe a kam povstane po ztrátě lítosti.)
 8. O, jak nepokojný je tento motýlek,  ačkoliv  za celý svůj
život nepožíval většího klidu a pokoje! Jest mu, jako by měl Boha
chválit, ale neví, kam by se měl uchýlit a usadit, neboť když měl
takové sídlo, znepokojuje jej vše, co na zemi vidí, zvláště když mu
Bůh dal okusit vícekrát tohoto vína (naráží na vnitřní pohostinství,
o kterém mluví v předešlé kapitole, čl. 12) a ona pokaždé něco
nového získává! Již nepokládá za nic dílo, které vykonal jako červ,
když pozvolna upřádal svou kuklu.

 (Toto upřádání kukly je velmi vhodný obraz toho,  o čem
člověk neví, že dělá svým životem, že totiž také dělá něco, o čem
neví, že dělá současně s tím, o čem ví, že dělá. Dojde-li pak k to-
mu, že je kukla - kokon - upředen, velmi se diví proměně, která v
něm nastala. Nečekal ji a ví, že si ji nezasloužil. Byl-li nevěřícím a
konal-li přesto něco dobrého, žasne nad zázrakem, kterým prošel.
Nedílnou  součástí  toho  úžasu  je,  že  zavrhne  dosavadní  život
červa,  což  je  šťastný  omyl,  který  mu  umožňuje  jít  dále  bez
ohlížení.)

Nyní mu narostla křídla, a jak by se mohl spokojit chůzí krok
za krokem, když může létat, jde-li o práci pro Boha, vše se mu zdá
málo ve srovnání s tím, co by si přál. Všechno, co přetrpěli svatí,
pokládá za nic, protože už ze zkušenosti ví,  jak Pán pomáhá a
přetvořuje  duši,  že  se  jí  už  zdá,  jakoby  to  nebyla  ona  a  její
podoba. Slabost, kterou dříve pociťovala, když měla konat pokání,



mění se již v sílu. Lnula-li k příbuzným a přátelům nebo statkům,
že nestačily ani skutky, ani předsevzetí, ani vůle, aby se od nich
odloučila, ba zdálo se jí, že je k nim stále více připoutána, nyní se
jí  zdá  přímo  břemenem  každý  závazek  a  vše,  co  nutno  činit,
nemá-li  jednat  proti  Vůli  boží.  Vše  ji  unavuje,  protože  se
přesvědčila, že pravého pokoje jí tvorové dát nemohou.

 (Nemějte za zlé řádové sestře, že takhle mluví. Myslíte si,
že zachází s myslí nesprávně. Zde ji nemůžete napodobit, protože
nemáte takové mínění a máte své povinnosti a závazky vůči světu,
jichž se nemůžete zříci. Jak se mi stalo v 17 létech, že jsem ne-
čekaně  přešel  z  nevědomosti  do  znalosti  nejvyššího  smyslu
života, přestal jsem chápat nižší, ale ničím nenahraditelný smysl
života  ve  světě  a  v  lidském  těle.  Utíkal  jsem  i  před  každou
světskou  řečí,  i  když  to  byly  nezávadné  běžné  tlachy  nebo
malicherné starosti.  Byl jsem tehdy v duchovním světě dítětem,
jako jím byly řádové sestry, ke kterým svatá Terezie mluví v páté
komnatě. Pamatujte si, že Ježíš nikoho nepřipravoval na klášterní
život, ani své nejbližší učedníky. Neměli bychom proto opovrhovat
klášterním životem, který je znakem krajní odhodlanosti, ale měli
bychom  se  blíže  seznámit  s  Ježíšovým  příkladem.  Bohatému
mládenci  radil,  aby  rozdal  všechno  chudým,  chce-li  vejít  do
království  božího.  Člověk  však,  který  žije  ve  světě  a  má  své
konkrétní  závazky  vůči  lidem,  ne jako svobodný mládenec bez
závazků,  ten  se  musí  zachovat  jinak.  Vnitřně  nesmí  náležet
ničemu,  ale  zevně  musí  být  hospodářem se  svěřenou hřivnou.
Musí s tou hřivnou zacházet, nezakopávat ji. Musí také pracovat
na  poli  a  nesmí  tuto  práci  zanedbávat.  Ale  podívejme  se,  jak
rozhodl Ježíš. Viz Luk XIX, 1 - 10 o Zacheovi. Ježíš přichází k
bohatému  Zacheovi,  který  Ježíši  řekl:  "Polovinu  svého  jmění
dávám chudým a  jestliže  jsem někoho  ošidil,  nahradím mu to
čtyřnásobně."  Ježíš  nevybídl  Zachea,  aby  rozdal  ještě  druhou
polovinu majetku, protože Zacheus měl závazek vůči těm, které
zaměstnával a k potřebným měl řádný vztah.
 Čili jinými slovy řečeno, náš život by měl být dětstvím naší
vědomě  žité  nesmrtelnosti  a  k  tomu  by  měly  být  vytvořeny
podmínky takové, aby celý tou přípravou byl.)
 9. Připadá vám, že jsem rozvláčná, ale mohla bych povědět
ještě  mnohem  více.  Komu  Bůh  popřál  této  milosti  sjednocení,
uzná, že jsem spíše stručná.

 Proto není divu, že tento motýlek si hledá nové místečko,
jelikož se cítí  ve věcech tohoto světa jako v cizině. Ale kam se
uchýlí ubožáček? Vrátit se odkud přišel, nemůže, protože to není v



naší moci, ať se o to přičiňujeme sebevíc,  dokud nás Bůh sám
nevrátí další milostí.
 Ó, Pane jaké nové trýzně teď začnou pro duši! Kdo by řekl,
že nastane něco takového po přijetí tak velké milosti,  Ano, ano,
pokud žijeme, musíme mít kříž buď tak či onak. A kdo by mi řekl,
když dospěl až sem, že zažívá pokoj a slast, tomu bych řekla já,
že tak daleko ani nedošel, jak si myslí.  Byla by to snad nějaká
útěcha, když dospěl do předešlé komnaty, přičemž přispěla přiro-
zená slabost  nebo  snad  i  ďábel,  který  udílí  duši  pokoj,  aby  jí
potom vypověděl mnohem větší válku?
 10. Nechci říci, že nemají pokoje ti, kdo sem dospějí. Mají
klid a velmi velký, protože utrpení má tak velkou cenu a pochází z
tak vzácného kořene, že ať je sebevětší,  prýští  z něho pokoj a
radost. Právě z nechuti, kterou působí věci světa, rodí se touha
vyjít ze světa utrpení, touha tak mučivá, že je-li tu nějaká úleva, je
to myšlenka, že jest vůle boží, aby duše žila v tomto vyhnanství.
Ale taková úleva přece jen nestačí, protože duše při tak velkých
úspěších  přece  ještě  není  dost  odevzdána  do  vůle  boží,  jak
uvidíme dále. Ustavičně se jí sice přizpůsobuje, ale nemůže více,
protože se jí  nedostalo víc,  činí  tak  s  velkou trýzní a při  tolika
slzách. Pokaždé, když koná modlitbu, dostaví se nějaký způsob
této trýzně, když vidí, jak je Bůh v tomto světě urážen a málo ctěn
a že je mnoho duší ztracených jak mezi heretiky tak i Maury. Ale
nejvíc ji  trápí,  že jsou takoví mezi křesťany. Mohou se sice pro
velké milosrdenství boží obrátit a být spaseni, ale obávám se, že
mnoho jich bude ztraceno.

 (Tady  mluví  světice  o  jednom  ze  šťastných  omylů,  ve
kterém žila ona i tehdejší křesťanská společnost z nedostatečné
poučenosti.  Pokud ten omyl nevedl k válkám proti  jinověrcům a
heretikům, odvracel člověka od lítosti  nad sebou a přiváděl je k
lítosti  nad  bližními  a  tak  přispíval  vydatnou  měrou  k
sebezapomenutí a k sebeumrtvení. Co se týče heretiků a Maurů, k
tomu je  nutno říci,  že  v době,  kdy žila  svatá  Terezie,  málo se
vědělo  o  tom,  že  duchem Kristova učení  je  pravda,  a  ta  se  z
milosti boží šířila po celém světě už před Ježíšem a mimo rámec
křesťanství.  Šířila  se  z  vnitřního  poznání  vyspělých  jednotlivců
navenek. Čím méně je těch, kteří mají toto vnitřní poznání Krista,
jako měl třeba Abraham nebo David, tím krutěji postupují při šíření
víry ti, kteří ji získali jen poučením zvnějška a nikoliv vnitřní zkuše-
ností.
 Je příznačné pro svatou Terezii, že ona byla ochotna vždy
jednat  mírumilovně.  Už  v  mládí  se  dohodla  se  svým  starším



bratrem, že utečou do Afriky, aby se stali mučedníky za víru. Ten
plán jim rodiče zmařili. Viz Vida kap. I.)
 11. Veliký Bože! Ještě před málo léty, snad jen dny, myslela
tato duše jen na sebe. Kdo ji  přivedl k takové starosti? Vždyť i
kdybychom  se  věnovali  mnohá  léta  rozjímání,  takovou  bolest
bychom nepocítili, jakou nyní ta duše cítí.
 Chraň Bůh, abych se spokojila s tím, že se budu mnoho dní
a let cvičit v rozjímání o tom, jakým velkým zlem je urážet Boha a
nebudu myslet  na to,  jak  sebe odsuzují  jeho syni  a bratři,  a v
jakém nebezpečí žijeme a jak by nám bylo dobře vyjít  z tohoto
bídného života. Stačí  to? Nikoliv,  dcery.  Ta bolest je větší,  než
jakou  můžeme  pociťovat  při  rozjímání.  Můžeme  se  ovšem  s
pomocí  Páně  rmoutit,  když  o  tom  mnoho  přemýšlíme,  ale  tu
neproniká  žal  až  do  nejhlubších  hlubin  duše,  jako  tam  (při
modlitbě sjednocení). Tu se zdá, jako by byla duše rozdrobena a
rozdrcena,  přestože  se  o  to  nepřičiňuje,  ba  často  si  toho  ani
nepřeje. Nuže, co to je? Odkud to pochází? Povím vám to.
(Než světici nechám promluvit v obrazech, předešlu několik slov
na odpověď. My žijeme v klamném pocitu oddělenosti jak od lidí
tak od Boha. Přibližujeme-li se ve vnitřní modlitbě k Bohu, vzda-
lujeme se pocitu oddělenosti. Nejde to najednou, ale máme-li sou-
cit s ostatními, tak zcela po svém, je to známka, že jsme na dobré
cestě,  že  se  rozšiřuje  naše  vědomí,  a  že  naše  duše  už  nese
známky tohoto dilatatio - rozšíření.  V 17 létech jsem už nemohl
spáchat sebevraždu ze žalu, že jsem do 17 let urážel Boha, a tím
méně z pocitu, že mě život o něco obral, protože už jsem nebyl
sám, poprvé jsem vyšel z pocitu oddělenosti.)
 12. Neslyšely jste? - už jsem zde o tom jednou mluvila, ale
za jiným účelem -  o  Snoubence,  kterou uvedl  Bůh do vinného
sklepu, aby jí ukázal lásku - caridad - (tedy milosrdenství, nikoliv
amor - smyslovou lásku. Uvedl ji do pocitu neoddělenosti, v jakém
On je.)  Tu známe vysvětlení:  Duše se již vydala v ruce boží a
veliká láska (zde světice užívá slova amor, a to je velmi příznačné,
neboť chce ukázat, že i smysly modlitbou sjednocené jsou zaujaty
a pomáhají k celkovému zaujetí. Nakonec musí být zaujata celá
lidská bytost beze zbytku!) ji tak zaujala, že nezná a nechce jinak,
než aby Bůh s ní učinil, jak sám chce. Podle mého soudu nedá
Bůh této milosti  nikdy jiné duši než té,  kterou vzal  již úplně za
svou.  (Slovy, která bylo slyšet při křtu Pána Ježíše, slovy, která
pravděpodobně  slyšel  sv.  Jan  Křtitel,  a  Jan  Evangelista  je
přetlumočuje do evangelia podle svědectví svého Mistra: "Tento je
Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo." Tato slova není třeba slyšet,
nýbrž je nutno pociťovat jejich účinky. Jsou symbolem toho, co se



děje v duši při modlitbě sjednocení, jako se stalo se mnou v 17
létech. Bůh mě od té chvíle tak miloval, že mě k sobě přitahoval
stále víc a více, nedbaje na mou vůli, naopak, prohlubuje ji. Vždyť
jsem se do té doby vůbec neuměl modlit a najednou On se usadil
v tom nejhlubším nitru duše, jímž by se ona měla modlit,  a tak
náhle tu modlitbu "znala",  tedy ne z vlastní  schopnosti,  nýbrž z
neodolatelnosti  lásky  boží.  Přitom  jsem  si  ji  jako  takovou
nedefinoval,  nýbrž  jsem  prostě  nedokázal  být  bez  ní  a  sám.)
Chce,  aby  ta  duše,  aniž  chápe  jak,  vyšla  z  toho  sklepa
poznamenána jeho pečetí. Vždyť duše tu nečiní nic jiného, než po-
nechává, aby Bůh s ní učinil, jak sám chce. Po mém soudu nedá
Bůh této milosti  nikdy jiné duši než té,  kterou již vzal úplně za
svou. Vždyť duše nečiní tu nic jiného, než že se chová jako pod-
dajný vosk, když jiný mu vtiskne pečeť. Vosk zajisté si nevtiskne
pečeť sám, nýbrž je k tomu pouze uzpůsoben, chci říci, že je měk-
ký, čili ke změknutí nečiní pranic, než jen že klidně svolí. Oh, Ty
dobrý Bože, všechno se musí stát na tvůj náklad. Chceš pouze
naši vůli, aby vosk nekladl odpor.
 13. I vidíme tu, sestry, co tu činí náš Bůh: aby se duše cítila
jeho majetkem. (pozn. Kyselého: Když tu dí svatá máti, že se duše
na tomto stupni pokládají za majetek Boží a z touhy, kterou jim
vštípil  Bůh,  rády by opustily  život,  aby Boha viděly  a  požívaly,
mluví  o  poznání  nikoliv  naprosto neklamném,  nýbrž jen jako o
mravně jistém a velmi pravděpodobném), dává jí ze svého, totiž
to, co měl Syn jeho v tomto životě. Větší milost nám uděliti ne-
může. Ano, tu je (duše) podobna jemu, neboť kdo měl mít větší
touhu po tom, aby opustil tento svět? Velebnost jeho to vyslovila
při poslední večeři: condeseo he deseado - velice jsem toužil jíst s
vámi (Luk XXII, 15: Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka,
dříve než budu trpět.")
 (Po tom vstupu do modlitby sjednocení  i  mě čekalo něco,
čehož míru jsem před tím neznal. Utrpení při operacích za vědomí
se s tím nedalo vůbec porovnat.  Nevěděl jsem ovšem, že kvůli
každému  jednotlivci,  který  se  ocitne  v  tomto  stavu  modlitby,
Kristus znovu bere svůj kříž na sebe, a má duši k tomu, aby se s
jeho utrpením v duchu spojil, jak to prozradil dokonce slovně svaté
Terezii, po jejím velkém trápení, že ona sama už vše do díla vlo-
žila a víc vložit do něho nemůže. Jeho oběť ovšem do díla vložit
nemohla, protože On je tím Beránkem božím, který snímá hříchy
světa, a ne my. Tehdy bylo nutno, aby mně v té chvíli byly odpuš-
těny boží Mocí hříchy, ale i tak, že jsem tehdy nemohl hřešit. Byl
jsem jako jeho Syn jeho milým dítětem, které miloval, velkou Mocí
své lásky.)



Nuže, Pane, což jsi nepomyslel na svou trapnou smrt, kterou jsi
měl  umřít,  tak  bolestnou,  tak  hroznou?  Nikoliv,  protože  veliká
láska, kterou mám, a touha po spáse duší převyšují nepoměrně
tato, i největší muka, která jsem vytrpěla a stále trpím, co jsem ve
světa. Láska ta a touha stačí, abych všecka ta muka pokládala za
nic ve srovnání s Tvým utrpením a Tvou láskou.
 (Jak si uvědomuje člověk, který vstupuje do těch vnitřních
muk, že není při  nich sám? Protože i kdyby z nich mnohokráte
strachem utekl, znovu se k nim vrací Silou tažení božího, které je
mocnější než lidská sebeláska.)
 Často, když o tom rozvažuji, vzpomínám na trýzeň, kterou
trpí a kterou vytrpěla (a tou osobou je sama svatá Terezie) jedna
mi  známá  duše,  když  viděla  urážet  Pána  našeho,  trýzeň  tak
nesnesitelnou, že by chtěla raději zemřít než dále trpět. Pomyslím-
li, že duše s tak nepatrnou láskou, kterou lze nazvat ve srovnání s
láskou  Kristovou  skoro  nijakou,  cítila  tak  nesnesitelnou  trýzeň,
jaká asi byla bolest Pána našeho a jakým životem bolesti musel
projít,  když  si  byl  vědom  všech  věcí,  takže  stále  viděl  veliké
urážky, které se dály jeho Otci? Domnívám se, že tyto bolesti byly
nepochybně mnohem větší,  než muka jeho přesvatého utrpení,
neboť tehdy viděl již konec těch strastí. Ta okolnost, jakož i radost,
že vidí naše vykoupení svou smrtí, že dokazuje svou lásku k Otci,
neboť z jeho rozkazu tolik  trpí,  mírnila asi  jeho bolesti,  jako se
stává i těm, kteří v návalu lásky vykonávají veliké pokání: téměř
ani necítí bolest, ba chtěli by vykonat ještě mnohem více a vše se
jim zdá málo.
 Jak  tedy  asi  bylo  božímu  Synu,  když  viděl  tak  vzácnou
příležitost,  aby  ukázal  Otci  dokonalou  poslušnost  a  lásku  k
bližnímu! Ó, rozkoši nesmírná, trpět a zároveň plnit vůli boží! Ale
hledět  tak  ustavičně na tolik  urážek jeho Velebnosti,  vidět  tolik
duší, jdoucích do pekla - ir tantas almas al infierno, to pokládám
za věc tak krutou, že myslím, jediný den té trýzně byl by stačil,
aby Syna božího, kdyby nebyl býval víc než člověk, pozbavil nejen
jediného, ale i mnohých životů - para acabar muchas vidas.
 4. 12. 1988

 (Tyto řádky píše svatá Terezie ve chvíli, kdy už ví, že Bůh
není v lidské duši obsažen jen milostí,  nýbrž mnohem více než
odrazem jeho velikosti, čili že je stvořena k obrazu božímu, nikoli
jen k nějaké jeho části jako jsou zvířata. Bůh se obětuje všemu
stvořenému ustavičně, nejen utrpením na kříži. Jinak by stvořené
přestalo existovat. A tato oběť není jen bolestná, nýbrž i nejvýš
radostná. Ježíš se dovedl radovat s radujícími a nabádal učední-



ky, aby i oni se s nimi radovali. Velmi zdůrazňoval radost. Kdyby
tomu tak  nebylo,  bylo  by opravdu správné  jediné,  abychom se
odebrali  jen  do  ústraní  a  tam  trpěli  i  stavy,  do  kterých  se
dokážeme vmýšlet.  Svatá  Terezie  měla  už  tuto  fázi  vývoje  za
sebou, ale zaručeně ti, kteří se dovedli řídit jen utrpením Páně na
kříži, opírali se o skutečnost, že Bůh je stále s námi i vahou života,
napřed jako s mrtvými a později stále více oživovanými boží exis-
tencí, láskou a pravdou.)
 Kapitola třetí

 Pokračování o témže předmětu. Vypravuje o jiném způsobu
sjednocení, kterého může duše dosáhnout milostí boží a nakolik k
tomu přispívá láska k bližnímu. Kapitola velmi užitečná.
 1.  Vraťme se  nyní  k  naší  holubičce (pozn.  G.:  Palomica,
holubička je motýlek "bílý  a velmi sličný.",  5.  komnata, kap. 2.,
říká,  že je to motýl,  o kterém mluvila), a vizme něco z toho, co
dává Bůh v tomto stavu sjednocení. Vždy se má za to, že se má
duše přičinit v tom smyslu, aby pokročila ve službě Pána našeho a
v sebepoznání - el conocimiento propio. Neučinila-li víc, nežli že
přijala  tu  milost,  a  nestará  se  o  svůj  život,  jakoby  již  byla
bezpečna, neodvrací-li se od cesty k nebi, to jest od zachovávání
přikázání, stane se jí podobně jako motýlkovi, ve kterého se hou-
senka proměnila: klade sice vajíčka, aby povstali jiní hedvábníci,
ale  sám hyne  navždy.  Pravím,  že klade vajíčka,  protože  jsem
přesvědčena, že Bůh nechce, aby tak velká milost byla udělena
marně, nýbrž chce,  aby duše, nevyužije-li  ji  pro sebe, prospěla
aspoň jiným. Pokud totiž duše setrvává v dobru, prospívá vždycky
svou touhou po spáse jiných duší a zmíněnými ctnostmi rozehřívá
jiné duše svým vlastním teplem. I  kdyby již ochladla, zůstává jí
stále chuť prospívat jiným a jest pro ni radostné, může-li vypra-
vovat o milostech, jaké Bůh uděluje tomu, kdo jej miluje a jemu
slouží.
 (Připomeňme si nějaký příklad lidí, kteří se aspoň jednou v
životě setkali s Bohem, ačkoliv žili světským životem a zase se ke
světskému  životu  vrátili,  jako  třeba  Walt  Whitman  nebo  Soren
Kierkegaard.  Jim  oběma  přece  jen  chyběla  nějaká  příprava  k
tomu, aby se Bůh projevil  nějakou milostí  nebo aby jeho milost
zůstala citelná. Učedníci Páně se zřekli vnitřně svých rodin, a bez
té  přípravy  by  se  bylo  s  nimi  nic  dalšího  nestalo.  Někdy  jako
dostačující  příprava  stačí  velké  utrpení  a  pravidelné,  třebaže
nepatrné odříkání bez reptání a bez nároků na záslužnost. Pak,
je-li lidský život plodným podhoubím pro duchovní květ, může dojít
k takovému výjimečnému stavu, kterým je setkání s Bohem. Přece
však bychom byli asi nejblíže pravdě, kdybychom přijali za správ-



nou myšlenku, že jakýkoliv lidský život je přípravou k tomu, co se v
něm  projeví  zdánlivě  výjimečně  a  co  patří  minimálně  do  páté
komnaty. Zrovna tak si  nedovedu představit,  že bych se byl po
zkušenosti v 17 létech mohl vrátit k životu, který jsem vedl před
tím, tj. jen pro sebe a pro své. Je tedy asi rozhodující  míra za-
měření sebelásky. U mě byla veliká a to bylo rozhodující. V tom
smyslu to asi byla poctivá práce brouka morušového; a na té poc-
tivosti práce pro sebe asi nejvíce záleží. Je důležité, aby člověk
poctivě konal něco základního a aby se na tom naučil  zaujatosti
pro jediné,  zaujatosti,  s jakou pracuje brouk tkající  svou kuklu,
aby zároveň vychovatelé o tom věděli a poučili mladého člověka o
tom, jak se nabývá zaujatost pro jediné, aby mu pomáhali rozvíjet
zaujatost.)
 2.  Znala  jsem osobu,  které  se  tak  vedlo:  (tou  osobou je
sama  světice,  jak  prozrazuje  ve  Vida  VII,  10,  když  sama,
zapomněvši  na  modlitbu,  vyučovala  jiné,  konkrétně  svého  otce
Dona Alonsa, o cestě k Bohu. Přečtěte si, co tam světice píše o
sobě v souvislosti se smrtí svého otce.) sama jsouc velmi špatná,
těšila se, když jiné duše měly prospěch z milostí, kterých jí Bůh
dopřál, neboť pro ně bylo velmi, velmi užitečné, když jim ukázala
cestu modlitby, jelikož ji  ještě neznaly. Pravda ovšem, že tehdy
ještě nepocítila účinky, o nichž byla řeč. Ale kolik lidí jest, které
Pán volá k apoštolátu jako Jidáše, a stýká se s nimi! A kolik jich
volá, jako Saula, aby je učinil králem, a přece potom vlastní vinou
zahynou! Z toho odvodíme, sestry, tolik, že máme-li získávat vždy
víc a více zásluh a nemáme-li zahynout jako zmíněné duše, zbývá
nám jediné  možné zabezpečení,  totiž  poslušnost  a  pevná vůle
neodchylovat se od božího zákona. To říkám těm, kterým by Bůh
prokázal podobné milosti, a také všem ostatním.
 3. Myslím, že při tom všem, co jsem řekla, zůstává v něčem
tato  komnata  neobjasněna.  Protože  však  přináší  tolik  zisku,
dostaneme-li  se  do  ní,  bude  dobře  podotknout,  že  nesmějí
pozbývat  naděje  ti,  kterým  Pán  nepopřál  milostí  tak
nadpřirozených.  Lze  totiž  s  milostí  Pána  našeho  dospět  k
pravdivému spojení, snažíme-li se je dosáhnout tím, že nechceme
mít jinou vůli než tu, která by byla oddána Vůli boží.

 (A já, byv vytržen v 17 létech ze života jen pro sebe, byl
jsem tak vděčen za milost, kterou jsem dostal bez svého přičinění,
že jsem si denně umiňoval a o to prosil, abych miloval Boha nade
vše.  V  tom ohledu jsem si  všímal,  že  jsem sice  ve  své lásce
neučinil ani krůček kupředu, ale zároveň jsem vyciťoval, že Bůh
mne k sobě táhne stále mocněji a že mi vnuká disciplinu, kterou
bych v sobě nikdy nenašel, a odstraňuje z mé cesty svody, kterým



bych neodolal. Měl jsem totiž ze svodů tak velký strach, že jsem
před nimi zdálky utíkal. Možná, že v tom byla malá odvaha jim čelit
přímo, ale zaručeně to nebyla má síla, kterou jsem svodům čelil,
nýbrž síla modlitby seslané od Boha.)
 Ó, kolik z vás bude těch, kteří si myslí a kteří to i vysloví, že
nechtějí nic jiného, a že by za tu pravdu i umřeli! jak jsem se o tom
zmínila.  Já  však  vám  pravím,  a  mnohokráte  vám  to  ještě
připomenu, že kdyby  tomu tak bylo (a  kdybyste  se lépe znaly,
netvrdily byste něco podobného a) již jste dosáhly té milosti od
Pána, i kdyby se vám přitom nedostalo onoho přeblahého spojení,
o němž byla řeč. Nejcennější v tomto blahém spojení je právě to,
že vychází ze spojení, o němž nyní mluvím! Nemůžeme dospět ke
spojení, nemáme-li podklad pro pravé spojení, a tím je naprostá
odevzdanost naší vůle do Vůle boží.

 Ó,  jak  žádoucí  je  toto  spojení!  Šťastná  duše,  která  je
dostala, neboť bude žít pokojně v tomto i v onom životě, protože
žádná z událostí pozemských ji nezarmoutí kromě toho, kdyby se
ocitla v nebezpečí, že ztratí Boha, nebo když vidí, jak je urážen -
ani nemoc, ani chudoba, ani smrt se jí nedotkne, leč snad smrt
někoho,  kdo  by  byl  postrádán  v  Církvi  boží.  Duše  ta  dobře
poznává, že Bůh ví lépe, co činí, nežli ona svou vůlí!
 4. Všimněte si, že trýzně jsou rozličné, neboť jsou některé, a
tak  tomu  bývá  i  u  pocitů  radostných,  že  vzniknou  náhle  z
přirozených popudů nebo i  z lásky,  když máme soucit  se svým
bližním jak se stalo našemu Pánu, když vzkřísil  Lazara (Jan XI,
35). Tyto pocity nemaří naše spojení s Vůlí boží a nematou ducha
neklidem  a  zjitřenou  vášní,  která  hned  nepomíjí.  Tyto  trýzně
pominou  brzy,  neboť  se  zdá,  jak  jsem  pravila  o  úkojích  při
modlitbě, že nesahají až na dno duše, nýbrž se dotýkají jen jejích
citů a jejích duševních vlastností. Nalézají se také jen v těchto a
předchozích  komnatách,  ale  nedostanou se  do  poslední,  o  níž
bude řeč.
 5. Dejte dobře pozor, dcery, že je nutné, aby červ zemřel a
především vaším přičiněním,  neboť onomu milostí  darovanému
velmi  prospěje,  když  jej  zabijeme,  dokud  ještě  žijeme  starým
životem.  Přiznávám,  že  toto  usmrcování  je  mnohem  obtížnější
nežli  ono  odumření  darem,  ale  má  svou  cenu  a  bude  větší
odměna, dobudete-li vítězství. Není také pochybností, že vítězství
to je možné, jestliže sjednocení s Vůlí boží je opravdové.
 6. Toť ono spojení, po němž jsem celý život toužila, toť ono,
o co Pána našeho ustavičně prosím, které také je nejzřejmější a
nejbezpečnější  (Od začátku tohoto článku 6. až sem ta slova v



mém španělském textu nemám uvedena, ale domnívám se, že si
Kyselý  ta slova nevymyslel,  nýbrž čerpal z jiné verze.  Nicméně
tato verze se liší od mé zkušenosti. Jako nevěřící jsem si nemohl
přát jakékoliv spojení s Bohem, a ono se nečekaně, a z mé strany
naprosto  nechtěně  dostavilo).  Ale  žel,  jak  málo  nás  k  němu
dospěje! Kdo se střeží urazit Pána a vstoupil do řehole, tomu se
zdá, že již všechno učinil.  Kolik však zbývá červů, které nejsou
vidět, až když, jako onen červ obežral skočec Jonášův (Jon IV, 5 -
7: Jonáš vyšel z města Ninive, usadil se na východ od něho, aby
viděl, co se bude v městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který
vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš
měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil Bůh
červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Přečtěte si i rozmluvu
Hospodina s Jonášem, neboť z ní vyplývá, jak hluboce chápala
svatá Terezie Bibli a dovedla i vysvětlit, co je skryto za událostmi.),
tak  ohlodaly  nám  ctnosti  sebeláskou,  přeceňováním  sebe,
posuzováním  bližních  -  byť  jen  ve  věcech  nepatrných  -  ne-
dostatkem  lásky  k  nim,  když  je  nemilujeme  jako  sebe  samé.
Neboť  ačkoliv  tak  s  bídou  plníme  svou  povinnost,  jen  tak,
abychom nehřešily,  a ještě nám mnoho chybí  k  tomu, čeho je
třeba k naprostému sjednocení s Vůlí boží.
 7. Co myslíte, dcery, která je Vůle boží? Abychom byly zcela
dokonalé,  abychom  byly  jedno  s  Pánem  a  Otcem,  jak  jeho
Velebnost sama pravila (Jan XVII, 22). Vizte, co nám ještě chybí,
abychom dospěly tak daleko! Pravím vám, že toto píši s nemalou
trýzní, když vidím, že jsem ještě tak daleko od tohoto cíle, a to
svou vlastní vinou. Nemá Pán zapotřebí, aby nám uděloval velké
dary,  stačí,  že  nám  dal  svého  Syna,  aby  nám  ukázal  cestu.
Nemyslete si,  že v tom to záleží, abych,  zemře-li  mi otec nebo
bratr, přizpůsobila se Vůli boží do té míry, že bych necítila bolest,
abych, mám-li soužení a nemoci, snášela je s radostí. Je to dobré,
ale je to někdy jen důvtip, že nezmůžeme nic, a činíme z nutnosti
ctnost.  Kolik  takových,  a  ne-li  zrovna  takových,  tedy  jiných
podobných věcí  snášeli  mudrci  při  své  velké  učenosti.  Jsou tu
ještě dvě věci, které po nás Pán žádá: lásku k jeho Velebnosti a k
bližnímu, v tom se máme cvičit. Zachováváme-li obojí dokonale,
činíme jeho Vůli a tak budeme s ním spojeny. Ale jak bylo řečeno,
jsme daleko od zachovávání obou těchto povinností,  jimiž jsme
vázány k  Bohu tak velkému! Račiž nám Pán udělit  své milosti,
abychom si zasloužily dojít do toho stavu, neboť záleží jen na nás,
abychom chtěly.
 8. Nejjistější  známkou, že zachováváme obojí,  je po mém
soudu to, že dbáme dobře lásky k bližnímu, neboť zdali milujeme



Boha,  nedá  se  vědět,  i  když  jsou  tu  velké  známky,  že  Ho
milujeme. U lásky k bližnímu to však poznat můžeme. Láska jeho
Velebnosti je tak veliká, že v odměnu za lásku, kterou chováme k
bližnímu,  poskytuje  tisícerý  vzrůst  v  lásce  k  Němu:  o  tom  já
nemohu pochybovat.

 (Láska  boží  ke  mně  byla  tak  mocná,  přestože  neměla
lidskou podobou, že jsem o ní nemohl pochybovat, ale jsa jejím
svědkem,  nezmohl jsem se  ani  na nepatrný dojem,  že  také já
Boha miluji.)
 9.  Velmi  záleží  na  tom,  abychom  si  tu  vedly  velmi
uvědoměle,  neboť  pracujeme-li  s  velkou  dokonalostí,  už  jsme
všechno učinily. Myslím totiž, že při naší zlé přirozenosti si nikdy
neosvojíme dokonalou lásku k bližnímu, neklíčí-li z kořene lásky k
Bohu. Protože tedy tolik na tom záleží, hleďme si, sestry, všímat i
nepatrných  věcí.  Nedbejme  na  některé  velké  věci,  které  nám
přicházejí na mysl při modlitbě a o nichž se nám zdá, že je určitě
vykonáme pro své bližní, nebo i pro jedinou duši, aby došla spásy,
neboť nenásledují-li  potom ve shodě s myšlenkou činy,  není co
věřit, že kdy své přednosti vykonáme. To tvrdím i o pokoře a o
všech jiných ctnostech.  Úskoky ďáblovy jsou velké, neboť učiní
tisíceré  pekelné pokusy,  aby nám namluvil,  že máme některou
ctnost, kterou však nemáme. A právem to činí, neboť je pro duši
velmi škodlivé, zakládat si na domnělých ctnostech, které nebývají
prosty marnivosti, neboť jsou z takového kořene, zatímco Bohem
dané ctnosti opravdu ctnostmi jsou a jsou prosty pýchy.
 10. Baví mne někdy, vidím-li duše, kterým se zdá, pokud dlí
na modlitbě, že by chtěly být pohrdány a veřejně pro Boha tupeny,
potom však by i  nepatrnou chybičku,  pokud by to  bylo možno,
rády utajily, nebo když se jí nedopustily a je-li jim vytýkána, mrzí je
to, čehož nás Pán Bůh uchovej. Kdo tím trpí, chraň se pečlivě,
aby nepřikládal důležitost těmto domnělým úmyslům, které u sebe
učinil, neboť nebylo to po pravém rozhodnutí Vůle, která je něčím
zcela jiným, nýbrž pouze nějaká představa, které užívá ďábel ve
svých úskocích a klamech, a zvláště u žen a u lidí nevzdělaných
může dosáhnout mnoho, protože nedokáží rozlišovat mohutnosti
duše  od  představivosti  a  nechápou  tisíceré  jiné  věci  vnitřního
života.
 Ó, sestry, jak zřetelně je znát, u kterých z vás je opravdová
láska k bližnímu a kde není ještě tak dokonalá! Kdybyste chápaly,
jak důležitá je pro nás tato láska, nehleděly byste si ničeho jiného.
 (Opravdová láska k bližnímu je nejschůdnější cestou k tomu,
jak  se  zbavit  přílišné  sebelásky  a  jak  rozšířit  své  vědomí  i



sebepoznání.  Svaté  Terezii  se  ovšem  skýtal  pohled  na  lásku
shora: takže viděla lásku jako takovou, pak květy lásky a plody
lásky, které směřují ke ztotožnění s láskou jako takovou, čili viděla
jak kdo je daleko od lásky jako takové.)
 11. Vidím-li duše, které jsou pohříženy v modlitbu, převelmi
se snaží dovědět, jakého druhu je jejich modlitba, a velmi se při ní
halí, jakoby se neodvažovaly ani hnout, ani myšlenkou se uchýlit,
aby neztratily ani trochu slastí a zbožnosti, kterou měly. Tu se mi
zdá, že málo chápou, kterou cestou lze dojít ke sjednocení, a jak
se domnívají,  že na takovéto pobožnosti  vše záleží. Ale nikoliv,
sestry, ne, skutky chce Pán; proto vidíš-li nemocnou, které můžeš
poskytnout pomoc, nic si z toho nedělej, že se musíš vzdát této
pobožnosti,  polituj  ji,  a  má-li  nějakou bolest,  měj  s  ní  soucit,  a
bylo-li by třeba, aby ses postila, aby se jí dostalo ze tvého podílu,
učiň tak jí kvůli,  protože víš, že je to Vůle Páně. Toť opravdové
sjednocení s jeho Vůlí.  Slyšíš-li  o někom chválu, těš se z toho
mnohem  víc,  než  kdyby  tebe  chválili.  Je  to  popravdě  něco
snadného,  neboť  kde  je  pokora,  tam je  člověku  spíše  trapno,
slyší-li vlastní chválu. Ale ta radost ze ctností sester, kdykoliv o
nich slyšíme, je něco velikého, právě jako když vidíme na některé
z nich chybu a rmoutíme se z toho, jako by to byla naše chyba a
zakrýváme-li ji.
 (Také  při  mém druhu modlitby  se  předpisuje  být  v  rovné
nehnuté  poloze.  Ale  když  jsme  byli  v  koncentračním  táboře,
nedala se taková poloha zaujmout ani v noci. Nikde nebylo místa
pro něco podobného. Tísnilo se nás 150 na polovině dřevěného
baráku a v noci jsme spali čtyři na jednom slamníku položeném na
zemi. Na který bok si člověk večer lehl, tak ráno vstal, a běda těm,
kteří  museli  vstávat  během noci;  už nenašli  pro sebe místo na
slamníku a museli mrznout v uličce mezi slamníky. Ale několik má-
lo  mých  přátel  přece  jen  i  za  těchto  podmínek,  konali  vnitřní
modlitbu, při které tak prospívali, že navazovali spojení se svatými,
například  s  blahoslavenou  Anežkou  Přemyslovnou.  Zaručeně
dělali větší pokrok než já za dob, kdy jsem měl veškeré pohodlí k
dispozici.  Ale  ti,  kdo  tento  úspěch  měli,  splnili  jednu  důležitou
podmínku: Vnitřně se vzdali svého života už před tím, než začli s
modlitbou.  Vím s  jistotou,  že  nikdo  z  nich  si  nedělal  nejmenší
naději, že se z tábora vrátí živ. Kteří si tu naději dělali, byli bez
úspěchu.  Bylo  nás  tam  1200  vysokoškoláků  nebo  absolventů
vysokých škol. Bližší styk jsem měl jen s těmi, kteří byli u mého
stolu, a těch bylo dvacet. Jestliže pět z nich se chopilo duchovní
cesty, bylo jich poměrně dost.  Beze zbytku to však byli  všichni,
kdo se vzdali vnitřně svého života a dali přednost životu věčnému.)



 12. O této lásce jsem jinde obšírně pojednala, protože vím,
sestry, že bychom byly ztraceny, kdybychom lásky neměly. Dejž
Pán, aby se to nikdy nestalo. Potom vás ujišťuji, že splníte-li tuto
podmínku, dospějete s milostí  boží ke sjednocení,  o němž byla
řeč. Pozorujete-li, že vám láska schází, věřte mi, že jste nedospěly
ke spojení s Bohem, i kdybyste byly zbožné a měly dary takové,
že by se vám zdálo, že jste již tak daleko, i  kdybyste pocítily v
modlitbě klidu jakési nepatrné zastavení mysli,  věřte mi, že jste
nedospěly ke spojení, proste Boha, aby vám dal dokonalou lásku
k bližnímu, ale nechte jednat jeho Velebnost. On vám udělí víc,
než byste  dovedly  žádat,  když se jen přičiníte  a budete hledět
dosíci  všeho,  jak  můžete.  Přinuťte  svou  vůli,  aby  ve  všem
ustoupila  vůli  sester,  i  kdybyste  pozbyly  trochu  svého  práva,
zapomeňte na své dobro pro dobro jejich, i kdyby se tomu vaše
přirozenost sebe více vzpírala, hleďte vzít na sebe obtíže, jak se
dá, abyste jich pozbavily bližního. Nemyslete, že vás to nebude
nic  stát  a  že to  najdete už připravené.  Vizte,  co  stála  našeho
Ženicha láska, kterou měl k nám umíraje smrtí tak bolestnou, jako
je smrt kříže, aby nás od smrti vykoupil.
 4. 12. 1988

 Kapitola čtvrtá
 Pokračuje o témž předmětu a osvětluje dále tento způsob

modlitby. Říká, jak mnoho na tom záleží, aby se kráčelo opatrně,
neboť ďábel velmi dbá, aby člověka odvrátil od nastoupené cesty.
 1.  Myslím,  že  toužíte  se  dovědět,  co  činí  ona  holubička
(motýlek)  a  kam  usedá,  neboť  víte,  že  není  vábena  ani
duchovními  útěchami ani  pozemskými  slastmi,  nýbrž že její  let
směřuje mnohem výše. Nemohu však této vaší touze vyhovět, až
teprve v  poslední  kapitole.  Dej  Bůh,  abych na to  vzpomněla a
měla čas to napsat. Uplynulo už asi pět měsíců, co jsem o tom
začala psát, a proto má hlava nedovolí, abych vše znovu pročetla,
bude asi  všechno neuspořádáno, a něco snad opakuji  dvakrát.
Ale je to pro mé sestry, a proto málo na tom záleží.
 2. Přece však vám chci ještě jedno vysvětlit, co jest po mém
názoru  modlitba  sjednocení.  Užiji,  podle  mých vloh,  přirovnání;
později pak si povíme více o tom motýlkovi, který se nezastavuje,
protože nenachází pravého pokoje,  ale je stále  užitečný sobě i
jiným duším.

3.  Zajisté jste již mnohokrát  slyšely,  že se Bůh duchovně
zasnubuje s dušemi. Budiž požehnáno jeho milosrdenství, že se



ráčí tak ponížit! A i když je to hrubé přirovnání, nenalézám nad
svátost manželského stavu nic jiného, co by lépe znázornilo, co
mám na mysli.  Je  to  sice  jiný  způsob,  neboť  na věci,  o  které
pojednáváme, není nikdy nic neduchovního, všechno tělesné je
tomu velmi vzdáleno, a radosti duchovní, které Pán popřává ve
srovnání s rozkošemi, které asi prožívají, kdo se zasnoubili, jsou
od sebe na tisíc  mil  daleko.  Tam je  vše  láska za lásku,  a  její
působení je tak nesmírně čisté, tak něžné a příjemné, že člověk
neví, jak to vyslovit, ale Pán to dává velmi dobře pocítit.

 4.  Podle  mne nedospěje  tu  spojení  ještě  k  duchovnímu
zasnoubení, nýbrž je to jako mezi dvěma osobami, které se teprve
mají  zasnoubit:  zpytují,  zda se  k  sobě  hodí,  zda se  vzájemně
milují, a vídají se, aby se druh o druhu lépe přesvědčili. Tak i zde,
jen se předpokládá, že úsudek jest  již učiněn, duše je již velmi
dobře seznámena s tím, jak dobře jí bude, a jsouc rozhodnuta činit
ve  všem  vůli  svého  Snoubence,  hledí  se  mu  všemi  způsoby
zalíbit. I jeho Velebnost, které je dobře známo, zda tomu tak je,
má v duši zalíbení: proto chce v milosrdenství svém, aby jej duše
lépe chápala, i aby se - jak se říká vzájemně navštěvovali a on se
s  ní  sjednotil.  Můžeme říci,  že tomu tak je,  třebaže to  trvá jen
kratičký čas. Tu není již vzájemné dávání a braní, nýbrž tajuplné
pátrání duše, která vidí, kdo je Snoubenec, jejž si má vzít. Svými
smysly a mohutnostmi nemohla by nijak ani za tisíc let poznat, co
tu poznává za kratinkou chvilku. Ale že je to takový Snoubenec,
činí  pouhým tím pohledem hodnější,  aby si  podali,  jak se říká,
ruce. Duše je totiž jata takovou láskou, že i sama činí, co může,
aby  tyto  zásnuby  nebyly  zmařeny.  Kdyby  se  však  duše  z ne-
tečnosti  přiklonila náklonností  k  něčemu,  co  není  On,  pozbude
všeho, a to je ztráta ohromná, jako jsou přenesmírné milosti, které
jí prokazuje, ba mnohem větší, než jak je lze vychválit.

 (Pro  židovský  národ  a  pro  křesťanství  začal  s  tím
podobenstvím smyslný Šalomoun ve své Písni  Písní.  Tehdy při
posvátném  pojetí  pohlavního  života  v  tom  nikdo  neviděl  nic
špatného, nýbrž jen výstižné vylíčení vnitřních pochodů, které se
odehrávají v lidské duši právě v nejvyšší části duchovního rozvoje.
Vedle tohoto obrazu pravdy však existuje též jiný, který byl nazván
Temným mrakem nevědomosti,  jak  bych si  do své řeči  přeložil
podobně znějící traktát Dyonisia Areopagity, o kterém se říkalo, že
to byl Pseudodyonisius Areopagita, tedy nikoliv žák svatého Pavla.
Ať tak  či  onak,  jsou v tom traktátu  myšlenky,  které nám doku-
mentují přirozené východisko každého člověka, přicházejícího na
svět. Vcházíme sem jako úplně nevědomí o svém věčném úkolu,
a když se k tomuto úkolu konečně přibližujeme, může se stát, že



jsme  od  něho  odvedeni  nastupujícím  dočasným  a  zástupným
úkolem, o němž se velmi jasně zmiňuje svatá Terezie právě zde v
5.  komnatě,  v  kapitole  4.,  čl.  2:  esta  mariposita  que  no  para,
porque no halle su verdadero reposo aunque fructifica haciendo
bien a sí y a ostras almas - tento motýlek, který se nezastavuje,
protože  nenachází  svého  pravého  odpočinutí,  stále  je  plodný,
neboť způsobuje dobro sobě a jiným duším.
 V těch sedmnácti létech jsem ještě ženu nepoznal, ani jsem
nebyl do ní zamilován, a proto pro mne Šalomounovo podobenství
nic  neznamenalo.  Mým  pravým  východiskem  musel  být  tedy
soustavný  mrak  nevědomosti,  který  nám  od  lidského  narození
zakrývá jasné nebe. A tak se stalo, že i když na mou duchovní
nevědomost mocně útočili  lékaři od 2 do 4 let,  že jsem z jejich
rukou vyšel zase nevědomý, ale přece jen obohacen zkušeností,
kterou  jsem  si  tehdy  nedovedl  definovat  tak,  že  za  prázdnou
usazenou  myslí  stojí  pro  každého  člověka  připravena  boží
moudrost. Už tehdy se tedy motýlek několikrát  zastavil  a už se
potom po vyprázdnění mysli  zastavoval občas nanovo. Měl kde
usednout  a  nacházel  svůj  "verdadero  reposo"  -  pravý  pokoj,
podivuhodně spojený se správnou činností.  Jaký hluboký smysl
života v dualistickém řádu se mi tu ukazoval, ale já jsem byl přesto
stále duchovně nevědomý až do 17 let. Staral jsem se jen o své a
o sebe. A byla to starost velmi intenzivně prováděná napřed činy,
a potom od patnácti let pláčem nad zklamáním. Tato zaujatost pro
jediné,  napřed  aktivní  a  pak  trpná,  přešla  jednoho  dne  do
bezlítostné  rezignace.  A  tu  se  ukázalo,  že  otevření  zásobníku
zaujatosti  už  znamenalo  přetečení  sebezáporu  do  duchovního
impulsu. Může se stát, že u někoho ten zásobník není plný, pak
vyprýštěná duchovní voda nebude mít charakter otevřené artézké
studně,  nýbrž  jen  poklidného  odtoku,  nebo  se  dokonce  bude
muset voda čerpat, jak krásně ukázala svatá Terezie v minulých
obrazech. Měl jsem to štěstí, že jsem v té době pohlavně dospěl a
ohlásil se pohlavní pud jako mocná  páka zaujatosti.  Tento pud
mohl  být  sveden  do  systému  zaujatosti  jediným,  tentokrát
duchovním cílem. A tak jsem bez plýtvání silami přešel z jediného,
napřed aktivně pak trpně provozovaného zájmu na nový zájem
metodou trpné modlitby, ve které jsem našel kýženou příležitost
odevzdat  se  konečně  celý,  jak  tělesně,  tak  svými  duševními
schopnostmi, svatá Terezie by řekla, že nedobrovolně. Příprava
vyšla  do  posledního  puntíku,  a  proto  zvolený  prostředek
odevzdanosti, vnitřní modlitba, nabyl hned podobu trpnou a tedy
duchovně zkušenostní, vedoucí k metafyzické zkušenosti. Jak to
vypadalo? Byl jsem přesvědčen, že formu i obsah modlitby jsem si
ani v nejmenším neurčil osobní vůlí. Domněle jsem formu i obsah



modlitby vyčetl. Ukázalo se, že jsem nic nevyčetl, nýbrž že jsem
najednou věděl, co mám dělat. Od té chvíle sporadická a krátce
trvající zjevení se změnila v nepřetržitý tok, který měl dvě tváře,
velmi  radostné  těšení  na  modlitbu  a  odevzdanost  při  modlitbě
samé. Obsahem je modlitba sebezáporem a nesením kříže.
 Se sebezáporem tomu bylo takhle: měl dvě tváře: sebezápor
před  modlitbou  a  sebezápor  za  modlitby.  Sebezápor  před
modlitbou  dokonale  zastal  těkající  lidskou  vůli  jeho  obsahem
"chceš-li kdo za mnou přijít." Nikdo se mne neptal, zdali chci nebo
nechci. Tuto lidskou vůli za mne zastal Bůh. On se ve mně radoval
a těšil, že k němu půjdu při modlitbě, a těšil se bez ustání, takže
jsem neměl pro samou radost ani čas na to, abych splnil běžné
lidské povinnosti, jako jíst, spát a všechno ostatní.
 Sebezápor při modlitbě měl povahu nesení kříže a ten byl
tentokrát můj a byl jím celý můj konkrétní tělesný život.
 Také ono "následuj  mne",  mělo zcela přirozený charakter.
Vždyť jsem jen následoval Jeho radost.  Cožpak neukázal Ježíš
hned  při  prvním  zázraku  v  Kani  Galilejské,  že  ho  má  člověk
následovat v radosti, kterou zažíváme s ostatními? Kdo tam v Kani
byl  rozmnožovatelem  radosti?  Společně  On  a  Panna  Maria.
Strůjcem byla Panna Maria, samotným rozmnožitelem byl Kristus.
Tak je tomu v nitru každého člověka, který jde touto cestou.
 Řeknete,  že jde o striktně soukromý pochod v nitru určité
lidské  duše.  Ale  kdo  by  tohle  řekl,  ten  by  prozradil,  že  nebyl
navštíven sjednocující milostí. Není to jeho chyba, neboť nevědo-
mě něco na cestě promeškal, někam si zašel a z té zacházky se
ještě nevrátil. Říkávám tomu, že si zatím nebo občas žije jako na
dovolené.
 Výtečný  a  velmi  symbolický  sen  o  tom míval  pan Václav
Pechman.  Ocitl  se  na  zájezdu  do  Vídně  a  tam  hledal  dóm.
Vždycky  mu do  toho něco  přišlo,  takže  se  nemohl  do  chrámu
dostat, ačkoliv věděl, kde ten kostel je. Napovím: Plníme duchovní
povinnosti jako když jsme na dovolené, ne tak, že je to naše hlavní
povinnost.
 Také to "následuj mne", které jsem plnil při modlitbě, za mne
dokonale zastal Bůh, tak jako Ježíš tutéž funkci musel zastávat po
tři  roky  vůči  učedníkům,  protože  ti,  až  na  sv.  Jana,  nešli  za
Ježíšem kvůli němu, nýbrž kvůli sobě, že chtěli dojít osobní spásy.
Ježíš  je  musel  soustavně  odhánět  od  jejich  sebeuspokojení.
Předcházel je svou láskou k bližnímu, a měl je k tomu, aby ho v té
lásce následovali. Víte, že člověk má milovat bližního jako sebe,
ale sebe má stále sebou, kdežto bližního má daleko od sebe. Bůh



ho tedy musí zbavovat napřed lidského malého já,  aspoň do té
míry, aby nezacláněl v pohledu na bližního. Netušil jsem, že aspoň
během modlitby musí být sebe milující člověk odstraněn celý beze
zbytku. Tomu se člověk sebe milující bránil jak mohl. Napřed mu
bylo třeba odebrat prostředky, o nichž člověk věděl, že vedou k
Bohu, protože kdyby mu nebyly odebrány, zůstal by u nich a ne-
dostal by se k Bohu. Je tu tedy odebrána pohyblivá mysl, onen
motýlek poletující sem a tam, dále je mu odebrána větev, na které
si může odpočinout, a tou je lidské tělo. A tak se unaví zvláštním
druhem letu, že totiž letí do nesmírné hloubky prázdnoty. Náhle
nemá, kam by hlavy sklonil, ani zde na světě v těle, ani mimo ně.
Zalekne-li  se  toho  letu,  sám  sebe  odvolá  do  těla  s  pocitem
oddělenosti. To už ale ví, že se dopustil chyby a jeho radost se
mění v náramný zármutek z toho, že se má tak rád. Ví dobře, kdo
ho táhne a že ten nedokáže utáhnout vše, ačkoliv je všemocný,
protože mu v tom brání lidská vůle, vyčleněná za jiným účelem z
Jeho Vůle.  Umiňuje  si  tedy,  že se Bohu nevymkne,  ale  přesto
znovu a znovu utíká, ale znovu a znovu se stále více osměluje, a
tak  se  dostává  k  opětnému vědomému sjednocení  s  Bohem,  i
když přechodnému. Zde by měl zatím můj komentář končit.  Jen
bych byl nerad, kdyby vám uniklo,  jak Bůh dokáže při  modlitbě
mistrně  odstraňovat  svou  láskou  z  cesty  osobní  vůli,  zatímco
mimo modlitbu způsobuje, že mu tatáž osobní vůle slouží. Mám na
mysli činy milosrdenství. Motýlkovi je dopřáno poletovat, aby mohl
být  prospěšný  jiným.  Všimněte  si  důležité  poznámky  svaté
Terezie, kterou učinila v páté komnatě, kapitole 3., článek 2 až 2.
Říká tam, že znala osobu, a tou byla ona sama. Buď se ještě
neuměla modlit nebo zanedbávala modlitbu. Ale tu se jí přihodilo,
jak se dočítáme v 7. kapitole jejího vlastního životopisu, Vida, že jí
umíral  její  dobrý  otec.  Přiznává  se  jí,  a  totéž  činí  svému
zpovědníku,  že  původně  chtěl  vstoupit  do  kláštera,  ale  že  se
svého předsevzetí vzdal. Dožil pak svůj život v pověsti světce a
aby to dokázal, k tomu mu vydatně pomohla jeho dcera Terezie,
která  sama o sobě z  té  doby praví,  že  byla špatná,  byla však
schopna  jinému  pomoci.  Svatá  Terezie  vždycky  přehání,  když
mluví  o  své  špatnosti,  ale  dejme  tomu,  že  zanedbávala  svou
vnitřní  modlitbu  a  byla  si  dobře  vědoma  toho,  jaké  chyby  se
dopouští. Nebyla by bývala schopna toho, aby se polepšila, kdyby
byla nepomáhala otci. Čím by byli učedníci Páně, kdyby se byli tři
roky necvičili v milosrdenství? Když víte, že těmi učedníky Páně
jsou vaše lidské vlastnosti,  víte zároveň co přechodně zastanou
chabou modlitbou.  A v té  době,  kdy se učedníci  ještě  neuměli
modlit, nezbývalo jim nic jiného, než aby konali milosrdenství. Že
se neuměli  modlit,  vyplývá z  poznámky v evangeliu,  že jednou



nedokázali bez modlitby z někoho vyhnat zlého ducha. Ježíš jim
řekl, že to se dá provést jen modlitbou, pomodlil se nad posedlým
a  uzdravil  jej.  Dokud  jsme  jen  učedníky  Páně,  naše  cesta  se
neobejde bez milosrdenství. Až budeme Kristovými přáteli, stane
se  milosrdenství  samozřejmou  součástí  naší  cesty,  protože  se
zbavíme pocitu oddělenosti od bližního.)

 5. Proto, křesťanské duše, které Pán povznesl tak vysoko,
prosím vás za něho, abyste se neoddávaly bezstarostnosti,  ale
vystříhaly se příležitostí ke hříchu, protože ani v tomto stavu není
duše tak silná, aby se jim mohla vystavovat, jak potom je silnější
po dokonání zasnoubení, o kterém budeme mluvit  v následující
komnatě. Sdílnost Páně byla dosud jen dovolením naň popatřit,
jak lidé praví, ďábel však bude obcházet velmi vytrvale, aby duši
přemohl a odvrátil  ji  od zasnoubení. Když potom ale vidí,  že je
všecka oddána Snoubenci, neodváží se tolik, protože se bojí;  a
má zkušenost,  že napadne-li  ji  kdy,  velice  mnoho ztratí  a  ona
velice mnoho získá.
 (Naše malé já se jen velmi nerado vzdává své vlády, ví, kým
bylo  povoláno  k  moci  a  jakým  právem,  a  je  dobře,  že  svatá
Terezie toto já před svými sestrami objektivizuje. V klášteře a o
samotě vůbec mají  lidé více času ke sebezpytu,  a  tu  můžeme
občas dopadnout také tak, že začneme žít v pocitu poraženectví.
Na takový pocit  z  nás nemá nikdo právo,  protože všichni jsme
chrámem  božím,  ve  kterém  Duch  boží  přebývá  jak  řekl  svatý
Pavel. Sebezpyt nesmí končit u sebeanalýzy, nýbrž musí jít za ni
jako za prostředek,  k syntéze prováděné rozhodnutím a činem.
Nekončit  tím, že se dopracujeme ke správnému rozboru. To by
znamenalo zůstat v rozkladu a zůstat na úrovni pomocného tvora,
jako jsou zvířata a rostliny. Nic špatného, ale přátelům Kristovým
tato úloha nepatří.)
 6.  Pravím  vám,  že  jsem  znala  osoby  velmi  pokročilé  a
dosáhly toho pokroku velmi brzy, a přece je ďábel svou velikou
poťouchlostí získal pro sebe, k čemuž se ovšem musí spojit celé
peklo, a jak jsem mnohokráte řekla (už ve 4. komnatě, kap. 3, čl 9
-  10  dále  tamtéž),  nezatratí  jedinou  duši,  nýbrž  veliké  jich
množství.  V  té  věci  má  on  svou  zkušenost.  Pozorujeme-li
množství duší, které Bůh pomocí jediné k sobě táhne, nutno Boha
za to velebit: jsou to tisíce duší, jež obrátili mučedníci nebo jediná
panna,  jako  svatá  Voršila  (mučednice  ve  třetím  století.  Lidová
legenda praví, že byla zabita Huny v Kolíně nad Rýnem společně
s  jedenácti  tisíci  pannami.)  a  kolik  jich  pozbyl  ďábel  svatým
Dominikem, svatým Františkem a jinými zakladateli řádů, kolik jich



ztrácí dnes otcem Ignácem, jenž založil Tovaryšstvo Ježíšovo. Ti
všichni, jak čteme, obdrželi od Boha podobné milosti.
 Čím jiným to bylo, než že se snažili neztrácet vlastní vinou
takové  božské  zasnoubení.  Ó,  dcery,  Pán  je  dnes  zrovna  tak
ochoten udílet nám milosti jako tehdy, ano částečně je mu takřka
více třeba, abychom je ochotně přijímaly,  protože málo je těch,
kteří by dbali jeho cti, jak tomu bývalo  dříve.  My příliš milujeme
sebe,  máme  mnoho  chytrosti,  abychom  nic  ze  svých  práv
nepozbyly.  Ó,  jak  se  klameme!  Kéž  nám  Bůh  pro  své
milosrdenství  popřeje  světla,  abychom  nepadly  do  podobné
temnoty.
 7. Mohly byste se mě ptát anebo zůstat v pochybnostech o
dvou věcech: Zaprvé, jestliže je duše tak odevzdána do Vůle boží,
jak bylo řečeno, jak může být oklamána, když ve všem chce plnit
jeho Vůli? Zadruhé: kterými cestami se dostane ďábel do našeho
nitra tak nebezpečně, že byste duši ztratily,  když jste přece od
světa vzdáleny a tak blízko ke svátostem, a dlíte, jak by se dalo
říci, s anděly. A pak z dobroty boží nemáte žádné jiné touhy než
jemu  sloužit  a  ve  všem  se  mu  líbit.  Takže  u  těch,  kdo  jsou
vystaveni příležitostem světa, nebylo by divu. Pravím, že v té věci
máte pravdu, neboť velké milosrdenství nám učinil Bůh. Ale vidím-
li,  že i  Jidáš  byl  ve  společnosti  apoštolů  a  stále  se  stýkal  se
samotným Bohem a  jeho  slova  slýchal,  chápu,  že v  tom není
bezpečnosti.
 (Možná,  že  nebezpečí  pádu  vzrůstá  z  téhož  důvodu  u
řádových sester, jako u mě. Srovnávají sebe s ostatním světem a
přicházejí  nepochybně k názoru,  že jsou lepší  než světští  lidé.
Víte, jak se učedníci Páně dožadovali výhod proto, že se vzdali
svých rodin. Ale Ježíš jim řekl, že v království božím stojí nejvýše
ten,  kdo nejvíc slouží  všem. Myslel  jsem si,  že jsem lepší  než
mnozí jiní lidé, a to byl nejnebezpečnější druh pýchy, který musel
přinést pád, je-li Bůh opravdu milosrdný. Vlivem, jak se mi zdálo,
změny  mého  postavení,  jsem  byl  náhle  sláb,  bezmocen  a
ustrašen. Přitom zdání mě klamalo, Bůh mně ukazoval svou lásku
a čím jsem bez něho. Nepovažujme se nikdo za silného bez Boha.
Naše pýcha je  tím arcisatanášem.  Všimli  jste  si  jistě,  že svatá
Terezie  přičtla  pobyt  sester  v  klášteře  milosrdenství  božímu  a
rozhodnutí  sester  vzdálit  se  ze  světa.  Když  Ježíš  nepřesvědčil
svými slovy učedníky o tom, že si je vybral Otec, musel jim přiznat
zásluhu za to, že se vzdali toho, co měli nejraději, nemohl však
zabránit tomu, aby se vlivem svého smýšlení nerozutekli, když jim
hrozilo  nebezpečí.  Tak  je  to  s  našimi  vlastnostmi,  o  nichž  si
myslíme, že je uchováváme jen svou vůlí.)



 8. Kdyby se tu duše držela vždycky Vůle boží, samozřejmě
by nezahynula, ale tu přijde ďábel s nesmírnými šalbami a snaží
se pod rouškou dobra duši v maličkostech vymanit z Vůle Páně a
obrátit ji k jiným věcem, o kterých jí namluví, že nejsou špatné, a
ponenáhlu zatemňuje rozum a zvlažní vůli  a dává v ní  vzrůstat
sebelásce, až ji kousek po kousku odvrátí od vůle boží a přikloní ji
k vlastní vůli.
 Tím je zodpovězeno i  druhé. Není klauzury tak  uzavřené,
aby do ní nemohl vniknout, ani není pouště tak vzdálené, aby se
tam nedostal.
 (Proto  vedl  Duch  Ježíše  na  poušť  po  Jordánu,  po  tak
velikém  posvěcení,  jakého  se  Ježíši  dostalo  v  Jordánu...a  na
odlehlé poušti nebyl bezpečen. Věděl však, že se musí odhodlat k
tomu, aby satanovi  vykázal jeho místo a ukázal mu dosah jeho
moci. Zlačněním o samotě se prudce obrátilo jeho nitro - kde je
mnoho skrytého - a ze dna jeho bytosti vystoupil satan, který je tak
hluboce usazen, že nikdo z nás o něm neví. Ježíš věděl, jak ho
donutit k tomu, aby se ukázal v pravé své pýše, jen co se dostane
ke slovu.)
 A ještě vám povím něco jiného: Pán to asi dopouští, aby se
ukázalo, jak se zachová duše, kterou chce Pán vystavit jako svět-
lo pro jiné; neboť je lépe aby byla zlá hned od počátku, než aby
byla pak mnohým k záhubě.
 9.  Opatření,  které  se  mi  jeví  jako  nejjistější  -  jestliže
nezapomínáme prosit Boha při své modlitbě, aby nás držel svou
rukou,  je  pamatovat  si,  že  pustí-li  nás,  ocitneme  se  ihned  v
propasti: jako že je tomu tak, nikdy sobě nedůvěřujte, neboť to by
bylo pošetilé - se zvláštní péčí dbejme na to, jak pokračujeme ve
ctnostech, zda se v něčem lepšíme či zhoršujeme, zvláště pokud
jde o vzájemnou lásku a touhu, abychom nebyly  nápadné i  ve
věcech každodenních.  Dbáme-li  toho a prosíme Pána, aby nás
osvítil, poznáme ihned zisk a ztrátu. Nemyslete si, že Bůh opustí
duši,  kterou  již  tak  vysoko  povznesl,  aby  ďábel  neměl  mnoho
práce. Boží Velebnost dojímá ztráta duše tak, že jí rozmanitými
způsoby dává  tisíce  vnuknutí,  takže není  možno,  aby  jí  škoda
zůstala utajena.

 (Jak máme rozumět prosebným modlitbám tohoto druhu?
Snad ne tak, že je nutno Bohu napovídat, co má dělat a jak má
nad námi bdít? Zaručeně tak ne. On ví nejlépe, co má učinit. Ale
člověk by si měl být ustavičně vědom toho, že bez součinnosti, a
zdůrazňuje  svou  připomínku  svatá  Terezie,  že  bez  vědomé
součinnosti s jeho činností pomíjí základní věc: Lidský pozemský



život nemá být veden jen s ohledem na sebe, nýbrž s ohledem na
toho, který člověka do světa poslal a kterého v něm udržuje ve
všech  směrech,  nejen  fyzicky,  ale  i  duševně.  Musí  projevovat
ochotu a vůli, aby se neztratil v propasti sebelásky, ale aby zůstal
služebníkem božím i za okolností, za kterých se na tuto vděčnost
rádo zapomíná, protože se nám daří příliš dobře, nebo zase že
jsme znepokojováni svou situací a hledáme pomoc jen u sebe bez
ohledu na to, zda jsme situaci sami způsobili.  Je třeba udržovat
vztah k Bohu i tehdy, kdy jsme zaujati jen sebou a svým. A tu je
nejjednodušší  nezříkat  se  postavení  vděčného  prosebníka,
nemáme-li už tolik milosti od Boha, že se těšíme na setkání s ním.
To už se v našem vědomí modlí On za nás. Tak by tomu mělo být
v páté komnatě. Ale stav ten je kolísavý, není dokonalý, a proto
má být obnovován až zdola, aby nic z nás nezůstalo stranou. To
by se mohlo v nejméně očekávané chvíli obrátit proti nám. Tomu
říká svatá Terezie lstivost ďábla, mohli  bychom také říci,  hrubá
neopatrnost  člověka,  který  si  neuvědomuje,  že pokud je  živ na
světě, hraje si s ohněm, který nehoří někde v pekle, ale přímo v
něm, a kdyby nehořel, byl by člověk mrtev. Jednáme-li takhle, platí
slova svatého Františka Saleského: "Slabý oheň ve větru zhasne,
silný se větrem ještě více rozdmychá." Žít v závětří je nepřirozené.
Žít v návětří je žít z podstaty, trávit z ní. Zvíře, které se nají, rádo
blaženě usíná. Jednáme-li jako ono, upadáme, aniž jsme si toho
vědomi.  Proto  Ježíš  požadoval:  "Bděte,  neboť  nevíte  dne  ani
hodiny!" Pomyslete na svůj organismus. Ani chvíli neustanou jeho
funkce,  které  jsou  ovšem  v  činnosti  bez  naší  vůle.  Ale  to  je
přirozené. Buďme rádi, že na ty funkce nemusíme myslet. Je nám
tím dán prostor k tomu, abychom mohli jít dál za ně a ne se k nim
uměle  a  zbytečně  vracet.  Takový  výhledný  smysl  má  správná
prosebná modlitba.)
 10. Závěrem budiž ještě řečeno toto: Snažme se jít vždycky
kupředu,  a  jestliže tomu tak  není,  velmi  se  bojme,  neboť  není
pochybnosti  o tom, že nás chce ďábel nějak  přepadnout. Není
totiž  možno,  aby  láska,  která  dospěla  tak  daleko,  nevzrůstala,
protože láska  nikdy  nezahálí.  Nepokračovat  by  bylo  tedy  zlým
znamením. Duše, která si umínila být snoubenkou samého Boha
a byla již ve styku s jeho Velebností, a dospěla k mezím, o nichž
byla řeč, nesmí se oddat spánku.
 Abyste však, dcery, viděly, co Bůh činí s dušemi, které si již
vyvolil za snoubenky, počneme o tom mluvit v šestých komnatách.
Tu poznáte, jak málo je všechno, co jsme mohly vykonat a vytrpět,
abychom se disponovaly k tak velkým milostem. Možná, že Pán
náš proto vše zařídil, aby mi byl dán rozkaz toto napsat, abychom



majíce  před  očima  odměnu  a  vidouce,  jak  bezmezné  je  jeho
milosrdenství,  když se ráčí  tak sdílet  a projevovat  ubohým čer-
vům, zapomněly na své nepatrné pozemské radostičky, upřely oči
na jeho velikost a chvátaly za ním, zažehnuty jeho láskou.
 11. Dejž bůh, aby se mi podařilo aspoň poněkud vysvětlit
věci  tak  nesnadné,  neboť  nepovede-li  jeho  Velebnost  a  Duch
svatý  pero,  vím dobře,  že to  bude nemožné.  Nemá-li  to  být  k
vašemu prospěchu, prosím ho, aby se mi nic nepovedlo, neboť ví
jeho Velebnost, že pokud mohu sama sebe poznat, netoužím po
ničem jiném, než aby jeho jméno bylo  velebeno i  abychom se
povzbuzovaly ve službě Pánu, který nás už zde na zemi odměňuje
tak, abychom mohly poznat něco z toho, jaká je odměna naše v
nebi, kde to bude bez přestání a bez námahy a nebezpečí, která
nám hrozí v tomto rozbouřeném moři. Kdybychom jej tu nemohly
nikdy ztratit, nikdy jej urazit, bylo by rozkoší, aby tento život neměl
konce až do skonání  světa,  aby  člověk  mohl  pracovat  pro  tak
velkého Boha a Pána a Snoubence.
 Popřej nám, jeho Velebnosti, abychom byly hodny mu nějak
sloužit bez tolika chyb, kterých máme vždycky dost i při dobrých
skutcích! Amen.
 6. 12. 1988

 (Zastavuji  se nad tím, jakou představu si  mohly udělat o
setkání s Bohem sestry, které takové setkání ještě nezažily. Ono
má vždycky povahu umenšování se člověka,  umenšování  velmi
bolestného, ale ve svých účincích nejradostnějšího, jaké jen může
být, neboť čím méně jsme sebou, tím více jsme jím a jsme si jisti,
že tak to vypadá v stavu nebe, ve stavu, ze kterého není pádu,
protože je  to  stav bez mezer,  stav  narůstajícího poznání,  ale i
narůstající lásky a rozšiřující se existence.

 Mám důkazy o tom, jak svatá Terezie existuje v pomoci,
kterou mi prokazuje např. při této práci. Jaká je to existence za
hranicemi lidského života a smrti,  o tom mám zprávu přímo od
světice. Je mi líto, že z ní mohu uvést jen fakta viditelná v našem
pozemském světě, protože byste těm neviditelným těžko uvěřili.
 Když jsem pojal  úmysl  znovu přeložit  a  komentovat  Hrad
nitra v tom smyslu, aby sloužil v 21. a v dalších stoletích i lidem ži-
jícím ve světě, začlo se dít něco, co bych byl nečekal, kdybych na
takové události nebyl zvyklý. Vyskytl se jeden z mých přátel, který
měl před cestou do Ecuadoru. Ten si  umínil,  že mně odtamtud
něco musí přinést.  Dal jsem se prosit,  protože jsem chtěl zjistit,
zda odolá tlaku světice, aby opatřil její dílo. Pod druhém setkání
jsem vytáhl z kapsy lístek s přesnou adresou knihkupectví v Quitu,



kde  ta  kniha  je.  Byla  vydána  ve  vedlejším  státě  Kolumbii  a
nevyskytovala se nikde jinde než v tomto knihkupectví. Tu adresu
naštěstí  světice  znala,  takže  jsem ji  mohl  španělsky napsat  na
papírek, který jsem odevzdal tomu příteli, až když se nedal odra-
dit, že mně musí odtamtud něco přinést. Knížka opravdu byla jen
na tom jediném místě v Quitu, ale chyběly v ní stránky 241 až 256.
Právě ty stránky, které jsem chtěl vyložit tak, jak si světice nepřála.
Je  to  komnata  šestá,  od  kapitoly  11,  článek  4.,  do  komnaty
sedmé, kapitoly druhé, článek třetí. Když jsem to vysvětlil svému
příteli v Praze, on pověřil našeho velvyslance v Quitu, aby opatřil
nový výtisk.  Tuto zprávu dostal  náš velvyslanec koncem června
1988, ale pozapomínal na nákup. Teprve když jsem slíbil dne 14.
7.  1988  svaté  Terezii,  že  její  výklad  z  těch  stránek  nebudu
vyvracet, hned tentýž den si velvyslanec vzpomněl, že má knihu
koupit a dnes ji tady mám v novém dalším vydání z roku 1986,
rovněž  z  Bogoty,  tedy  z  Kolumbie.  Ale  já  jsem  smlouval  dál,
protože její výklad se mi nelíbil. Svolila, že mohu komentovat slovy
blahoslaveného Jana van Ruysbroeka,  který  žil  dvěstě  let  před
svatou  Terezií.  Ihned  jsem  dostal  knihu  nově  přeloženou  v
Zurychu a svůj slib tentokrát  dodržím bez dalšího smlouvání.  K
tomu se ještě vrátím později.)

 Komnaty šesté
 jsou popsány v jedenácti kapitolách.
 Kapitola první
 Pojednává o tom, že když Pán počne udílet  větší  milosti,
dostavuje se i větší utrpení. Uvádí některá z nich a jak se při nich
chovají, kdo jsou v těchto komnatách. Kapitola určená pro ty, kteří
v nitru trpí.



 1. Přistupme tedy s přispěním Ducha svatého k pojednání o
šestých komnatách, kde je duše už raněna láskou ke Snoubenci,
a hledí nabýt více času, aby dlela o samotě a se zbavovat všeho,
pokud se to srovnává s jejím stavem, co by ji mohlo v té samotě
rušit.
 Ten pohled je  do  duše tak  vryt  (5.  komnata,  4.  kapitola,
článek 4), že si veškerou svou silou přeje, aby se z něho mohla
znovu těšit - que todo au deseo es tornarla a gozar. Řekla jsem o
této modlitbě, že se nevidí nic, co by se dalo nazvat zřením, nebo
si představovat - no se ve nada que se pueda decir ver ni con la
imaginación,  přesto  mluvím  o  "pohledu"  -  "vista",  kteréžto
srovnání  se  nabízí  (V  5.  komnatě,  kap.  Il.,  čl.  9  -  11  a  v  5.
komnatě, kap. 4, č. 3 - 4.). Duše je ovšem rozhodnuta, že si ne-
vezme jiného snoubence, ale Snoubenec nehledí na její  velkou
touhu, aby se již provedlo zasnoubení, neboť si přeje, aby toužila
ještě víc a aby jí něco stálo dobro, které je ze všech dober nej-
větší. A ačkoliv je vše málo ve srovnání se ziskem tak neskona-
lým, pravím vám, že je třeba těch ukázek a znaků  (lásky), které
duše částečně už má, aby mohla unést všecko utrpení.
 (Přikláním se ke slovům předešlého překladatele Bohuslava
Kyselého tam, kde říká něco navíc, aby učinil výklad srozumitel-
nější, ale kde překládá chybně, tam dodávám i španělský text z
originálu, abyste se mohli sami přesvědčit, že jsem se nemýlil. Svá
slova navíc uvádím v závorce.)

 Ó, Bože, jaká jsou to trápení vnitřní i vnější, kterými člověk
trpí dříve než vejde do sedmé komnaty!
 2. Zajisté, když o tom někdy rozjímám, obávám se, že kdyby
ty strasti byly předem známy, velmi těžko by se přirozená lidská
slabost odhodlala trpět něco takového a vzít na sebe tolik strastí, i
kdyby se jí příští dobro líčilo sebekrásněji, s výjimkou případu, že
se už ocitla v sedmé komnatě, kde se už ničeho nebojí, protože se
mnoho nevzdaluje od základu duše a snášet  něco pro Boha je
způsobováno vždy tak úzkým spojením s jeho Velebností,  že jí
odtamtud  přichází  Síla.  Bude,  tuším,  dobře,  když  vám  uvedu
některé z těch strastí, o nichž vím, že se s určitostí dostaví. Snad
nebudou  všechny  duše  vedeny  touto  cestou,  ačkoliv  velmi
pochybuji, že by žily prosty oněch pozemských strastí duše, které
časem tak opravdově zakoušejí nebeské věci.
 3.  Neměla  jsem  sice  v  úmyslu  o  tom  pojednávat,  ale
domnívám  se,  že  nejedné  duši,  která  se  octne  v  takovém
postavení, bude velkou útěchou, doví-li se, co se děje v duších,



jimž Bůh dopřává podobné milosti, neboť se jim může zdát, jako
by vše bylo ztraceno.

 (Všimnu si úmyslně jen jedné strasti  přicházející  zdánlivě
zvnějška.  Když mě esesman dne 21. 11. 1939 vybídl,  abych si
počkal  na  smrt,  věděl  jsem,  že  je  vše  ztraceno.  Bůh  však
přichvátal v té chvíli mně na pomoc způsobem, o němž jsem už
psal jinde, že jsem byl tisíckrát odměněn jen proto, že jsem v té
chvíli sebe opustil bez lítosti. Upozorňuji vás však, že jsem před
tím zažil  opravdové vnitřní  trýzně,  o kterých,  jak doufám, svatá
Terezie  promluví  ještě  během  výkladu  o  šestých  komnatách,
protože tam ty trýzně patří.)
 Neuvedu ty  strasti,  jak  za sebou následují,  nýbrž jak  mě
právě napadnou. Začnu s nejmenšími, a tím bývá pokřikování lidí,
s  nimiž  se  člověk  stýká,  i  těch,  s  nimiž  nebýváme,  a  u  nichž
bychom ani nepředpokládali, že si na člověka vzpomenou. Říkají:
"ta  se  dělá  svatou",  "ta  žije  výstředně,  aby  oklamala  svět  a
ukázala, že ostatní jsou špatní", "to jsou ďábelské věci", a je třeba
připomenout, že se neděje vlastně nic, než že ta osoba zachovává
pečlivě povinnosti svého stavu. Koho měla za přátele, ti se od ní
vzdalují, a ti jí dávají nejlepší sousta, neboť od nich to nejvíce bolí.
Jejich řeč bývá: "Ta duše spěje ke zkáze a je velmi klamána", a
tak tomu bylo u té a té osoby, která zahynula," "ona je příčinou, že
ctnost  upadá,  neboť  klame  zpovědníky".  Ti  lidé  jdou  i  ke
zpovědníkům, povědí jim to, a uvádějí příklady, jak se totéž dělo s
těmi, kteří již takovým způsobem zahynuli. Z toho pochází tisíce
úštěpků a povídaček.
 (Nebyl  jsem  ušetřen  ničeho  z  toho,  ale  mnohé  mělo
novodobější  podobu.  Maminka  se  mnou  třásla,  abych  nemohl
upadnout do extáze, mí nejlepší přátelé ve třídě mě pomlouvali a
tvrdili o mně něco, co jsem nikdy nedělal, říkali,  že se zblázním
atd. Celá garnitura přátel se vyměnila.)
 4. Znám jednu osobu (pozn. G.: a tou byla ona sama), která
se nesmírně obávala, že nenajde ani zpovědníka, podle toho, jak
se věci vyvíjely.
 (I  já  jsem  musel  v  pravém  smyslu  slova  vybojovat
rozhřešení,  když  jsem  šel  hned  po  obrácení  v  17  létech  ke
generální zpovědi.  Rozhřešení jsem dostal,  a tak jsem mohl na
Velký pátek roku 1930 s požehnáním Církve nastoupit cestu už s
prostředkem, který jsem při samotném obrácení neznal.)
 Ale že toho bylo mnoho, nechci se tím zdržovat.  Nejhorší
přitom jest, že to tak rychle nepomine, ale vleče se to po celý život
a že jedni druhé varují, aby se chránili styků s takovými osobami.



Řeknete mi, že jsou také lidé, kteří mluví dobře. Ach, dcery, jak
málo je těch, kteří tomu dobrému uvěří, ve srovnání s těmi, kteří
opovrhují. A právě, že se o té duši mluví dobře, je to pro ni větší
utrpení než to prvé, protože dobře ví, že má-li něco dobrého, že je
to dáno Bohem a že to není nikdy její zásluha, protože ještě před
chvílí se viděla velmi ubohou a vězící ve velkých hříších. Později
už ne tolik, a to z několika příčin.

 Za prvé, zkušenost jí jasně ukazuje, že se zrovna tak lehce
mluvívá  dobře  jako  zle,  a  proto  si  nevšímá  jednoho  více  než
druhého.
 Za druhé:  Pán jí  dal  již více světla,  takže ví,  že nic  není
dobrem  pocházejícím  z  ní,  nýbrž  je  dobro  jeho  Velebnosti,  a
ustavičně za to chválí Boha, jako by dobré viděla na třetí osobě,
se kterou nemá nic společného, a opět chválí Boha.
 Za  třetí:  Viděla-li  u  některých  duší,  že  mají  prospěch  z
milostí,  které jí Bůh prokazuje, myslí,  že jeho Velebnost použila
toho prostředku kvůli nim, že ji totiž považují za dobrou, třeba by
nebyla, ale jim samým (ten dojem) prospěl.

Za čtvrté: Protože dává přednost cti a sláv boží před svou
ctí, nebojí se už pokušení jako na počátku, aby ji takové chvály
nevedly ke zkáze, jak viděla u jiných, a málo si dělá z potupy, když
za to aspoň jedenkrát je tímto prostředkem Bůh pochválen. Potom
ať se děje cokoliv.
 5.  Tyto  a  jiné  důvody  mírní  velkou  trýzeň,  kterou  takové
chvály  působí,  ačkoliv  duše  vždycky  nějakou  pociťuje,  vyjma
případu,  že nikdo tu  chválu nepozoruje.  Ale  nepoměrně více  ji
bolí,  pozoruje-li,  že ji  veřejnost bezdůvodně pokládá za dobrou,
než když slyší zmíněné povídačky. Avšak, dospěje-li již tam, aby
si z chvály příliš nedělala, ještě mnohem méně bude dbát zlých
řečí o sobě; spíše ji to potěší, a bude jí to připadat jako velmi pří-
jemná hudba. Takto má být s úštěpky, duši spíše posilují než zma-
lomyslňují, neboť zkušenost ji naučila, jak velkého zisku se jí touto
cestou  dostává,  ba  zdá  se  jí,  že  neurážejí  Boha,  kdo  ji
pronásledují, nýbrž spíše, že to jeho Velebnost dovoluje pro její
velký  prospěch,  a  protože  to  (duše)  jemně  cítí,  přilne  k  nim
zvláštní  nejněžnější  láskou:  pomlouvači  zdají  se  jí  být  většími
přáteli, neboť jí poskytují větší užitek než ti, kdo o ní mluví dobře.
 6.  Pán  také  sesílává  velmi  těžké  nemoci.  To  je  trápení
mnohem větší, zvlášť když je nemoc spojena s prudkými bolestmi,
neboť  jsou-li  to  bolesti  velmi  silné,  zdá se  mi  to  být  ze všeho
vnějšího  trápení  na  zemi,  ať  je  jakékoliv,  trápením  největším.
Pravím: "jsou-li  to velmi silné bolesti",  protože ty rozvrátí  nitro i



zevnějšek člověka do té míry, že duše neví, co si má počít. Raději
by  vzala na sebe jakékoliv  mučení  než tyto  bolesti,  ačkoliv  ve
vrcholné prudkosti  netrvávají  tak dlouho, protože Bůh neukládá
více, než lze snést, a jeho Velebnost popřává k tomu především
trpělivost.
 7.  Jsou  ještě  jiné  veliké,  ale  obyčejné  bolesti  a  nemoci
různého druhu. (Pozn. G.: a tu začíná mluvit o sobě:) Tak znám
osobu, která od chvíle,  kdy jí  Pán počal popřávat zde zmíněné
milosti  (v modlitbě sjednocení),  čemuž je čtyřicet  let,  po pravdě
může říci, že nebylo dne, aby byla bez bolesti a bez utrpení všeho
druhu. Tu mám na mysli nedostatek tělesného zdraví, ne tak jiné
strasti.  Ovšem byla to osoba velmi zlá, a všecko to se jí  zdálo
velmi  málo ve  srovnání  s  peklem, kterého si  zasluhovala.  Jiné
duše,  které snad našeho Pána tak neurážely,  vede k  sobě asi
jinou cestou, já však jsem si vybrala vždycky cestu utrpení, abych
aspoň následovala našeho Pána Ježíše Krista, i kdybych neměla
jiného prospěchu,  který  je  ostatně vždy veliký.  Oh,  kdybychom
pojednávaly o vnitřních strastech, zdály by se malými protože je
nemožné vylíčit způsob, jakým se dějí.
 8. Počněme s trýzní, když duše připadne na zpovědníka tak
opatrného, ale málo zkušeného, že není věci, kterou by pokládal
za  bezpečnou:  všeho  se  bojí,  všechno  se  mu  zdá  pochybné,
jakmile vidí věci ne právě obvyklé, zvláště když postřehne nějakou
nedokonalost na duši, které se dostalo něčeho mimořádného. Tu
se mu hned zdá, že duše, kterým by Bůh udělil takové milosti, by
měly být anděly, což je nemožné, pokud jsou tady v těle. Rázem
je  vše  zavrženo,  jako  by  pocházelo  od  Ďábla  nebo  z
trudnomyslnosti.  Té je ovšem svět tak plný,  že se ani nedivím.
Dnes je jí na světě tolik, že zpovědníci se zcela oprávněně obávají
a jsou nesmírně opatrní. Ale ubohá duše, která tone v podobném
strachu a jde ke zpovědníkovi jako k soudci, kterou on odsoudí,
musí se dostat do takových muk a zmatku, že jen ten, kdo zažil
takové  trýzně,  dovede  pochopit  trápení,  kterým  duše  prošla.
Druhý z velkých  žalů,  jimiž takové  duše trpí,  zvláště  když byly
kdysi zlé, je ten, že se domnívají, jakoby Bůh dovoloval, aby pro
své  hříchy  byly  šáleny  zlým duchem.  Když jim  boží  Velebnost
popřává té  milosti,  jsou sice jisty,  a nemohou si  myslet,  že by
pocházela  od  jiného ducha  než od  Ducha božího,  ale  protože
milost ta je něco, co brzo pomíjí, kdežto vzpomínka na hříchy trvá
ustavičně, vidí duše na sobě stále chyby - vždyť ty nikdy nechybí -
a už se dostaví zmíněné trápení. Když ji zpovědník dodá mysli,
uklidní ji, ačkoliv hoře se vracívá. Ale přidá-li se strach, bývá to
téměř  nesnesitelné,  zvláště  dostaví-li  se  ještě  suchosti,  kdy  se



duši zdá, že nikdy na Boha nemyslela a myslit nemůže, a slyší-li
mluvit o jeho Velebnosti, jako by slyšela jen hovor zdálky.

 (To je vskutku chorobný stav, o kterém jsem se přesvědčil
na jiných lidech než na těch, kteří jsou závislí na výrocích zpověd-
níka. Kdo se příliš zabývá sebou, propadá do jakéhosi stihomanu,
při kterém ztrácí zájem o jakoukoliv normální práci a točí se pořád
jen  kolem sebe a  kolem svých  strachů.  Marně  jsem se  snažil
vyvést takové lidi z toho začarovaného kruhu, pomohla jen ruka
léčitele,  který  se dotkl  jádra  té  autosugesce  a rozbil  je.  Léčitel
neprovádí zpověď, nýbrž jen vyrovnává a upravuje hladinu mysli;
nic více není třeba, než aby věděl, že jde o vážnou vnitřní rozladu.
Lidskou  mysl  bych  v  tomto  případě  přirovnal  rozladěnému
hudebnímu nástroji, na který se musí hrát, pokud je člověk v bdě-
lém stavu, ale z vnitřka nástroje vycházejí pazvuky, které dokonale
překrucují  nový  part,  podle  kterého  se  má  hrát,  takže  vzniká
nezájem reprodukovat, co je psáno v partu. Přeloženo do faktu:
člověk ztrácí zájem o svět a zajímá se jen o svůj stav. Čím více se
jím zabývá, tím přidává na hlučnosti těch vnitřních pazvuků. Bylo-li
by to možné, měl by se takový jedinec uvést do uměle vyvolané,
zvnějšku přicházející tísnivé situace, aby se donutil odvrátit se od
sebe a řešit situaci přicházející zvnějšku. Mysl by se propojila a
sladila. Takový pokus by se musel s nějakou obměnou opakovat
tak, aby se zaútočilo na dosud nezvládnutou část lidského nitra:
Mělo by jít  o jakési vymazání chorobného já, ale nikoli nějakým
chemicky  navozeným  šokem,  nýbrž  psychicky  namířeným
laserem, kterým by se rozvážně vyřízlo raněné centrum. Dá se
totiž  předpokládat,  že lidské  já  se  točí  jakousi  přitažlivou silou,
které nedokáže odolat, kolem chybného středu, a proto se musí
zavést  do  psychického  organismu nový  střed,  který  by  byl  tak
přitažlivý, že by odvolal k sobě síly, které se před tím točily kolem
nepravého  středu.  Nový  střed  se  musí  zprvu  uměle  udržovat
naživu, dokud není jisto, že nebude ohrožován nepravým středem.
Tomu říkám boj s ďáblem, kterým je v tomto případě naše vlastní
já, jež se dostalo na scestí a odtamtud se pokouší vládnout. Čím
více se o to pokouší, tím větší zmatek způsobuje v celém soukolí
duševních závislostí.
 Je příznačné pro takové lidi, že i když slyší mluvit o tom, co
dříve bylo dobrým středem jejich života,  zdá se jim, jako by to
slyšeli jen zdáli. To je jasným znakem jejich narušenosti. Kdo však
má  tento  přechodný  stav  rozeznat  od  chorobných  stavů,  když
příznaky jsou v obou případech stejné, ale v tom lepším případu
nejde o chorobu, nýbrž o přechod do nového chápání bez pomoci
úvah?)



 9. Ale to vše je jako nic proti utrpení, které duši nastane při
pomyšlení,  že  se  nedovede  zpovědníkům  projevit,  nebo  že  je
klame.  Ačkoliv  myslí  jinak  a  ví,  že  není  nejmenšího  náznaku
pokušení, aby jim něco zatajila, přece nic nepomáhá, neboť rozum
je tak zatemněn, že není s to,  aby rozeznal pravdu, nýbrž věří
tomu, co mu představivost předkládá - tenkrát ona je vládkyní - a
převládají pošetilosti, které do mysli vpravuje ďábel. Náš Pán mu
asi dává povolení, aby duši zkoušel, ba dokonce aby jí namluvil,
že  je  od  Boha  zavržena.  Jest  tolik  věcí,  které  ji  při  vnitřním
soužení  napadají,  tak  mučivě  a  nesnesitelně,  že  věru  nevím,
čemu to  přirovnat,  ne-li  těm, kteří  trpí  v  pekle,  nebo jako tam,
neboť v této bouři se nepřijímá žádná útěcha.

(Člověk vlastně odmítá veškerou útěchu, která se mu nabízí,
protože  příjem  je  narušen.  Svatá  Terezie  může  říci  svým
svěřenkyním, že zde na světě musí projít pravým peklem, zatímco
ono  peklo,  prožívané  po  smrti,  je  už  jen  záležitostí  jejich
zbytkových představ, které ovšem mohou být o to mučivější,  že
nemají obrany našeho smrtelného těla, které by takové soužení
nevydrželo.)
 Hodlá-li se duše uchýlit ke zpovědníkovi, tu se jí zdá, jakoby
mu sami ďábli přispěchali na pomoc, aby ji trápil ještě více. Tak
jeden zpovědník rozmlouval kdysi s duší, ve které toto pokušení
právě pominulo. Jemu se zdála taková nesnáz, při níž se nakupí
tolik věcí, nebezpečnou, a řekl jí, aby se mu svěřila, jakmile se jí
to opět přihodí, ale bylo s ní ještě hůř, takže jí dal najevo, že více
jí  nemůže pomoci.  (Pozn.  G.:  Tímto  zpovědníkem byl  Baltasar
Alvarez, jeden z prvních a nejznámějších jezuitů. Viz Vida XXX,
12).  Vzala-li  tato  osoba,  která  uměla dobře číst,  knihu  psanou
mateřským jazykem, tu se jí stalo, že z ní nic nechápala, ba ani
písmeno neznala, neboť její rozum nebyl ničeho schopen. (Pozn.
G.: Mluví i nadále o svém případě, Vida XXX, 12)
 10. Zkrátka, v této bouři není jiné pomoci, než vyčkat božího
milosrdenství,  které  náhle  jediným  slovem  nebo  nějakou
nepředvídanou událostí všecko tak rychle utiší, jako by v té duši
nebylo bývalo ani mráčku, tak jest plna slunce a mnohem větší
útěchy; jako by někdo vyvázl z nebezpečné bitvy a dobyl vítězství;
tak  velebí  duše Pána našeho, neboť On to  byl,  jenž zápasil  o
vítězství.
 (V 17 létech jedním z důvodů, proč jsem se po obrácení
nepovažoval za někoho, kdo by si byl to obrácení zasluhoval, bylo
vědomí, že jsem v ničem nemohl  bojovat  za tu proměnu, která
přišla  naprosto "acaso"  -  nepředvídatelně.  Dodnes si  nedovedu



dost  vážit  tu  událost,  protože  se  přistihuji  při  tom,  že  něco  si
přičítám k dobru, co je dobrem božím.)
 Duše velmi dobře poznává, že sama nebojovala. Vždyť se jí
zdá, že všechny zbraně, jimiž se mohla bránit, vidí v rukou pro-
tivníka, a tak poznává jasně svou bídu a jak přemálo zmůžeme
sami, kdyby nás Pán opustil.
 11.  Zdá  se,  že  duši  není  třeba  dalších  úvah,  aby  toto
pochopila. Vidí, že ničeho z toho by nebyla schopna; a poznala
naši nicotu a veškerou naši ubohost.
 (Člověk  ani  neví,  že  se  tím  výstižně  zpřístupňuje  milosti
boží, takže:) Duše přitom není bez milosti, neboť při celé té bouři
Boha neuráží,  ale milost  ta je tak skryta,  že se jí  zdá, jako by
neměla ani nejmenší jiskřičky lásky k Bohu nyní ani kdy jindy.

 (To  byl  v  té  době  jeden  z  mých  nejšťastnějších  omylů.
Kdybych si byl všiml, jak úzkostlivě plním příkazy boží, byl bych
věděl,  že  Boha  aktivně  i  trpně  miluji.  Ale  dobře,  že  jsem  to
nepostřehl, protože bych se byl tehdy ihned a pak po těch devíti
létech těžko tak lehce zřekl někoho, kdo za něco stojí.)
 Jestliže  někdy  učinila  něco  dobrého  a  jestliže  jí  boží
Velebnost popřála nějaké milosti, to vše jí připadá jako vysněná
věc a mámení. Hříchy, kterých se dopustila, však vidí zřetelně.
 (Pochopte,  prosím,  že  tento  jednostranný  pohled  na
skutečnost, je jednou z největších milostí božích. Bez této milosti
bych se byl v 17 létech nehnul ani o krok dále, neboť, pokud jde o
člověka,  ten si  rád ihned všechno přivlastňuje.  Takhle jsem jen
velmi pracně docházel k pocitu vlastní  svatosti,  až se mi to do
devíti  let  přece  jen  podařilo.  A  zase  přišla,  jen  se  čtyřdenním
otálením, další milost, jakmile jsem uznal, že nejsem ničím.)
 12. Ó, Ježíši, jaký je to pohled na duši tak opuštěnou, a jak
málo jí prospívá, jak již řečeno, veškerá pozemská útěcha! Proto,
sestry,  nemyslete,  zakusíte-li  něco podobného, že bohatí  a lidé
svobodně žijící by měli v těchto obdobích nějakou pomoc. Ne, ne,
mně to připadá jako kdyby odsouzeným k smrti předložili všechny
rozkoše, jaké jen na světě jsou, aby jim poskytli úlevu; spíše by
jejich muka ještě vzrostla. Tak zde přichází všechna úleva shora -
viene de arriba -  a nic  nezmohou pozemské věci.  Přeje  si  ten
velký Bůh, abychom poznaly Krále a svou bídu, a toto poznání je
velmi důležité i pro budoucnost.
 13. Co si má však ubohá duše počít,  trvá-li  to tak mnoho
dní? Modlí-li se, je to jako by se nemodlila, pravím, že modlitba ji
neutěšuje, protože nitro ji nepřijímá, a duše ani nerozumí tomu, co



ona říká,  i  když jde o modlitbu ústní.  Vnitřní  modlitby není  tou
dobou vůbec schopna, protože se jí k tomu nedostává sil. Samota
jí  spíše  škodí,  ačkoliv  je  pro  ni  zrovna  takovou  trýzní,  když  s
někým je a ten k ní mluví: a tak, ať se sebevíc přemáhá, chodí
mrzuta a ve špatném rozpoložení, což je na ní také velmi znát. Je
možné, aby se uměla o tom správně vyjádřit? Je to nesdělitelné,
neboť  to  jsou  nesnáze  a  duševní  trýzně,  pro  které  není
pojmenování.  Nejlepším  prostředkem,  neříkám,  aby  se  trýzně
zbavila, takového prostředku nenacházím, nýbrž aby byla trýzeň
snesitelnější,  jest  věnovat  se  skutkům  lásky  a  doufat  v
milosrdenství boží, které nikdy nechybí těm, kdo doufají v Něho.
On budiž navždy veleben, amen!
 14. Jiné zevní strasti,  které způsobují  ďáblové, nejsou tak
časté, a proto není třeba se o nich zmiňovat. Obyčejně nebývají
ani tak trapné. Neboť ať se činí sebevíc, nepodaří se jim, po mém
zdání, ochromit  do té míry schopnosti  duše a zmást ji  tak,  aby
nakonec svým rozumem nepoznala, že nemohou víc, než k čemu
jim  Pán  dá  povolení.  Pokud  duše  neztratila  rozum  a  tolik
postřehne, jsou všechny ty trýzně nepatrné ve srovnání s těmi, o
nichž už byla řeč.
 (Znal  jsem  dobře  jednu  osobu,  která  všechny  ty  trýzně
prodělávala  po dobu čtyř  let  a  nerozeznával  jsem její  stavy od
chorobných  jen  proto,  že  se  mi  nepřiznala,  že  míří  k  témuž
způsobu cesty, jakou jsem šel já, a tak vzbouřila své nitro, že mi
připadala  být  bezmocná  proti  různým  strachům.  Vymlouvání
nemělo úspěch a nic se jím nevyřešilo. Každá vývojová úroveň se
brání jak proti nižším, tak proti vyšším úrovním. To je její přirozená
vlastnost, a proto se proti ní tak těžko bojuje. Musí se tedy platit za
to, že se někdo chce vymanit z dosavadního způsobu myšlení a
jednání. Nestačí dobrá vůle, nýbrž je třeba též překonat já, tedy
satana, který si vytvořil nedobytnou tvrz na určité úrovni.
 Naštěstí mně jeden výtečný léčitel ukázal, že toto lpění se
dá v pravém smyslu slova sfouknout, tedy zprovodit ze světa na-
ráz. Jediným zásahem osoba, která se točila jen kolem svých trýz-
ní, najednou se vrátila do světa, odvrátila se od sebe a žila bez
strachu  až  do  své  smrti.  Ale  zaplatila  cenu  čtyř  let  nemalého
trápení, které v podstatě přineslo přechod z jedné úrovně na dru-
hou. A na druhé člověk ještě nemá vybudován příbytek, bloudí ko-
lem a pomalu jej buduje jen právem přechodného bydliště.)
 15.  V  této  komnatě  promluvíme  ještě  o  jiných  vnitřních
strastech, až bude pojednáno o vnitřní modlitbě a milostech Páně.
Ačkoliv některé jsou ještě mnohem silnější  co do prudkosti  než
zmíněné,  jak  se  uvidí  na  následcích  v  těle,  přece  nezasluhují



pojmenování "trýzně", a není důvodu, proč bychom je tak nazývali.
Jsou  to  spíše  velké  milosti  od  Pána,  a  duše  uprostřed  nich
poznává, že jsou milostmi a že daleko převyšují její zásluhy. Toto
velké trápení se dostavuje, když se má vkročit do sedmé komnaty,
s mnohými jinými velkými potížemi. Uvedu jen některé, neboť není
možné promluvit o všech a vyložit, jaké vlastně jsou. Zajisté jsou
jiného, a to mnohem vyššího původu než řečené. A jestliže jsem
nedovedla ani tyto trampoty druhu mnohem nižšího vyložit  lépe
než se stalo, tím méně budu moci vysvětlit  ony. Pán popřej ke
všemu svou milost pro zásluhy svého Syna. Amen!
 1. 12. 1988

 Kapitola druhá
 Pojednává o několika  způsobech,  jimiž náš Pán probouzí
duši,  přičemž, jak se zdá, není se čeho bát,  ačkoliv  je to něco
velmi vznešeného, a jde o velké milosti.
 1. Zdá se, že jsme nechali  holubici dlouho nepovšimnutu,
ale není tomu tak, protože právě tyto trýzně jí umožňují ještě vyšší
vzlet.
 Počněme  teď  pojednávat  o  způsobu,  jak  s  ní  jedná
Snoubenec, a jak dříve, než se jí stane vším, dává jí velkou touhu
potom, a to prostředky tak jemnými, že je duše sama ani nechápe.
Proto ani nemyslím, že by se mně podařilo vyslovit vše tak, aby to
bylo  pochopeno od jiných než od těch,  které tím samy prošly.
Jsou to popudy tak jemné a něžné, vycházející z nejhlubšího nitra
duše, že neznám přirovnání, které by tu přiléhalo.
 2. Je to velmi rozdílné od všeho, co v sobě sami můžeme
vzbudit a liší se i od slastí, o nichž už bylo pojednáno, takže často,
když  člověk  sám  je  lhostejný  a  na  Boha  ani  nemyslí,  jeho
Velebnost  duši  probudí,  jako když kometa prudce šlehne nebo
hrom zaburácí, ačkoliv se tu neslyší zvuk. Duše však velmi dobře
rozumí,  že byla Bohem volána, a  to  někdy tak  zřetelně,  zvlášť
zpočátku, že se až roztřese a zanaříká, ačkoliv ji nic nebolí. Cítí se
být přelahodně zraněna a neuhodne jak, ani kdo ji ranil, jen dobře
rozeznává, že je to možno a nikdy by nechtěla být vyhojena z té
rány.  Žaluje  svému Snoubenci  slovy  lásky,  i  zevně,  když jinak
nemůže. Cítí, že je přítomen, ale nechce se jí projevit tak, aby se
dal požívat, a to je bolest nesmírná, třebaže lahodná a sladká. I
kdyby se jí chtěla zbavit, nemůže, ale také by si to nikdy nepřála.



Ten stav  je  pro  ni  vábnější  než slastné  zahloubání  v  modlitbě
pokoje, kde není trýzně.
 (Omlouvám se  svaté  Terezii  a  všem,  kteří  s  prospěchem
čtou její zpověď. Jsou mezi nimi dospělí lidé, kteří mají přirozeně
správný vztah k druhému pohlaví, a proto jsou schopni citů, které
zde světice líčí.  Ale  bez  těch citů  by byl  vztah k  Bohu daleko
jednodušší.  Věděl  by,  že  i  ten  nejblaženější,  i  ten  nejvíc  od-
strašující pocit pochází z tělesné lidské existence, tedy z nástroje,
který se o sebe bojí, nebo si přeje, aby byl blažený. Ví, že má-li
patřit  Bohu,  nesmí se mezi  něj  a Boha postavit  jakýkoliv  pocit.
Kdyby se to nestalo, patřil by pocitu blaha nebo hrůzy ze smrti, ale
nepatřil by Bohu. Měl jsem zpočátku velké potíže s oběma druhy
pocitů, ale větší s pocitem hrůzy. Nebylo oproti těmto pocitům jiné
obrany než vědění pocházející zřejmě od Boha: "To nejsi ty, Bože,
skrýváš  se  za  lidskostí."  Takže  zpočátku  ve  mně  zuřil  boj  se
sebou, s tím, který nemá přístup k Bohu, svatá Terezie by řekla,
že se satanem. pro tu chvíli by to pojmenování bylo velmi výstižné,
ale už ne později. Ježíš nám ukazuje svůj správný příklad. Setkal
se  satanem  jen  jednou,  ne  opakovaně.  Přestože  člověk  nic
takového jednorázově nedokáže, musí aspoň vidět, s kým má při
tom  setkání  čest.  Toto  rozlišení  je  nutné,  nemá-li  dojít  k
nekonečné řadě komplikací, tj. k protahování stavů, které mají být
přechodného rázu a jako takové mají být hodnoceny, aby člověk
nezemdlel a neztratil čistou touhu po Bohu, která není touhou po
vlastnění,  nýbrž  neodolatelnou  touhou  Bohu  patřit.  Tato  touha
opravdu tkví  v božském jádru duše,  o kterém se svatá Terezie
vyjadřuje  jako  o  největší  hloubce  duše.  Čím  více  jsem  takhle
toužil, protože se ta touha stupňovala, tím více jsem se odvažoval
vstoupit  do Boha a nebát se.  Říká-li  svatý Jan,  že Boha nikdy
nikdo neviděl, praví vlastně, že ani ten nejmocnější lidský nástroj,
jakým je zrak,  jej  nemůže vlastnit  ani pohledem. Stane-li  se to,
nevidí  Jej,  nýbrž jeho obraz,  který  se mu ukazuje  z  největšího
milosrdenství  božího,  a  mohl  by  se  nazvat  moderátorem
zkušenosti,  ničím  víc.  Bez  tohoto  moderátoru  by  většina  lidí
zahynula i fyzicky při přechodu z pomíjejícího do věčného.
 Svatá Terezie dobře ví, s kým mluví a komu radí. Nikdy by
neradila  svůj  postup.  Správně předpokládá,  že  má před sebou
dospělé ženy, které mají všechno v představách připraveno pro
soužití  ženy s  mužem. U mě tomu tak nebylo ani  v sedmnácti
létech,  protože  jsem měl  od  čtyř  let  k  dispozici  vnitřní  příkaz,
abych nežil pohlavně ani v myšlenkách. Neměl jsem např. ani sny
se smyslným obsahem, jako hoši mého věku. Představivost jsem
musel uplatňovat jinde, např. v přírodních vědách, a musím říci, že



to byl mocný proud, tak silný, že jsem miloval jediné nade vše. To
jediné mi bylo vzato v 15 létech, pak jsem se náramně sužoval
nad tou ztrátou a konečně jsem si nebo lépe sebe oželel v dubnu
1930.  Převrat  pak  nastal  úplně  neočekávaně  a  z  nevěřícího
člověka úplně bez jeho zásluh a chtění se stal člověk vědoucí o
Bohu.  K  tomu  obratu  musela  světice  své  sestry  připravovat
postupně, a měla je k tomu, aby stoupaly po stupních modlitby a
milosrdenství. Nejtěžší byl převod přirozené žádostivosti na vyšší
žádostivost. V šesté komnatě, pokud se do ní vstupuje zdola, se
ještě nedá pomýšlet na víc.
 U mě to bylo mnohem jednodušší. V 15 létech jsem ztratil
předmět své žádosti a ocitl jsem se na suchu; svatá Terezie by tu
mluvila o stavu suchosti. Dnes aspoň vím, jak se dá suchost plod-
ně přežít. Vzdát se předmětu žádosti a přestat se litovat.

 V 17 létech jsem byl náhle odsouzen k radostné povinnosti
jít k Bohu a jemu sloužit, smím-li se tak neomaleně vyjádřit. Bůh
totiž  naši  službu  nepotřebuje,  ale  bez  služby  jsme  neměli  ani
právo žít. Všechno stvoření je v jeho službách. To jsem se ovšem
dověděl až 21. 11. 1939. O této své službě člověk neví, a proto
neustále dělá něco, o čem neví, že to dělá. Duchovní poznání od-
suzuje ho k jeho uskutečnění. Poznávání lásky boží odsuzuje nás
k lásce k Němu a k bližnímu. Proto Ježíš praví příkazně: "Milovati
budeš...")
 3. Hořím touhou, abych vám vysvětlila toto působení lásky,
ale nevím jak, neboť se v tom zdá být nějaký rozpor. Milý dává
jasně najevo, že je s duší,  a přece se zdá, jakoby teprve volal
znamením tak určitým,  že není pochybnosti  (odkud pochází),  a
pískáním tak pronikavým, že je duše nemůže neslyšet. Hovoří-li
Snoubenec, který dlí  v sedmé komnatě, tímto způsobem, že to
vlastně není zformovaná řeč - que no es habla fomada, tu se zdá,
že všecko obyvatelstvo jiných komnat se neodváží ani pohnout,
ani smysly, ani představivostí ani duševní schopností.

 Ó, můj všemohoucí Bože, jak velká jsou tvá tajemství a jak
rozdílné jsou věci duchovní ode všeho, co tu na světě je vidět a
slyšet!  Vždyť  nelze  jinak  vysvětlit  tuto  milost,  tak  malou  ve
srovnání  s  jinými  mnohem  většími  milostmi,  jimiž  působíš  v
duších!

 4.  Tato  milost  působí  v  duši  tak  mocně,  že duše  hyne
touhou a neví, zač prosit, protože jasně zří, že Bůh její sídlí v ní.
Tu mi namítnete,  ví-li  to duše, po čem ještě touží? Jaké dobro
ještě větší si přeje? To nevím; vím jen, že se jí zdá, jako by tato
muka pronikala až k útrobám, a když z nich vytáhl šíp ten, jenž ji



zranil, zdá se jí, vskutku, že jí bere celé nitro sebou, tak velký je
stesk lásky, který cítí (Viz Vida XXIX, 13; Cuenta de conciencia,
Vyprávění o vědomí 54 nn, 14 - 15, Carta 172 nn). Nyní jsem o
tom přemýšlela, zda tomu není takto: z plamene pánve, s řeřavým
uhlím, jímž je můj Bůh, odskočí nějaká jiskřička a padne do duše
tak, že ona cítí žár toho plamene, který však ještě nestačí k tomu,
aby ji sežehl, a že plamen je tak příjemný, a tím působí v duši onu
trýzeň  a  při  doteku  má  účinky.  Zdá  se  mi,  že toto  je  nejlepší
přirovnání, které je tu vhodné. Tato lahodná bolest, která vlastně
není bolestí, nevzniká náhle a netrvá ustavičně; někdy trvá velmi
dlouho, jindy záhy mizí, podle toho, jak se chce Pán duši sdělit, a
to je věc, kterou nelze zařídit nějakým lidským prostředkem. Ale i
tehdy,  když  bolest  ta  nějaký  čas  trvá,  stává  se,  že  chvílemi
pomine a opět se vrátí.  Zkrátka, nikdy není trvalá, a proto duši
nespálí: jakmile by duše již již vzplanula, pohasne jiskra a v duši
zbude jen touha, kterou jiskra vzněcuje.
 (Svatá  Terezie  tady  popisuje  tzv.  horkou  cestu  procesu
sjednocení s Bohem. V Bibli se praví: "Buď horký nebo studený,
ale  nebuď  vlažný,  takového vyvrhnu z  úst  svých."  Ten  proces
sjednocení  u  mne  probíhal  studenou  cestou,  proto  jsem  měl
dojem, že Boha nemiluji a on mne ve všem předcházel, nejen v
existenci,  ale  i  v lásce a poznání.  Tento studený proces místo
sladkého pocitu lásky provází hrůza z toho, že se v Bohu ztratíme,
takže z modlitby pro svou sebelásku opětovaně utíkáme, abychom
sebe  zachránili.  Naštěstí  při  činném životě  jsem  měl  možnost
konat vnitřní modlitbu jen jedenkrát denně, a při té vznikaly tyto
stavy sjednocení. Kdo by zažil jen tu hrůzu, která nemá ve světě
obdoby, nemohl  by pochopit,  že se člověk na ten sjednocovací
proces může těšit jako na něco nejdůležitějšího a nejzávažnějšího
v životě, a že pospíchá, aby se už neprotivil a zcela se odevzdal.
Dělá přes den radostné předsevzetí,  že dnes neuteče a v této
prosbě je nakonec vyslyšen, ovšem nepoleví-li ve své touze. A v
té nepoleví, pokud se přes den těší onou radostí a láskou boží,
která nepochází z jeho vůle. Jasně se dá rozlišit, co je vůle lidská,
se  kterou  utekl  před  sebezničením,  a  co  je  boží  Vůle,  která
vždycky  nanovo  vítězí  nad  lidskou  vůlí.  Je  to  tedy  proces
postupného sebezmenšování.)

5. Tu není třeba přemýšlet, zda je toto vyvoláno přirozeností
samou  či  způsobeno  těžkomyslností,  nebo  zda  je  to  mámení
ďábelské či  přelud, protože se dá velmi dobře poznat,  že hnutí
pochází  odtamtud,  kde  jest  Pán,  který  je  nezměnitelný.  Také
účinky se liší od jiných pobožností, kde hluboké pohřížení ve slast
může v nás způsobit pochybnosti. Tu všechny smysly a duševní



schopnosti  nejsou pohříženy, a přihlížejí,  co by to asi  bylo,  ale
jinak  duši  nevyrušují  a  po  mém  zdání  nemohou  přispět  k
rozhojnění nebo ke zmírnění oné rozkošné muky, pena deleitosa -
k rozhojnění nebo ke zmírnění oné rozkošné muky, pena delaito-
sa.
 Podle mého zdání, komu náš Pán prokázal tuto milost - je-li
tomu tak, ten při četbě to pochopí - vzdej vroucí dík, že se nemusí
bát, není-li to snad klam; boj se však velmi, abys nebyl nevděčný
za tak  velkou  milost  a  snaž se  usilovně,  abys  Bohu  sloužil  a
polepšil  se  ve  svém životě.  Pak  člověk  uvidí,  kam dospěje,  a
shledává, že se mu dostává vždy více a více. Jedna osoba, které
se  té  milosti  dostalo,  žila  tak  několik  let,  a  byla  tak  nesmírně
spokojena, že kdyby byla mnoho let Pánu sloužila, byla by se cí-
tila velmi bohatě odměněna. Pán budiž požehnán na věky věků,
amen! (Světice zde stále mluví o sobě, pozn. G.)
 6.  Možná,  že  zapochybujete,  jak  v  tom  může  být  více
bezpečnosti  než v jiných věcech.  Po mém soudu je to z těchto
důvodů:
 Za prvé: Ďábel nikdy nemůže podat muka tak lahodná, jako
jsou tato. Může sice poskytnout slast a rozkoš, která by se zdála
být duchovní, ale nemůže poskytnout muka tak lahodná jako jsou
tato, společně s klidem a útěchou. To je nad jeho síly. Všechna
jeho  moc  týká  se  jen  zevnějšku,  a  působí  muka,  která  jsou
neklidná a podobná zápasu.

 Za druhé: Tato líbezná bouře přichází z jiných končin než z
těch, z nichž on může vládnout.
 (Z pokušení Ježíše na poušti je jasně vidět, že z pozice, na
které  je  satan,  nemůže  Ježíši  vládnout.  Proto  ho  Ježíš  bez
námahy přemáhá. Ovšem jiná pozice Ježíšova byla způsobena
Jordánem.)
 Za třetí: Duše z toho má velké zisky, z nichž nejobyčejnější
jest odhodlanost trpět pro Boha, touha po mnoha svízelích a

 (Svatá  Terezie  dobře  ví,  že  kdyby  byl  Ježíš  nepřemohl
satana na poušti,  nebyl by býval  připraven k oběti  na kříži.  Na
studené  cestě  je  člověk  zvlášť  dobře  zřejmo,  jaká  je  podstata
vnitřní  oběti,  protože  není  přikrášlena  žádným  zmírňujícím
obrazem.)
mnohem silnější  rozhodnutí  stranit  se  světských  řečí  a  jiných
podobných věcí.

(Nepřehlédněte, že touha po sebeoběti stoupá, a to je jeden
z nejjasnějších důkazů, že jsme na správné cestě. Také neschop-



nost poslouchat plané lidské řeči nebo se jich zúčastnit, nepochází
z lidské vůle, nýbrž z úrovně, na které tyto řeči nemají význam. Ta
úroveň má schopnost samočistící a samoregulační.)
 7. Je zcela zřejmé, že nejde o přelud,  neboť třeba by se
člověk jindy snažil, nemůže napodobit něco podobného. Trýzeň to
je také tak zřejmá, že se nelze nijak klamat, to jest nelze myslet,
že je, když jí není, ani nelze pochybovat o její skutečnosti. Kdyby
pak byla nějaká pochybnost, zda cítíme tu trýzeň čili nic, protože
je tomu tak, jako bychom vnímali sluchem něco velmi hlasitého.
Ani  pro  trudnomyslnost  tu  není  schůdná  cesta,  protože trudná
mysl způsobuje a vyrábí své přeludy jen v představách, zatímco
tato věc vychází z nitra duše. Dost možno, že se mýlím, ale pokud
neslyším o jiných důkazech od někoho, kdo věci rozumí, podržím
si tento názor. A tak vím i o jedné osobě, která byla stále plná
strachu,  že  se  klame,  ale  co  se  týče  této  modlitby,  nikdy  se
nemohla klamat. (Pozn. G.: Zde opět mluvila o sobě.)
 (Jaké bylo mé štěstí, že mě z těchto stavů nikdo nevyslýchal
a že jsem se k nim také nikomu nemusel přiznat. Cesta poznání
má přece jen nějakou výhodu před cestou lásky, kterou šla a vedla
svatá Terezie. Do cesty lásky je přirozeným způsobem propojena
přirozená lidská  láska,  s  láskou  boží,  a  liší  se  od  ní  jen  svou
omezeností a protekčnickým duchem: napřed sobě a svému pak
těm ostatním a Bohu.  Také hnízdečka si  dovede zde na světě
zbudovat mnohem pečlivěji a dokonaleji než člověk, který vědomě
nemiluje,  nebo  prostě  nemá  tak  vyhraněný  citový  poměr  ke
všemu, co si oblíbil. Na cestě poznání je všechno jasně rozděleno.
Naše já, které se zabydlilo ve světě, je zřetelně satanem, který se
nejen zabydlil, ale chce i vládnout a má patřičný strach ze ztráty
své prestiže. Jakmile se mu způsobem modlitby vlitým od Boha,
začne všechno bourat,  stupňuje se jeho strach ze sebezničení.
Jeho pocit  je správný. Jakmile vstupuje do modlitby svou vůlí  a
nahražuje při ní vůli lidskou, jde mu opravdu o život. Člověk před
každou modlitbou cítí nesmírnou radost, že se setká s Bohem, ani
ho nenapadne, aby bral nějaký ohled na své ustrašené já. Dělá
předsevzetí, že tentokráte tomu strachu nepodlehne a že jej bude
považovat za něco cizího a prolhaného. Ale jakmile modlitba pro-
nikne až ke kořenům jáství,  lidská mysl se začne zneklidňovat.
Nezbývá nic jiného, než za klidu se pokusit  proniknout k Bohu.
Tento průnik  nesmíme zaměňovat  za boj  se  svým středem, se
svým já, se satanem. Musí to být pořád odstup od sebe k Bohu.
Jinak nehrozí  žádné nebezpečí  záměny pravého od nepravého.
Tažení  boží  vtiská  do  duše  takovou  radost,  že  ji  člověk  lehce
rozliší  od  všech  radostí  a  rozkoší  světa.  Ty  nepřicházejí  se



strachem o sebe a s  přítomností  něčeho,  co  se nedá uchopit,
nýbrž čemu se dá jen patřit. A právě v této radosti z náležení Bohu
lze snadno poznat, oč jde a kdo to působí.)
 8. Náš Pán budívá duši ještě jinými způsoby: nenadále, když
se člověk modlí ústy (nebo slovně v duchu) a to o věci vnitřní se
ani nestará, zdá se mu, že přišlo rozkošné vzplanutí,  jakoby se
náhle rozšířila vůně tak mocná, že se šíří do všech smyslů. Ne-
dím,  že je to  skutečná vůně,  ale užívám jen tohoto přirovnání.
Touto vůní nebo něčím podobným vůni míní Snoubenec jen duši
oznámit, že je přítomen. Duše pak je jata slastiplnou touhou, aby
se z něho mohla těšit  -  mueve un deseo sabroso de gozar el
abono  de  el  (tedy  přesněji  přeloženo.  Snoubenec  má  duši
rozkošným  přáním k  tomu,  aby  se  z  něho  těšila),  a  tak  bývá
naladěna k velkým výkonům a chválám Pána našeho. Původ této
milosti je týž jako již zmíněné, ale není tu ničeho, co by působilo
trýzeň,  ba ani  touha požívat  Boha není  mučivá,  nýbrž to  bývá
nejobvyklejší stav, který duše pociťuje. A tu se mi zdá, že se nemá
čeho bát, a to z některých již uvedených důvodů. Duše jen pečuje
o to, by tu milost s díkem uvítala.

 9. 12. 1988

 Kapitola třetí
 Jedná o témže předmětu a říká o způsobu, jak mluví Bůh k
duši, přeje-li si to, a upozorňuje, jak se tu chovat a že není dobré
držet se svého mínění.  Uvádí několik známek, aby se poznalo,
kdy jde o klam a kdy ne. Kapitola velmi prospěšná.
 (Upozorňuji hned na počátku této kapitoly, že je možná také
jiná cesta,  na které nic není slyšet,  a kdyby šlo opravdu o řeč,
musel  by  být  i  na  ní  předěl  mezi  poznáváním  smyslovým  a
rozumovým  a  mezi  poznáváním  přímým  bez  zprostředkování
smyslů a bez zpracovávání smyslových vjemů rozumem a citem.
Nám známá řeč na této  cestě je  něčím, co je  poznáváno jako
něco  naučeného,  nikoliv  vrozeného.  Ovšem,  že  má  člověk
mluvidla uzpůsobená k tomu, aby se naučil lidské řeči, ale tato řeč
ho  nevede  daleko  z  zvířecí  signály,  za  to  zaručeně  vydatně
přispívá  k  tomu,  aby  se  člověk  cítil  oddělen  od  druhého,  také
ovšem k pocitu oddělenosti člověka od Boha. A protože na cestě
přímého chápání bez lidské řeči vědomě jsem od svých 17 let ve
všem, co je na ní potřebného k pochopení a před tím jsem byl na
ní  bez  zvláštního  jejího  postavení  jako  cesty  jen  občasným
nahlížením za oponu stvořeného a tvořeného, považoval bych, s
výjimkou  přechodného  období  z  lidské  řeči  do  bezeslovného



stavu, v němž se nedá mluvit, neboť se povídavá mysl zastavuje a
s  touto zástavou mizí  -  lidskou řeč  světců  ke mně,  a  ovšem i
lidskou řeč boží ke mně, za trest a známku mé neposlušnosti toho
způsobu  bezeslovného  dorozumívání,  které  je  mnohem
obsažnější,  ale je velmi závazné, a pro tuto nevyslovitelnou zá-
vaznost je téměř nemožné je převést do lidské řeči. Nicméně jsem
si všiml, že i při ubohém zpracování - a každé zpracování je ne-
sení svého kříže, jímž je lidství, tedy nesením téhož kříže, který na
sebe vzal Syn boží po svém narození na svět, bylo by chybné toto
nesení svého kříže podceňovat nebo neznat jeho nezastupitelnou
cenu  -  člověk  je  schopen  při  normální  inteligenci  vytěžit  z
bezeslovného přímého poznávání věcí duchovních mnohem více
než z řeči, kterou člověk slyší. Cesta lásky, po níž šla svatá Tere-
zie,  se bezvýhradně setkává s bezeslovní cestou až na vrcholu
lásky,  před  tím  s  velkými  výhradami  nebo  jen  neúplně.  Čemu
říkáme intuice nebo osvícení, nebylo svaté Terezii nikdy upřeno, a
byla ve velkých rozpacích, i při své velké schopnosti tlumočníka,
co z toho jí zjeveného bohatství zůstane zachováno v lidské řeči.
Věděla, že velmi málo, a často si na to stěžuje.
 Kdyby se dnes někdy člověk, 400 let po její smrti a kdykoli
později, setkal s duchem svaté Terezie - a tím mám na mysli její
pravou individualitu, které se jinak říká příbytek u Boha - a slyšel ji
mluvit ve svém rodném jazyce, tedy nikoliv španělsky, bylo by to
tlumočení duchem, příjem něčeho z obsahu jejího poznání, které
není závislé na řeči. Kdyby ji slyšel její rodnou španělštinou, pak
by si  světice pomáhala svým osobním zpracováním neslovního
poznání. Kdyby se někdo stýkal s vlastním obsahem vědomí svaté
Terezie,  který  je  uložen na věky v její  nesmrtelné  individualitě,
sám by měl z toho nejvíce, ale možná, že by se o tom nedokázal
vyjádřit. Ani Ježíš Kristus se nemohl vyjádřit o tom, co věděl od
Otce,  tak  aby rozuměli  aspoň učedníci,  leda nepatrnou měrou;
jenže o  této  neschopnosti  lidského projevu řečí  dobře věděl,  a
proto odkázal učedníky na neosobní zpracování poznání Duchem
svatým. To mějme stále na mysli. Všimněte si, jak svatá Terezie
stále více vzývá Ducha svatého, aby mohla říci ještě něco navíc.
Co pak říká, je v pravém smyslu slova vymodleno a vytrpěno. Ona
dokázala vzít svůj kříž za své sestry a dokáže ho brát i za nás. A
kdyby se rozhodla ho nenést, a to nikdy neučiní, přestala by být v
nebi,  a  to  se  stát  nemůže,  protože  ona  tam  nežije  v  pocitu
oddělenosti  od nás na jedné straně,  a  v pocitu oddělenosti  od
Boha na druhé straně. Slyšela-li už tehdy mluvit Boha, nebylo to
ani zdaleka jen nesení vlastního kříže, protože už žila v čase, kdy
jejíma nohama chodil Kristus a jejíma rukama pracoval Kristus, čili
Kristus  nesl  její  kříž  a  ona  přitom  zcela  lidsky,  tj.  nepatrně



pomáhala. Ale bez tohoto lidského přídavku by nám nemohla ani
dnes nic vysvětlit.  Chtěl  bych vás upozornit,  že tento její  lidský
přídavek je mnohem větší  než normální  lidské konání  z  vlastní
vůle, protože za ním stojí v jejím vědomí Vůle boží.
 Svatá  Terezie  si  umí  jedinečně  poradit  s  normálním
přechodem  z  lidského  utrpení  a  z  lidské  radosti  do  trýzně  z
opouštění  sama  sebe  a  do  radosti  pocházející  z  nastupující
přítomnosti boží v lidském vědomí. Teď jí zbývá kromě jiného se
vypořádat s lidskou řečí a s přechodem na řeč boží. Vizte, jaký
těžký  úkol  na sebe vzala,  když  nemohla  zabránit  tomu, že její
sestry si už udělaly dávno před jejím zásahem pomocí naučené
víry obraz Boha podle obrazu lidského:)
 1. Bůh má ještě jiný způsob, jak duši probudit. Ten se zdá
být sice v jistém smyslu větší milostí než způsoby už zmíněné, ale
může být i nebezpečnější, a proto se u něho poněkud pozastavím.
Jsou  to  jakési  rozmluvy  s  duší,  a  to  rozličného  druhu.  Jedny
přicházejí, jak se zdá, zvnějšku, jiné z nejhlubšího nitra duše, opět
jiné z něčeho nad duší, protože se projevují jako hlas. Někdy, a
mnohdy,  to  může být  přelud,  zvláště  u  osob  chabé obraznosti
nebo u těžkomyslných, když je totiž jejich trudnomyslnost značná.
 (Všimněte si, že světice praví, že jsou to jakési rozmluvy s
duší - unas hables con el alma)

 2. Po mém soudu se nesmí dbát na tento druh lidí, třeba by
tvrdili, že něco vidí, slyší nebo pozorují, ale tito lidé se také nemají
znepokojovat, kdyby se jim řeklo, že v tom vězí ďábel. Nutno je
vyslechnout  jako  osoby  churavé  a  převorka  nebo  zpovědník,
kterým by se svěřily, jim poradí, aby toho nedbaly, že to není nic
podstatného ve službě Bohu a že ďábel tak již mnohé svedl. To
potom proto, abychom takovou osobu nezarmoutili ještě víc, než
jak trpí svou chorobou. Kdyby se jí řeklo, že je to trudnomyslnost,
nikdy bychom se nedostali ke konci rozporů, neboť ta osoba by
přísahala, že to vidí a slyší, protože jí to tak připadá.
 3. Opravdu je nutné přiměti ji k tomu, aby zanechala vnitřní
modlitbu, a pokud jen může, aby těch věcí nedbala. Ďábel totiž
využívá duší takto chorých, a možná že ne k jejich vlastní škodě,
nýbrž ke škodě jiných. Avšak vždycky je třeba se těch věcí obávat
jak u churavých,  tak i  u zdravých,  pokud se nerozpozná duch,
který tu působí. A tu pravím, že je vždycky nejlépe zprvu si věcí
nevšímat, neboť je-li to od Boha, tím více se pomůže k pokroku,
ba pokrok spíše roste, je-li duše zkoušena. Je tomu tak, ale ať
duše není příliš sužována a zneklidňována, protože nemůže jít ji-
nak (jde-li o její slabost.)



 4. Vraťme se nyní k tomu, co jsem nazvala rozmluvami s
duší. Ty mohou pocházet u všech zmíněných druhů od Boha, ale i
od ďábla a z vlastní představivosti.  Uvedu, povede-li se mi to s
milostí  Páně,  známky,  podle  kterých  lze  poznat  tyto  rozdíly,  a
také, kdy jsou takové rozmluvy nebezpečné. Je totiž mnoho duší,
které se vnitřně modlí,  (totiž které se modlí v duchu ne nahlas),
které slyší takové rozmluvy, a to bych sestry, chtěla, abyste ani
nemyslily,  že činíte  zle,  když  jim  nepopřáváte  víry,  ani  v  nich
nehledaly  zlo,  jestliže  byste  jim  uvěřily,  jsou-li  pouze  pro  vás
samotné, určeny buď k útěše, nebo abyste byly upozorněny na
své chyby, ať už mluví kdo mluví, nebo ať je to přelud naší chabé
obraznosti nebo pokušení ve víře. Je třeba jim odolávat tak dlou-
ho,  dokud  nezmizí,  a  přestanou-li,  je  to  tím,  že v  nich  nebylo
mnoho síly.
 5.  Vracím  se  teď  k  prvním  (pozn.  G.:  to  jest  k  tématu
rozličného původu zmíněných slov): Ať slova přicházejí zvnitřku,
nebo  z  výše,  nebo  zvnějšku,  na  tom  nezáleží,  vždy  mohou
pocházet od Boha. Zda tomu opravdu tak je, podle mého soudu,
existují tyto známky.
 První z nejjistějších známek jest, že sebou přinášejí sílu a
moc - el poderío y seňorío -. Řeknu o tom více: nachází-li se duše
v  utrpení  a  ve  vnitřních  rozporech,  stačí  jediné  slovo,  jehož
obsahem je pouze: "nebuď zarmoucena" - "no tengas pena",  a
duše se uklidní a zbaví se zármutku, a dostaví  se větší  světlo,
které zaplaší všechen ten zármutek, za kterého se duši zdálo, že
celý svět i učenci, se spojili k tomu, aby ji poučovali o tom, na co
ona rozumem nestačila, ale nedokázali při veškeré své snaze, aby
ji zbavili zármutku. Je zarmoucena, protože jí řekl její zpovědník a
jiní, že tu jde o ďábelského ducha, který se jí zmocňuje, a to ji
velmi postrašilo. A jediným slovem k ní proneseným: "Yo soy, no
hayas miedo" - "to jsem já, neměj strach"; opustí-li ji strach úplně,
je velmi uspokojena a zdá se jí,  že by nikdo její víru nedokázal
zvrátit, nebo se velmi trápí pro nějaké obtížné jednání a neví, jak
vše  dopadne.  A  tu  slyší,  že  dobře,  a  ihned  nabude  jistotu  a
přestane se bát. A tím způsobem se vyřídí mnoho jiných věcí.
 6. Druhý důkaz pravosti slova božího je ten, že se po něm
dostaví  v  duši  zbožná  a  míruplná  usebranost  a  mocný  sklon
chválit  Boha.  Ó,  pane,  když  jediné  slovo  od  tebe  poslané  po
nějakém tvém služebníku -  neboť,  jak se tvrdí,  v  této komnatě
ještě nemluví sám Pán, nýbrž některý jeho anděl - má takovou
sílu, jakou stopu bys teprve zanechal v duši ty, když mezi tebou a
duší je pouto lásky?



 7. Třetím znakem je, že ta slova nevymizí dlouho z paměti a
někdy dokonce vůbec ne. Nezapomíná se na ně jako na slova
pronesená zde na zemi lidmi,  i  když nejvážnějším způsobem a
učenci, a i když se v nich mluví o věcech velmi nemožných, přece
jen, jak se zdá, ta slova nepřipustí pochybnosti, zda se to stane či
nikoliv,  nepřipustí  váhavost  rozumu,  neboť  se  v  duši  dostavila
jistota, i  když se zdá, že všechno probíhá opačně, než jak bylo
vzkázáno. Kdyby i léta míjela, duši neopustí přesvědčení, že Bůh
si  najde  jiné  prostředky,  o  nichž  lidé  nemají  tušení  a  že  se
nakonec musí stát a stane se, co bylo přislíbeno. Přece však duše
nepřestává  trpět,  když  vidí  tolik  překážek.  Duše  sice  nemá
nejmenší pochybnost o tom, že Bůh působí pravdivě, a byla by
ochotna za tu pravdu položit život, ale když minul čas slibu božího,
dostaví  se  pochybnosti,  zda-li  přece  jen  nešlo  o  ďábelské
působení  nebo  o  pouhou  lidskou  představu,  všechny  takové
myšlenky,  jak  již  řečeno,  vzbuzuje  ďábel,  aby  duši  potrýznil  a
zastrašil, zvlášť když jde o tak důležitou řeč. Neboť co by neučinil,
když z toho, co se děje, vyrůstá duším mnoho dobrého a jsou to
skutky k veliké cti  a službě Bohu? Ďábel se bude aspoň snažit,
aby v duši oslabil víru, jelikož tím způsobí mnoho zla, nevěří-li se v
moc boží, která dokáže provést, co lidský rozum nechápe.
 (Na cestě poznání se dostavuje jistota vždy beze slov a bez
obrazu, čili odpadají všechny pochybnosti, respektive namísto slov
události  s  velkou  a  ucelenou  schopností  vypovídací,  která
přesahuje jejich vlastní děj a tedy i rámec času. Pochybnosti jsou
dodatečně  vyvráceny  ještě  důsledky  událostí.  Všimněte  si,  jak
např. Starý zákon takhle vypovídal na každém kroku o Pánu Je-
žíši, zatímco dva z učedníků Páně se o tom dověděli, ostatně k
velkému svému údivu,  až po zmrtvýchvstání Páně na cestě do
Emaus.
 28.  říjen 1939 byl  pro  mne dnem, kdy jsem byl  naposled
před koncentračním táborem u maminky v Plzni. Tehdy náhle - a
řekl bych způsobem zdánlivě bezohledným pro tu chvíli a zároveň
nejvyšší měrou ohleduplným pro tu chvíli vůči duchovnímu smyslu
událostí - jsem věděl, že mě čeká vážné ohrožení života, a že z
něho vyváznu zdráv jedině tehdy, když má matka mě přestane mít
raději než Boha a zřekne se mě tak, jako čtrnáctkrát učinila mezi
mými dvěma až čtyřmi roky, vždy před každou operací za vědomí.
 Neznal  jsem  nic  kolem  toho  a  jakého  druhu  bude  to
nebezpečí,  a  kdy nastane.  Ta moudrost,  která se tu  beze slov
zjevila, věděla přesně, co je důležité a co vedlejší nebo odvádějící
od pravdy.



 Ještě bych měl k tomu říci, že k takové jistotě se dospívá
zkušenostmi  s  událostmi.  Napřed událost -  nositelka  budoucího
hlubšího  poznání,  budoucích  rozsáhlejších  jistot  -  vyvstane  z
ostatního  dění  jako  nejvýš  důležitá,  ale  bez  určení  k  čemu.
Postupně, při další výchově událostmi jako důležitá už k něčemu
konkrétnímu a nakonec třeba převratnému. Pak se odváže náhlé
vědění od událostí a začne jít o čisté poučení přímým poznáváním
pravdy. Tím ovšem vývoj na cestě poznání nekončí. Uvedl jsem
jen  ten  případ,  který  převádí  člověka  přes  pátou  komnatu.
Zpočátku  z  vedení  klíčovými  událostmi se přejde bez vlastního
přičinění k vedení všemi událostmi stále hlubším chápáním toho,
co  lidé  dělají  aniž  vědí,  že  to  dělají.  Ztráta  vlastní,  jen  sobě
podřízené  vůle,  jde  ruku  v  ruce  se  ztrátou  pocitu  oddělenosti.
Obojí má své oboustranné výkyvy. Kdykoliv člověk prosazuje svou
osobní  vůli,  nabývá  větší  pocit  oddělenosti,  a  vědomí  se  ocitá
hlouběji a bezmocněji ve svém vězení nepravé individuality. To je
nejtemnější žalář člověka, neboť je spojen s tím, čemu Ježíš říká
velmi  výstižně  "temnoty  vnější".  Kdo  hospodaří  pro  sebe,  ten
vlastní  a  vůbec  nehospodaří  svým  životem  jako  se  svěřenou
hřivnou, nemůže se nadát vůbec žádných milostí od Boha. Snaží-li
se o jakýkoliv druh vnitřní modlitby, spíše při ní bojuje se sebou,
než aby se Bohu odevzdával a vyplýtvá všechny síly určené pro
poznání.
 8. Při všech těch zápasech, kdyby se našel někdo, kdo by
takové osobě řekl,  že to všechno jsou nesmysly  (Pozn. G.:  Na
okraj těchto řádek budiž řečeno, že jde o případ samotné světice.
Viz Vida XXV, takže, jak upozorňuje Tomáš od Kříže, tato kapitola
komnat je jistým způsobem duplikátem kapitoly XXV Vida) - míním
tu zpovědníky,  jimž to duše sděluje -  i  kdyby nevím kolik  zlých
příznaků  ukazovalo,  že  se  nemůže  splnit,  co  Bůh  duši  vnukl,
zůstává přece, nevím, kde se bere, jakási jiskra naděje velmi živá,
když všechny ostatní naděje jsou mrtvé, nemohly však zničit tuto
jiskru duše, která je jistotou. A konečně, jak jsem řekla, plní se
slovo Páně a duše zůstává spokojena a radostna, že by si nepřála
nic jiného, než aby věčně chválila jeho Velebnost, a to mnohem
více proto, že jí bylo splněno, co jí bylo slíbeno, než pro věc samu,
i kdyby jí na ní sebevíce záleželo.
 9.  Nevím,  proč  duše  tolik  dbá  na  to,  aby  se  ukázala
pravdivost božích slov. Ale i kdyby lidé tutéž osobu věznili za lež,
nepociťovala by to za tak těžké, jako kdyby znevažovali slovo bo-
ží. Jistá osoba si do nekonečna připomínala Jonáše proroka (Jon I
až IV),  když se Bůh smiloval  nad Ninive,  kterému Jonáš věštil
zkázu  (překladatel  Bohuslav  Kyselý  k  tomu  dodává:  V  době



pronásledování sv. Terezie viděla celou řeholi Bosých karmelitánů
roztříštěnou, napsala v jednom svém listu, aby ji  hodili do lodě,
aby se bouře utišila. Poznámka z madridského vydání z r. 1881).
 10. Mají-li tyto hovory svůj původ v obrazotvornosti, nikdy v
nich není nic z uvedených známek, ani jistoty, ani klid, ani vnitřní
slasti. Může se ovšem stát - a také vím o několika osobách, jimž
se to přihodilo -, že když se příliš zahloubaly do modlitby klidu a
duchovního  snění,  ať  již  ze  slabé  tělesné  povahy  a  chabé
obraznosti, či z jiné příčiny, že jsou v této velké usebranosti tak
bez sebe,  že ani  necítí,  co  se  děje  kolem nich:  všecky  jejich
smysly jsou tak uspány, jako u člověka, který spí. Snad je tomu
skutečně tak, že smysly usnuly, a tu se jim jako ve snách zdá,
jako by k nim někdo mluvil, nebo jako by něco viděly, a domnívají
se, že to pochází od Boha. Ale účinky jsou konečné jako ve snu.
Mohlo by se také stát, jako že se někdy skutečně stává, když se
takové osoby od Pána něco vroucně vyprošují, zazdá se jim, jako
by se jim slibovalo splnění toho, oč prosí. Kdo však již mnohokrát
zakusil, jak hovoří Bůh, nedá se v té věci, jak si myslím, oklamat
představivostí.
 (Četl jsem někde, že lidská mysl se často při vnitřní modlitbě
pohybuje jako na ostří nože. Jednou stranou tohoto ostří je bdělý
stav,  druhou stranou spánek.  Můžeme se vyvarovat spánku jen
když  zaujatost  mysli  pro  předmět  modlitby  je  tak  velká,  že  se
dostavuje  něco  opačného  než  spánek.  Stupňuje  se  bdělost
způsobem  dosud  nikdy  nezažitým.  Člověk  se  vpíjí  do  nové
skutečnosti,  která  je  tak  mocná,  že  ho  nenechá  spát.  Tato
zaujatost  může  být  tak  velká,  že  pomíjí  aspoň  načas  potřeba
spánku, a člověk tím není unaven. To je, myslím důkaz o tom, že
jdeme správnou cestou  a  nemůžeme se  mýlit  o  tom,  kdo  nás
táhne.)
 11. Více jest se obávat ďábla, ale vyskytnou-li se zmíněné
známky, můžeme si být jisti  tím, že to byl  Bůh, ale jde-li  o věc
důležitou a má-li se něco počít ve vlastních nebo v záležitostech
osob jiných, nikdy nečiňme nebo v sobě nezamýšlejme něco bez
posudku  zpovědníka  učeného  a  obezřetného,  který  je  pravým
sluhou božím, třeba bychom sebe více  poznávaly  a bylo  zcela
zřejmo, že věc je od Boha. Tak chce jeho Velebnost, a tomu co
káže  On,  nesmíme  se  vyhýbat.  Sám  nám  pravil,  abychom  ve
zpovědníkovi  viděly  Jeho zástupce;  proto nelze pochybovat,  že
jsou  to  slova  boží.  Ona  pomohou  povzbuzením,  jde-li  o  něco
nesnadného, a Pán je vnukne zpovědníkovi, a bude-li chtít, učiní,
aby  věřil,  že to  byl  jeho duch;  ne-li  nemáme dalších  závazků.
Jednat jinak a jít v těchto věcech za svým příkladem, pokládám za



velmi  nebezpečné.  Proto  vás,  sestry,  prosím a  napomínám ve
jménu Páně, aby se vám to nikdy nestalo.
 12.  Jest  ještě jiný  způsob,  jak mluví  ví  Pán k  duši  a ten
pokládám za velmi určitou známku jeho působení, totiž tak zvané
visión intelectual - vidění rozumové, o němž dále promluvím. Děje
se tak zcela v nitru duše, kterému se zdá, jako by tak zřetelně
slyšelo slova našeho Pána, a tak utajeně, že již způsob postřehu a
účinky vidění samého mu dodávají bezpečnou jistotu, že ďábel v
tom nemá podíl.  K této víře vedou duši vzácné výsledky,  které
zanechává  vidění,  přinejmenším  pak  je  naprosto  jisto,  že
nepocházejí  z  představivosti.  Také  to  lze  vždycky  při  troše
pozornosti zjistit z těchto důvodů:
 Za prvé: jde o nebývalou zřetelnost mluvy. Ta musí být tak
jasná, že by duše zpozorovala, kdyby z toho, co slyší, scházela
jen jediná slabika. Ví také, zda bylo mluveno, tím nebo oním slo-
hem, i kdyby byl smysl všeho týž. Mluví-li představivost, nebude
mluva nikdy tak jasná, slova tak zřetelná, nýbrž vše jako v po-
losnu.
 13. Za druhé: Mnohdy duše ani nemyslela na to, o čem Pán
k ní promluvil, tj. vše přijde neočekávaně, ba i tehdy, když člověk
s někým rozmlouvá. Ačkoliv mnohdy je slyšet odpověď na to, co
právě šlehlo myslí nebo před chvílí ji zaměstnávalo, velmi často
se to týká věcí, na které nebylo v duši ani pomyšlení, že by mohly
být  nebo skutečně byly.  Proto je také nemohla vyvolat  obrazo-
tvornost,  aby  se  duše  neklamala  představami  toho,  po  čem
nezatoužila, co nechtěla a vůbec neznala.
 14. Za třetí: Při hovoru božím je to tak, jako bychom někoho
poslouchali;  zatímco  promluví-li  obraznost,  vede  se  nám  jako
tomu, kdo sám pomalu sestavuje, co by rád slyšel od jiného.
 15. Za čtvrté: slova boží se velmi liší od lidských a jediné
obsáhne víc, než by rozum náš dovedl tak rychle postihnout.
 16. Za páté: často se duši zároveň se slovy naznačí beze
slov víc, než slova obsáhnou. Děje se to způsobem, který vysvětlit
neumím. O tomto způsobu chápání promluvím jinde více. Je to
velmi jemné vnuknutí, které vyzývá ke chválám Pána. V této věci
jakož  i  v  rozdílech  promluv,  se  octlo  mnoho  osob  v
pochybnostech, zvláště znám jednu (pozn. G.: A tu mluví o sobě),
které se to přihodilo, a tak se to bude dít i jiným, které se v tom
ještě nevyznají.  A tak vím, že ona osoba si toho všímala velmi
bedlivě,  neboť  se  stávalo  velmi  často,  že Pán jí  prokazoval  tu
milost.  Největší  pochybnost,  kterou zpočátku mívala,  záležela v
tom, zda to nejsou jen klamné představy, neboť mámení ďábelské



lze  rychleji  poznat,  ačkoliv  jeho  šalby  jsou  takové,  že  umí
napodobit i  ducha světla. Ale to se stane, po mém úsudku, jen
slovy, která vyslovuje tak zřetelně, že nelze pochybovat, že jsme
je slyšely jako od ducha pravdy. Nemůže však podvrhnout účinky,
o nichž byla řeč a nezanechá v duši pokoj a světlo, nýbrž spíše
neklid a zmatek. Ďábel může natropit jen málo škody, nebo vůbec
neuškodí, je-li duše pokorná a činí, co jsem pravila, totiž nedá-li se
pohnout k tomu, aby provedla samovolně, co před tím slyšela.
 17.  Jsou-li  to  slova  přízně  a  laskavosti  Páně,  dbej  duše
pečlivě toho, aby ses proto nepokládala za lepší, a kdybys nedba-
la tím většího zahanbení (že se těch milostí dostává někomu, kdo
si toho vůbec nezasluhuje), tím hojnější je slovo rozkošné, a věz,
že nepochází od Ducha božího. Je totiž jisto, mluví-li Bůh, že čím
větší  milost  duši  prokazuje,  ona sama tím méně o sobě myslí:
neboť si  více vzpomíná na své hříchy a více zapomíná na své
dobyté zásluhy. Tu jest její vůle a paměť více zaměstnána jedině
hledáním cti boží, tu duše nedbá na svůj prospěch a tím více se
strachuje,  aby  se  nějak  neuchýlila  její  vůle  a  tím  více  je
přesvědčena,  že si  těch  milostí  nikdy nezasloužila,  nýbrž že si
zasloužila pekla. Při těchto účincích nepoddávej se duše strachu
ze všelijakých darů a milostí, kterých se jí při modlitbě dostává,
nýbrž důvěřuj v milosrdenství Páně, jenž je věrný a nedovolí, aby
ji ďábel oklamal, ačkoliv je někdy dobře choditi v bázni (Viz I, Kor
X, 13: Bůh je věrný:  nedopustí,  abyste byli  podrobeni zkoušce,
kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i
východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.)
 18. Těm, které Pán nevede touto cestou, mohlo by se snad
zdát, že zmíněné duše by mohly i neposlechnout slov, která k nim
mluví Bůh, a jsou-li  to hovory vnitřní,  že by se mohly duše tak
rozptýlit, že by neslyšely nic, a tak by se nevydávaly nebezpečí
klamu. Na to odpovídám, že je to nemožno. Nemluvím tu o těch,
kterým obrazotvornost něco předstírá, protože netouží-li po něčem
takovém, je vyřazena i  jejich představivost:  Ale tu -  když mluví
sám Bůh -  není  žádné pochybnosti,  neboť mluvící  Duch zarazí
všechno ostatní myšlení do té míry - přinutí k poslouchání, že se
mi téměř zdá - a také věřím, že je tomu tak -, že by bylo možnější,
aby někdo, kdo velmi dobře slyší, nerozuměl osobě velmi blízké a
hlasitě  mluvící,  protože  by  nemusel  dávat  pozor  a  věnovat
myšlenku i rozum jiné věci. Avšak u věci, o které mluvím, nelze
učinit nic takového. Tu nelze si zacpat uši a není možné myslet na
něco jiného, než na to, co hlas praví. Ten, jenž mohl slunce zas-
tavit,  jak se tuším stalo (Viz Josue X,  12 -  13),  může zastaviti
činnost  všech duševních schopností  a celého nitra,  takže duše



dobře vědí, že hradu velí jiný, větší Pán než ona, což ji povzbuzuje
k velké zbožnosti a pokoře. Není tedy prostředku, který by pomohl
neslyšet.
 Dejž nám boží Velebnost, abychom přihlížely jen k tomu, jak
se  jí  zalíbit,  na  sebe  pak,  jak  jsem  řekla,  zapomínaly,  amen.
Popřej mi Pán, aby se mi to povedlo vyložit, co jsem si umínila, i
aby to sloužilo k poučení tomu, kdo se chce dát poučit!
 12. 12. 1988

 (Kdyby  někdo  byl  veden  jinou  cestou,  ale  do  těchže
hloubek, a neslyšel by nikdy slovo boží,  vedlo by se mu navlas
stejně  jako na cestě  zdola  nahoru.  Zaznamenal  by napřed  jen
málokdy sílu a moc boží, které by se projevily jen tehdy, kdyby se
napřed sjednotil ve vůli, pak, takto sjednocený, ji opustil,  a tím i
sebe. Je nepravděpodobné, že by třeba jen jedenkrát dokázal si
zacpat uši a neslyšel, co od něho Bůh chce. Provedl by to, když by
před tím zanechal všechno ostatní. Mohlo by se stát, že by upros-
třed zcela světského počínání, byl náhle a nečekaně v něm přeru-
šen a začal by konat přednostně Vůli boží, zanechaje vůli svou,
jako  kdyby byl  zavolán hlasem tak  mocným,  že  mu nedokázal
odporovat, že mu nedokáže odporovat, ba ani ho nenapadne, aby
odporoval.  V  tomto  smyslu  byl  svatý  Josef  Kupertinský  lidsky
nevyslovitelný.  Marně mu domlouvali,  že vzhledem k jeho nízké
inteligenci  se  nemůže  stát  knězem.  Tam  šlo  o  dlouhodobé
působení slova božího, které nikdy neslyšel, ale o kterém věděl.
Jeho mocí překonal všechny překážky, kterých nebylo málo, stal
se nejlepším mezi knězi.)

 Kapitola čtvrtá
Pojednává o tom, jak Bůh zastavuje (pohybové schopnosti)

duše ve vnitřní modlitbě zanícením - arrobamiento - nebo extází -
éxtasis - nebo vytržením rapto -, což po mém soudu jedno jest, a
jak je třeba mít velkou odvahu, aby se přijaly tak velké milosti od
jeho Velebnosti.
 1.  Jakého  klidu  může  dojít  ubohý  motýlek  při  těchto  již
zmíněných nebo jiných útrapách? Vše se děje proto, aby se více
toužilo používat Snoubence. A protože jeho Velebnost zná naši
slabost, zvyká nás těmito a mnohými jinými věcmi, abychom se
odvážily  spojit  se  s  tak  velkým  Pánem  a  přijmout  jej  za
Snoubence.



 (Nezapomeňte,  co  světice  řekla  obrazně,  že  motýlek
poletuje  a  nenalézá  klidu,  protože  nenalézá  pravého  místa  k
odpočinku. Teď říká, že Bůh jej zastavuje v pohybu.)
 2. Zasmějete se a bude se vám to zdát pošetilé, co říkám,
protože každá z vás usoudí, že není třeba odvahy, a že nebude
ženy postavení tak nízkého, aby neměla odvahu zasnoubit se s
králem. I já jsem toho názoru, pokud jde o krále pozemského, ale
jde-li  o nebeského,  tu vám pravím,  že je třeba odvahy víc  než
byste  si  myslely,  protože  naše  přirozenost  je  velmi  bojácná  a
nízká pro něco tak velikého, a má za jisté, že kdyby jí Bůh nedodal
odvahy, bylo by něco takového nemožné. A tak uvidíte, jak jeho
Velebnost  zachází  s  tímto  strachem,  aby  uzavřela  zásnubnou
smlouvu. Míním tím, že se to musí stát, když uchvacuje duši tak,
že ji zprostí smyslů, neboť kdyby byl při smyslech a viděla se tak
blízko  tak  veliké  Velebnosti,  snad  by  ani  nebylo  možné,  aby
zůstala naživu - no sea posible por natura quedar con vida.
 (Nebylo by možné, míní sv. Terezie, dostat se do tak velké
blízkosti  Boha,  kdyby On nezastavil  veškerou činnost  duše.  My
zatím poznáváme sebe jen ve své činnosti; jakmile dokážeme být
nečinní, usínáme, a to je pro nás špatná vizitka neboť spánek nám
znemožňuje poznávat sebe jako nečinné. Jak ale potom máme
poznat Boha, když On je jediným pravým a ustavičným činitelem,
tj. nikdy nespí, neztrácí z vědomí nic. To je smysl Ježíšových slov
na rozbouřeném jezeře. "Což nevíte, že jsem s vámi?" Ke slovům
svaté  Terezie,  že  "nuestro  natural  es  muy  tímido",  "naše
přirozenost  je  velmi  bázlivá".  Na  duchovní  cestě  je  zapotřebí
především umět spojit  všechny své síly  k  dosažení  duchovního
cíle a pak odvahy ke ztrátě sama sebe, tj. toho, koho považujeme
za sebe. Promluvme si o tomto druhém požadavku. Snad svatá
Terezie a její duchovní dcery neměly tak těžké postavení jako to,
které nabyly vyznamenáním charismatem lásky, protože ta za ně
obstarala  pravou  odevzdanost.  Viz  svatý  Jan  Evangelista  pod
křížem Ježíšovým jako jediný z jeho učedníků! Ale kdo jde cestou
existenční  nebo cestou poznání,  ten nemá, na koho by přeložil
část svého břemene a tvrdě je nese, jak se mu zdá, sám. K tomu
nemá nikdo dost odvahy, i když vždy znovu slibuje, že ji v sobě
přece jen najde. Proč slibuje a komu slibuje? Slibuje tomu, kdo jej
k sobě táhne takovou nadlidskou trpělivostí, že se u žádného tvora
nevyskytuje. Ovšem, co se tu děje vnitřně v modlitbě, to se musí
stát  též  v  zevním  světě,  třebaže  se  zpožděním  a  s  velkým
trápením.)
 Rozumí se, že tu mám na mysli skutečné uchvácení, ne pak
ženské mdloby, jaké míváme, a extáze a vše se nám zdá být hned



uchvácením, a zatím, jak jsem, tuším, už řekla (Ve 4. komnatě, 3.
kapitole v článku 11 - 12), jsou lidé tak slabého složení, že už při
modlitbě  ticha  umírají.  Chci  tu  uvést  některé  druhy  takového
zanícení, o nichž jsem slyšela,  protože jsem se stýkala s tolika
osobami svatými duchovním životem, ačkoliv nevím, zda se mi to
podaří napsat jako jindy, kde jsem to popsala. Zdálo se totiž, že
nebude nevhodné z několika důvodů toto opakovat a některé jiné
zde uvedené věci, i kdyby to bylo jen proto, aby tu byly všechny
komnaty souvisle vylíčeny.
 3.  Jeden  způsob  je  tento:  duše,  třeba  by  to  nebylo  v
modlitbě, je tak dojata některým slovem, které slyšela od Boha,
nebo na které si  vzpomněla, že se zdá, jakoby jeho Velebnost,
pohnuta lítostí,  že ji  viděla tak dlouho trpět,  jak jsme si už řekli
(zde v 6. komnatě, 2. kapitola, 4. článek), zažehla z nitra její duše
jiskru, o níž byla řeč. Duše je ohněm všecka strávena jako pták
Fénix, a vyjde obnovena. Tu lze zbožně věřit, že jí byly její viny
odpuštěny - ovšem byla-li  připravena a použila-li  prostředky jak
učí Církev - a tak očištěnou ji Pán spojuje se sebou, o čemž nikdo
nemá tušení kromě nich samých dvou, ba ani duše to nechápe
tak, aby to mohla potom vypovědět, ačkoliv není bez vnitřního cí-
tění. Není to tak jako když někoho uchvátí mdloba nebo třeštění,
kdy se vůbec neví, co se děje uvnitř, ani kolem něho.
 (Bylo  výborné,  že  jsem ani  po  létech  nedokázal  někomu
vysvětlit, co se ve mně dělo. Bylo by to znamenalo úplný poprask
v mém okolí a byl by se tím neklidem pravděpodobně zmařil další
pokrok. I ochrana boží používá nevyzpytatelné způsoby, a potom,
nic z toho, co se děje uvnitř, není určeno pro trh.)
 4. Pokud tomu rozumím v tomto případu, není duše nikdy
tak bystrá pro věci boží a není nikdy obdařena tak velkým světlem
a poznáním boží Velebnosti.  Bude se to zdát nemožným, neboť
jsou-li  schopnosti  duše  tak  pohrouženy,  že možno říci,  že jsou
mrtvy, a totéž platí o smyslech, jak je možno mít za to, že duše
chápe toto tajemství? To nevím, a snad to neví žádný tvor, než
sám Stvořitel.
 (Ale  připomeňme  si  jen,  že  Bůh  seslal  na  Adama  tvrdý
spánek, když z jeho žebra stvořil Evu, a to se stalo cestou na zem
do dualismu. Na cestě zpět na nebe do neduálnosti se stalo totéž
a  dokonce  dvojmo.  Napřed  usnuli  učedníci  v  zahradě
Getsemanské a pak sám Ježíš v hrobě. Tehdy celá tělesnost byla
jako  pohřbena,  aby  mohla  vstát  z  mrtvých.  Na  cestě  zpět  se
spojujeme s  nestvořeným a tím je  Bůh.  Aby se  to  mohlo stát,
máme v  sobě  jiskru,  o  níž  ví  svatá  Terezie.  Ta  jiskra  je  také
nestvořená a tak nakonec nestvořené se setká s  nestvořeným.



Kdyby tomu tak nebylo,  byl  by všechno, co říká světice,  pouhý
klam. Jen je třeba dodat, že tělesné hraje roli transformátoru, a to
dvojstranného: před narozením a po narození transformuje věčné
na časné, na konci věků pak časné na věčné. Skonává jen věk a
nikoliv  věčné,  to  je  pochopitelné.  A  tohle  zatím stačí  pro  další
výklad.)
 Totéž lze říci o mnohých jiných věcech, které se dějí v tomto
stavu, tj. v těchto dvou komnatách. Tato komnata s poslední by se
mohly dobře spojit, neboť mezi nimi není zavřených dveří. Jelikož
však v poslední komnatě jsou věci, které se zjeví jen těm, kdo do
ní vešli, zdá se mi správné, abych je rozdělila.
 5. Když se člověk ocitne v tomto zastavení (Překladatel pře-
de mnou B. Kyselý překládá slovo suspensión jako uchvácení, a
myslím,  že  i  všechno  před  ním,  kolik  těch  slov  tam bylo.  Ale
nemyslete si,  že světice nevěděla,  co je to suspensión,  roztok.
Chtěla  ukázat,  že  se  změnilo  skupenství  duše,  a  tato  změna
skupenství  musela  způsobit  zastavení  všech  dosavadních
duševních  schopností  a  funkcí.  Ona  se  dostala  dále  za  toto
zastavení a svým životem dokázala, jaký hluboký smysl má lidský
život  před  tímto  zastavením dosavadního  způsobu života  a  po
něm pak smysl nový, vědomou spolupráci s Bohem. Obtížné však
je i pro ni, proč musí dojít k zastavení jednoho způsobu, aby se
mohl dostat ke slovu druhý způsob.)  a Pán má za dobré zjevit jí
nějaké tajemství, jak některé věci nebeské a vidění představivá -
visiones imaginarias, aby potom o nich směla něco říci, a vše se
vtiskne do její paměti tak, že už nikdy nezapomene. Přesto však
jsou vidění rozumová - intelekctuales -, o kterých nedovedu říci
nic, neboť jsou zajisté některá z nich tak vznešená, že je nemají
pochopit, kdo žijí na zemi, i když něco se dá vyjádřit slovem. Je-li
však  duše  při  smyslech,  je  potom možno  vypovědět  mnohé  z
těchto rozumových vidění. Možná, že některá z vás nechápe, co
jest vize a především vize intelektuální, proto mně bylo přikázáno
napsat (Pozn. G.: Snad Graciánem, snad de Velázquesem, kteří ji
zavázali poslušností, aby toto dílo napsala), přestože některé se
to bude zdát nevhodné, jiným však to bude prospěšné.
 6. Tu mi však řeknete: Nemá-li se duše potom rozpomenout
na tyto tak vznešené milosti, které jí Pán prokazuje, jaký užitek jí
přinášejí? Ó, dcery, ten je tak velký, že ho nelze ani dost vychválit.
Třebaže  se  nelze  o  těch  milostech  vyslovit,  jsou  přece  dobře
zapsány v nejhlubším nitru duše a nikdy na ně nelze zapomenout.
A opět namítnete: Jak je možno na ně vzpomenout, neobsahují-li
obraz, ani je nemohou postihnout lidské schopnosti? Tomu také já
nerozumím, ale vím, že některé pravdy o velikosti  boží jsou do



duše tak vryty, že kdyby ani neměla víry, která jí říká, kdo je Bůh,
a že je povinna věřit v něho jako v Boha, od té chvíle by se mu
jako  Bohu  klaněla,  jako  učinil  Jakub,  když  spatřil  žebřík  (Gen
XXVIII, 12).
 Zajisté poznal s ním i jiná tajemství, která neuměl vyslovit,
neboť  z  pouhého  pohledu  na  žebřík,  po  němž  vystupovali  a
sestupovali andělé, nebyl by chápal tak velké tajemství, kdyby se
mu nebylo dostalo více vnitřního světla.

 (Dalo by se dnes říci: Kdyby se nestalo nic víc, než že v
lidské duši  byl  nastolen nový řád hodnot,  stačila  by tato vnitřní
proměna na celý život. Já např. jsem do dubna 1930 nepotřeboval
věřit v Boha a jednal jsem jen kvůli tomu, v koho jsem věřil, a tím
jsem  si  byl  především  sám.  Od  zastavení  tohoto  postupu
rozpustilo se všechno, co mne před tím drželo kolem středu, jímž
jsem si  byl  sám, a ocitl  jsem se uvnitř  nové zkušenosti,  kolem
nového středu jsem se začal točit, a kolem něho se upřádala má
budoucnost  a  dosud  se  upřádá.  Stalo  se  to  nevysvětlitelným
způsobem, ale co z toho vysvětlím, je nepatrný účinek té proměny
z celkového jejího stálého působení. A o čem zde mluvím není zá-
ležitostí paměti, nýbrž účinek trvalé proměny dynamického charak-
teru. Ale všechno se neztrácí ani z paměti.  V prvních fázích té
proměny jsem měl  nezapomenutelný  dojem dvojího zastavení  i
rozpuštění.  Kdyby  mi  světice  nepotvrdila  svým  výrazem
suspensión obojí tak dokonale, těžko by byla mohla učinit pro mne
i pro mnohé jiné více. Ta lidská řeč ve své dvojsmyslnosti přece
jen  je  výtečným nástrojem v  rukou božích.  Ukazuje  cestičku  z
dualismu.)
 7. Nevím, zda je správné, co tu pravím, neboť, ačkoliv jsem
to slyšela,  nevím, zda si  na to dobře vzpomínám. Také Mojžíš
nedovedl říci vše, co viděl v (hořícím) keři (který neshořel), nýbrž
pouze to, co chtěl Bůh, aby bylo řečeno (Ex III, 2), ale kdyby byl
Bůh nezjevil duši tajemství spojené s jistotou - con certidumbre -
aby věděl a věřil,  že Bůh jest,  jenž mluví s ním, nebyl by mohl
obstát v tak velkých útrapách a nebyl by pochopil tak velké věci
mezi trním onoho keře, které mu dodaly odvahu, aby vykonal vše,
co činil pro lid izraelský. Tak nám, sestry, ze skrytých věcí božích
nepřísluší pátrat po rozumových důvodech, abychom je pochopily,
nýbrž  jako  že  věříme,  musíme  i  věřit,  že  červ  chápavosti  tak
omezené, jako jsme my, nemůže pochopit boží velikost. Velmi jej
chvalme, že nám umožnil pochopit aspoň některá tajemství.
 8. Ráda bych, aby se mi podařilo najít nějaké podobenství,
kterým bych aspoň poněkud znázornila, co chci říci, ale myslím,
že není nic příhodného. Řekněme si tedy toto: myslete si, že byste



vešly  do  komnaty  krále  nebo  některého  velmože,  tu  komnatu
nazývají, pokud vím, camarín, budoárem, kde je bezpočet různých
sklenic a hrnčířského zboží a jiných věcí, uspořádaných tak, aby,
kdo vkročí,  je  mohl  téměř všecky  vidět.  Jednou mě zavedli  do
podobného pokoje v domě vévodkyně z Alby. Zastavila jsem se
tam z poslušnosti  na  své  cestě,  jelikož ta  paní  o  to  naléhavě
prosila  představenou.  Užasla  jsem  při  vkročení  do  komnaty  a
uvažovala jsem, k jakému užitku by byla taková spousta věcí. Tu
jsem  poznala,  že  takové  rozmanitosti  lidských  výrobků  mohou
pohnout k velebení Pána, a dnes jsem za to povděčna, že mě k
tomu tyto věci přispěly. Ačkoliv jsem tam prodlela jen chvíli, bylo
toho tolik na podívanou, že jsem ihned na všechno zapomněla,
takže mně ani jeden z těch kusů neutkvěl v paměti, jako bych jich
nikdy nebyla viděla, ba nemohla bych ani říci, jaké to byly práce.
Jen celkově si vzpomínám, že jsem to viděla. Tak je tomu i zde,
když duše splynula v jedno s Bohem, když byla povznesena do té
komnaty nejvyšší, do nebeského nebe - en este aposento de cielo
empíreo que devemos tener en lo interior de neuestras almas, -
které musíme mít v nitru svých duší - jest přece zřejmo, že když je
v nich On, jistě je v některém z jejích příbytků - a kdykoli se octne
duše v extázi, nechce vždycky Pán, aby viděla taje té komnaty,
neboť je tak opojena jeho požíváním, že jí stačí tak velké dobro.
Někdy však se mu líbí, aby duše vystřízlivěla a hned spatřila, co je
v té komnatě. A tak může potom, když přišla k sobě, představit si
všecky velkolepé věci, které viděla, ale nemůže se vyslovit ani o
jediné.  Také nemůže přirozenými  schopnostmi  postřehnout  víc,
než se Bohu zalíbilo jí ukázat nadpřirozeným způsobem.
 9. Nyní se přiznávám, že duše něco viděla a že je to vize
založená  na  představivosti  -  visión  imaginaria.  Nic  takového
nechci  říci,  neboť o tom tu nepojednávám, nýbrž o rozumovém
vidění - visión intelectual; protože však nemám vzdělání, neumím
se  vyjadřovat  správně.  Co  jsem  doposud  o  této  modlitbě
pověděla, pokud správně, jasně vidím, že jsem to nebyla já, která
to  řekla.  Nezví-li  duše  při  těchto  vytrženích  nic,  jest  mým
soukromým míněním,  že  nešlo  o  vytržení,  nýbrž  o  přirozenou
mdlobu. U osob slabého založení, jako jsme my ženy, může se
totiž stát, že překonají jakousi silou ducha přirozenost a zůstanou
tak  opojeny,  jak  jsem se,  tuším,  zmínila  při  modlitbě  ticha  (4.
komnata, 3. kapitola, čl. 11 - 13). Tento stav nemá s vytržením nic
společného, protože pokud jím je, věřte, že Bůh uloupil celou duši
pro  sebe,  a  protože  ona  je  jeho  vlastnictvím  a  snoubenkou,
ukazuje jí  nějakou částečku své říše,  kterou získala, jelikož tou
snoubenkou je. A i kdyby to bylo sebeméně, co jí ukazuje, je toho
velmi mnoho, co tkví  v tom velkém Bohu, a On si  nepřeje být



vyrušován čímkoli, ani schopnostmi duše, ani smysly, nýbrž ihned
velí uzavřít dveře všech těch komnat, jen dveře komnaty, ve které
sám dlí, zůstávají otevřeny, abychom mohli vejít.
 (Tak se stává záhy po narození člověka na svět, aby se lid-
ský tvor mohl plně soustředit na všechno, co se dá v pozemském
světě vnímat. Kdyby se neuzavřelo ve prospěch lidského úseku
vědomí všechno ostatní, co tomuto úseku přímo neslouží, byl by
vjem světa pomíchán se vjemem jiných světů, lépe řečeno, jiných
úrovní vědomí, které se nevejdou do lidské tělesnosti  jinak, než
když z ní jedno zmizí a druhé se objeví. Malým příkladem toho
nám může být spánek se snem, kde se ztotožňujeme se sebou na
jiné úrovni vědomí tak dokonale, že vůbec nepochybujeme o tamní
své totožnosti, totiž že jsme opravdu tím, o kterém se nám zdá.
Jenže na úrovni snu jde jen o přesun vědomí někam jinam, ne o
jeho rozšíření, kdežto při vytržení jde jak o přesun vědomí, tak i o
jeho rozšíření  o  vnímání  Boha.  Tím přesunem je  ono uzavření
všech  dveří  vědomí  kromě  těch,  kde  dlí  Bůh.  Je  to  pravé
přestěhování se do věčnosti, a proto svaté Terezii dělá tak velké
potíže,  má-li  se  o  tom vyjádřit.  Ovšem jde tu  při  extázi  také o
jakousi  TORPEZA - nešikovnost  ze strany duše, proto se musí
vymanit  z  jednoho vyhnanství,  aby  mohla  upadnout  do  jiného,
ovšem Bohu bližšího. A tak se může stát, že se jen pomalu, při
opakovaných  extázích,  přibližuje  k  Bohu  samému,  tak  jak  se
oblomuje, jak přestává být nepružnou, těžkopádnou "torpe".
 Opravdu jsem zjišťoval, že se postupně osměluji bydlet dál
od sebe,  od toho,  který  měl  pocit  totální  oddělenosti  od Boha.
Tady se však od člověka chce jakási soudnost. Napřed se objeví
stavy  s  pocity,  které  dříve  člověk  vůbec  neměl  ani  jich  nebyl
schopen, a mohou to být pocity velmi blahé. Upne-li se na ně jako
na něco podstatného, uvízne u nich a nemůže dál. Řekneme-li si
však: "Ty nejsi ani tím nejkrásnějším pocitem, Bože," přispěchala
mu na pomoc milost boží, která jako jiskra je pořád na dně duše, a
to proto, že duše odtamtud neustále vyvěrá. Při těch pocitech se
už  něco odhalilo,  ale  ještě  to  nejsi  Ty,  Bože.  Je  nutno uzavřít
komnatu pocitů a nezavřít se do ní. To by bylo pouhé požitkářství,
nikoliv poznání Boha. Napřed stačí jen rozlišení "Ty jsi jemnější
než jakýkoliv pocit."  Mluví-li  svatá Terezie o jakési  flaqueza del
natural, slabosti lidské přirozenosti, ta se přece už dávno usadila v
ráji pěti smyslů, a nelze ji tak snadno odtamtud vypáčit, přestože
víme, že se ocitla teprve u vstupu do úseku AB, zatímco při visión
intelectual, při vidění rozumovém se ocitla na druhé straně téhož
úseku  vědomí,  při  výstupu  z  něho,  v  rozumu.  Tomuto  rozumu
může být z velikosti boží ponecháno jen velmi málo, aby se zase



nestalo, že bychom se usadili v rozumu a zaměnili jej za pobyt u
Boha,  který  není  pobytem  v  rozumu.  Tady  musí  zasáhnout
mocněji  inspirace,  že  ani  jakékoliv  pochopení  bytí  není  ještě
pobytem v  něm.  Nezapomeňte,  že  Ježíš  Kristus  přišel  obnovit
vědomí  onoho  "dříve  než  Abraham  byl,  já  jsem."  A  obdobně:
"dříve než jsem se naučil  milovat,  láska jest."  Nebo: "dříve než
jsem se naučil poznávat, vědění je."
 Ovšem není duchovním cílem vymanit  se z pocitů nebo z
rozumu, tj. zavrhovat prostředky, kterým přece musíme být vděčni,
že nás někam dovedly, právě jako celému lidskému životu v jeho
vesmírovém rámci. Máme vědět, že pokud jich potřebujeme a bez
nich se neobejdeme na dalším stupni  vývoje,  ocitáme se jen v
extázích a nikoliv trvale u Boha, který je za všemi těmi prostředky.
Extáze  jsou  soustavou  pádů,  a  není  krutějších  pádů,  protože
člověk  se  při  extázi  ocitl  v  podmíněné svobodě a  ta  je  něčím
mnohem vyšším než bezpodmíněná nesvoboda. Dopřej v rámci
mravních příkazů všem svým tělesným funkcím vše, co si žádají
ke  svému provozu  a  zůstaneš  přesto  trvale  nesvobodný.  Vizte
odstrašující  příklad  bohatého  mladíka.  V  askézi  je  obsaženo
pochopení a zažití jakés takés nezávislosti přechodné povahy na
přírodních zdrojích a nic víc. Je to pouhý oddech.)
 Budiž  požehnáno  tak  velké  milosrdenství!  Právem  pak
budou prokleti, kdo je nechtějí využít a ztrácejí tak Pána.
 (O posledním soudu se také praví, co se málokdy cituje: "a
co  jste  bližnímu  neučinili,  mně  jste  neučinili."  A  to  všechno
neučiněné musí být na věky zavrženo, jinak by překáželo v cestě.
Pamatujme si, že jedině moc tohoto zavržení způsobuje, že např.
jsou nám odpuštěny hříchy a my nehřešíme. To je smysl onoho
"odpouštějí se ti hříchy" i tam, kde si hříšník toto odpuštění nežá-
dal, ani nevěděl, že je možné bez jeho vůle.)
 10.  Ó,  sestry  mé,  vše  je  ničím,  co opouštíme,  ničím,  co
konáme a co bychom mohly vykonat pro Boha, který se chce tolik
sdílet červu! A máme-li naději ještě v tomto životě požívat to bla-
ho,  co  činíme?  Čím  se  zdržujeme?  Co  nás  může  třeba  jen
okamžik pozdržovat, abychom tohoto Pána hledaly, jak to činila
Snoubenka po městských čtvrtích a náměstích? (Velepíseň III, 2).
Ó, jakým klamáním je vše na světě, nevzbudí-li nás to a nepřiblíží-
li nás to tomu cíli, i kdyby měly na věky trvat rozkoše, bohatství a
slasti, na jaké lze jen pomyslit! Jak je to vše hnusné a nízké ve
srovnání s těmi poklady, které máme požívat bez konce! Ba ani ty
poklady nejsou ničím ve srovnání se štěstím, že smíme nazývat
svým Pána všech pokladů jak na nebi, tak na zemi.



 (Toto  srovnání  vypadá  vskutku  tak  dramaticky  po  každé
extázi, ale není ničím jiným, než výrazem zoufalství, že jsme se
vrátili do vyhnanství, z něhož už jsme se viděli vycházet. Ale zřej-
mě to vyhnanství má ještě pro nás význam, který není něčím jiným
nahraditelný. Nepodceňujme je jako výchovný prostředek! A byli
lidé,  jako třeba svatá Kateřina Sienská,  kterou pozemská krása
přiváděla do extáze.) (Budu, doufám, mít ještě příležitost promluvit
o dalším důležitém smyslu toho vyhnanství, které se dá pochopit
ze slov Ježíšových, že svým životem nám dal příklad, který se dá
následovat.)
 11. Ó, slepoto lidská! Kdy jen, kdy bude sňata pozemská ta
rouška z našich očí? Ačkoliv u nás (řeholnic) není, jak se zdá, tolik
pozemského prachu, aby nás nadobro oslepil, přesto vidím dosti
prášku a drti,  což stačí,  aby nám velmi uškodilo,  necháme-li to
zmohutnit. My však, sestry, pro lásku boží obraťme tyto chyby ke
svému prospěchu, abychom poznaly svou bídu, abychom jimi lépe
prohlédly,  jako  bláto  dalo  prohlédnout  slepému,  kterého
Snoubenec náš uzdravil (Jan IX, 6 - 7). A tak ať se při pohledu na
tolik  našich  nedokonalostí  rozhojní  naše  prosby,  aby  nás  On
pozbavil těch běd, abychom se ve všem líbily jeho Velebnosti.
 12.  Velmi  jsem  se  odchýlila,  aniž  jsem  to  zpozorovala.
Odpusťte mi to,  sestry,  a věřte,  že když jsem dospěla k těmto
velkým božím skutkům, totiž k výkladu o nich, musím velmi želet,
když vidím, jak mnoho vlastní vinou ztrácíme. Je ovšem pravda,
že jsou to věci, které Pán uděluje komu chce, ale kdybychom jeho
Velebnost  milovaly,  jak On nás miluje,  podělil  by nás všechny:
Vždyť  netouží  po  ničem jiném,  než aby  někoho měl,  komu by
dával, neboť bohatství jeho se tím nijak nezmenšuje.
 13.  Abych  se  vrátila  k  tomu,  o  čem  jsem  počala  psát.
Snoubenec velí zavřít brány komnat i hradu i okolí. Chce-li Pán
duši uchvátit, musí se jí zastavit dech do té míry, aby nemohla ani
mluvit,  třeba  někdy  ostatní  smysly  ještě  maličko  zůstávají  v
činnosti.  Jindy je užívání všech náhle zrušeno, ruce a celé tělo
chladnou, takže se zdá, jako by byly bezduchou hmotou, ba někdy
ani nelze pozorovat, zda zaražení všech sil poněkud povolí, zdá
se, že tělo přichází trochu k sobě a vydechne, aby opět umřelo a
dalo  duši  vyšší  život.  Dlouho  však  tato  velká  extáze  nikdy
nepotrvá.
(Tady je asi rozdíl v tom, co se děje v duši, které nepřichází na
pomoc láskyplný obraz. Musel jsem být ve stavu hluboké extáze
dost dlouho, když po jejím skončení jsem nepotřeboval dýchat, byl
jsem tuhý a studený a pak jsem mohl sledovat, jak se vrací dech a



život do těla. Srdce začalo tlouci tak pomalu, že možná jeden tep
trval minutu. Totéž platilo o dechu.)
 14. Ale stává se, že i když extáze pominula, vůle zůstává tak
opojena a rozum tak bez sebe, a ten stav trvá den i více, že se
zdá, jakoby člověk nechápal nic než to, co směřuje k probuzení
vůle k lásce - para despertar la voluntad a amor -, k tomu se vůle
hned probouzí,  zatímco pokud jde o to,  aby ochotně přilnula k
nějakému stvoření, je spánkem zmožena.
 (To  je  dáno  nastoupivší  schopností  rozlišovat  "nové"  od
bývalého, jemuž se člověk rychle odcizil, jako by dosavadní život
nebyl jeho. Je potom velmi snadné se odpoutat od všeho vnějšího,
a tím je i tělo, a připoutat se k Duchu. Člověk tuto změnu nemůže
ani v nejmenším chápat jako něco získaného vlastní zásluhou. A i
když  se  vyjde  z  období  extází,  jsou  potom nahraženy  vyšším
stavem stálého nového poměru ke všem se středem někde jinde
než  ve  stvořeném.  Zmíněná  schopnost  však  nemá  povahu
zavazujícího příkazce, takže se musíme učit poslouchat. Mluvím
ovšem o cestě poznání.)
 15. Když však duše nadobro přijde k sobě, ach, jak je tu
zahanbena, jak mocně zatouží, aby se směla stále zaměstnávat
Bohem,  aby,  ať  by  chtěl  jakýmkoliv  způsobem,  použil  jejích
služeb. Mají-li dříve zmíněné způsoby modlitby takové účinky, jak
bylo řečeno,  jak působí milost  tak velká jako je tato? Duše by
chtěla mít tisíc životů, aby je všechny věnovala Bohu, touží, aby
kde co na světě bylo jazykem a jej za ni velebilo. Má nesmírnou
touhu činit pokání a nic jí není mnoho v tomto ohledu, neboť silou
své lásky cítí, jak málo je vše, co činí a vidí jasně, že mučedníci
netrpěli mnoho ve svých mukách, protože je to snadné s takovou
pomocí od našeho Pána: a tak si ty duše stěžují jeho Velebnosti,
neudělí-li jim nějaké utrpení.

 (Prochází-li člověk těmito stavy a není chráněn pochopením
lidí, kteří by měli aspoň soucit s takovým člověkem, musí milost
boží působit z jiné strany, aby plně nahradila klášterní zdi. Nikdo
jiný to za ni nemůže učinit lépe.
 Upozorňuji především, že je-li člověk na cestě poznání, není
veden nějakým hlasem. To by bylo  vedení  velmi  těžkopádné a
mohl by při něm snadno přijít o život. Viz svatá Jana z Arku.
 Především musí mít vyhraženo místo a čas pro pravidelnou
modlitbu. To má bez svého přičinění. Nebudu zde popisovat, jak
se to stalo u mě, protože u každého se to děje jinak. Měli ten čas
a prostor vyhražen i čtyři lidé v koncentračním táboře, kde na tohle
vůbec nebyl čas ani prostor. To byl pro ně zřejmě pravidelně se



opakující zázrak, takže se necítili být opuštěni ani chvíli, ani když
byli biti a ohrožováni na životě. Já jsem tehdy v jejich situaci nebyl,
protože jsem měl už extatickou část cesty za sebou, ale byl jsem s
nimi.  Byli  soustavně svědky mnohem většího  zázraku,  který  se
projevoval na mně: že jsem nebyl sužován, že jsem byl chráněn
nejen před ranami  a  před pohledem těch,  kteří  měli  přikázáno
zabíjet, ale i vnitřně před hladem, žízní a spánkem a infekcí, jako
kdybych bral  pilulky  na všechno. Ale  teď se vrátím k  extatické
době, která trvala od 1930 do 1937.
 Téměř  po  celou  tu  dobu  jsem se  nemohl  věnovat  vnitřní
modlitbě dříve než šli  všichni spát a než jsem si odbyl všechny
povinnosti školní a vůči rodině. Za to však od první vnitřní modlitby
nastupoval  extatický  stav  a  stále  se  prohluboval,  až  mu  byly
věnovány třeba celé noci nebo aspoň jejich části. Tělo zpočátku
vzdorovalo těmto stavům přiměřeným způsobem. Muselo se celé
přetavit, zdravotní stav se musel do jednoho roku tak zlepšit, že
mně už nebyl na překážku. Ustaly jak stavy blaženosti, tak stavy
strachu  a  velkých  bolestí,  se  kterými  si  lékaři  nevěděli  rady.
Teprve za čtyři  roky jsem se dověděl,  jak se to všechno mohlo
stát, a to ze svědectví jiných lidí, protože já jsem tělesně přitom
všem  přestal  postupně  být.  Jak  jsem  mohl  být  přes  den  bez
modlitby, když je ona tím prvním, co mám dělat? Aspoň na tuto
otázku  odpovím:  Věděl  jsem,  že  ačkoliv  přes  den dělám něco
méně důležitého, nedělám něco nepotřebného. Jakým způsobem
to  ostatní  mimo  modlitby  bylo  důležité?  Z  mnoha  důvodů,
především, že jsem to nedělal rád. Jen modlil jsem se rád. Abych
dokázal  dělat  potřebné, i  když jsem to neměl rád,  k  tomu bylo
třeba poznání, že svým sebezáporem si zasloužím modlitbu, tedy
abych se směl modlit. Čím nepořádněji jsem sebe zapíral během
dne, tím neradostnější byl můj vstup do modlitby a tím její hloubka
byla nižší. O její hloubce neměl nikdo ani tušení, ani bych se byl o
ní  nedokázal  tehdy  srozumitelně  vyjádřit.  Obecné  vyjádření  té
hloubky, jaké podává svatá Terezie, je příkladné. I u jejích příkladů
platí,  že  se  má  dávat  přednost  správnému  před  příjemným.
Všechno,  co  jsem  dělal  nerad  vedle  modlitby,  představovalo
nesmírnou milost od Boha, že jsem to směl dělat a že jsem to
dokázal dělat. Pomoc přicházející přitom rovněž od Boha, byla tak
velká,  že jsem byl svědkem ustavičných zázraků,  které jsem si
nedokázal  přát,  ani  jsem je nepředvídal,  a proto  jsem nevěděl,
jakým  způsobem  budou  probíhat.  V  každém  případě,  jak  při
úspěších, tak i při neúspěších vzrůstalo mé nadšení pro modlitbu.)
 16. Dostane-li se vám této milosti tajně, velmi si toho vážím,
kdežto dostaví-li se před některými lidmi, zachvátí duši tak velký



stud a zahanbení, že duše je jaksi v požitku svém mučena trýzní a
starostí, co si asi pomyslí ti,  kdo to všechno viděli. Znají totiž ty
duše z tohoto světa a vědí, že lidé nebudou vše pokládat snad za
to, čím to skutečně je, nýbrž místo aby Boha chválili, bude jim to
snad příležitostí k posuzování. Tato trýzeň a to zahanbení zdá se
mi v jistém smyslu nedostatkem pokory, ale to již není v její moci,
neboť má-li ta osoba touhu, aby byla tupena, co jí to udělá?
 Tak slyšte. Jedna osoba, kterou potkalo takové mučení (Tou
osobou byla ona, a o tom mluví ve Vida, XXXI, 13), slyšela od Pá-
na slova: "Nermuť se, neboť oni buď mě budou chválit, nebo tebe
zle posuzovat, ale v obojím případě získáváš ty." Potom jsem se
jen  dověděla,  že  se  těmi  slovy  velmi  povzbudila  a  potěšila;  a
kdyby se ocitla v podobném zármutku, ať si z toho nic nedělá. Zdá
se, jakoby Pán chtěl, aby všichni pochopili, že ona duše je již jeho
a nikdo se jí nesmí dotknout: na těle, na cti, na jejím jmění, ať se
potom stane, co chce, ze všeho vyplyne pocta boží Velebnosti,
ale duši se nic nesmí stát. Neodloučí-li se sama zcela zločinným
proviněním od svého Snoubence, On ji ochrání proti celému světu
i proti celému peklu.
 17.  Nevím,  zda bylo  poněkud vysvětleno,  co  je  vytržení;
úplně to vyložit je nemožno, jak jsem řekla, myslím však, že by
nebylo na škodu promluvit  o tom, aby se vědělo, v čem záleží
pravé vytržení. Protože se po něm dostavují účinky velmi rozdílné
od účinků "zdánlivých" vytržení. Nemluvím o zdánlivých proto, že
by  duše,  která  je  má,  chtěla  klamat,  nýbrž  proto,  že sama  je
klamána. Protože jejich známky a účinky se neshodují s milostí
tak  velkou,  jakou je  pravé vytržení,  bývá pohlíženo i  na toto  s
nedůvěrou, že se potom důvodně nevěří ani duši, kterou by Pán
tak  obdaroval.  On  budiž  na  věky  požehnán  a  veleben,  amen
amen!
 14. 12. 1988
 Kapitola pátá
 Pokračuje o témže předmětu a vykládá, jak Bůh povznáší
duši vzletem ducha - con un vuelo del espíritu, který se liší  od
předešlého, o němž už byla řeč. Uvádí několik způsobů, proč je tu
třeba odvahy. Vysvětluje poněkud tuto milost, kterou Pán popřává
líbezným způsobem. Kapitola velmi užitečná.
 1. Jiný způsob vytržení jest  ten,  který je nazýván vzletem
ducha, - který, ačkoliv je stavem v podstatě stejným s předcho-
zím, pociťuje se v nitru velmi odlišně - někdy totiž člověk pocítí
náhle tak zrychlené hnutí duše, že se mu zdá, jako by byl uch-
vácen tak rychle, že to zpočátku způsobuje velký strach, zvláště



zpočátku, a proto vám radím, (v předešlé kapitole,  čl.  1),  že je
třeba velké odvahy toho, kterému Bůh udělil tyto milosti, a také je
nutná víra a důvěra, i velká odevzdanost, aby náš Pán činil s duší,
co se mu líbí.

 (Ve Starém zákoně se často mluví o těchto dvou rozdílných
stavech, z nichž každý je druhem vytržení. Jeden z nich je uváděn
obrazně  slovy  "ruka  Hospodinova  byla  nad  ním",  a  co  potom
následuje,  děje  se  už  "jen"  v  nitru  člověka,  nikoliv  ve  hmotné
skutečnosti: a pak se tam mluví, myslím, že v Izaiáši, že Bůh ho
odnesl na velikou pláň s  mnoha kostmi,  aby mu ukázal,  co  se
stane s jeho národem za hranicemi času, a to je let, při kterém se
překonává čas. Bůh chce ukázat prorokovi, že nikdo z jeho národa
nebude ztracen. Chybný výklad těch slov a toho vytržení je,  že
všecko tělo na konci fyzického světa vstane z mrtvých. Pro tento
chybný výklad unesení duše začal se v křesťanství velmi dlouho
trvající zákaz pohřbívání žehem, aby se nezničilo tělo, které se v
té vizi znovu obalilo šlachami a masem na konci světa. Šlo ale o
vnitřní stav, při prvním o přenos prostorový, při druhém o přenos
časový. Někdy jde o kombinaci obou stavů. Silně pochybuji, že si
Ježíš  vybral  tři  učedníky,  které  si  vzal  na  horu  Tabor,  jako  si
fyzicky vybíráme. Vždyť ti tři měli najednou na hoře stany, a chtěli
je postavit pro ta zjevení i pro sebe. Kde se ta zařízení najednou
vzala?  Bylo  to  unesení  prostorem  kombinované  s  unesením
časovým, neboť se Ježíš setkává s hmotným Mojžíšem a Eliášem.
Obojí se děje v duši učedníků. Nikdo, kdo byl v té době na hoře
Tabor, nic z toho neviděl. Jen učedníci, tj. lidé připravení, to viděli.
Na hoře Tabor šlo tedy o časoprostorové vytržení tří  učedníků,
které jim připravil  Ježíš.  On jim zprostředkoval  svůj  neextatický
stav neustálé komunikace s Mojžíšem a Eliášem, který  nezačal
ani nekončil zjevením na hoře Tabor, ale učedníkům bylo třeba jej
vymezit  jak  prostorově  tak  časové,  aby  jej  uneslo  vědomí
učedníků. Tak je tomu i se vzlety duše zde líčenými a se všemi
druhy extáze. Podává nám je Bůh, ne my podle své vůle.)
Myslíte, že je to malé zděšení, když je někdo úplně při smyslech a
vidí, jak jeho duše je uchvácena, ba jak jsem o některých četli, s
duší je uchváceno i tělo, a přitom neví, kam jde, nebo kdo a jak je
unáší? Na počátku tohoto okamžitého pohybu není totiž tak jisto,
že pochází od Boha.
 2.  Ale  je  tu  nějaký  prostředek,  jímž  by  mohl  člověk
odporovat? Není ho, ba je to ještě horší.  Dověděla jsem se od
jedné osoby (Pozn. G.: a tou je ona sama, viz Vida XX, 5 - 6), že
Bůh  chce,  jak  se  zdá,  naznačit  duši,  když  se  tolikrát  a  tak
opravdově odevzdala do jeho rukou, když se vůlí  tak naprostou



celá  obětovala,  že  již  nad  sebou  nemá  práva,  a  tak  bývá
uchvácena  znatelně  daleko  prudším  letem.  Není  divu,  že  se
nepokládá za nic víc než za slámu, kterou přitahuje jantar, jak jste
snad  viděly,  a  odevzdává  se  zcela  do  rukou  toho,  jenž je  tak
mocný, neboť vidí, že tu je nejmoudřejší učení jen ctností z nouze.
A když jsem se zmínila o slámě, je jisto, že velký silák může tak
lehce zdvihnout slámu, jako povznáší ducha tento náš veliký  a
mocný obr.
 3.  Tuším,  že  ve  čtvrté  komnatě,  neboť  si  dobře
nevzpomínám (Ve čtvrté  komnatě,  druhé kapitole,  v  článku  2),
jsem  vypravovala  o  nádržce  vody,  která  se  plní  pozvolna  a
nehlučně,  totiž bez jakéhokoliv  vzruchu;  tu  vše se zdá nejinak,
nežli že velký Bůh, jenž drží prameny vod a nedá moři přestoupit
jeho meze (Viz Přísloví VIII, 28 - 29, Job XXXVIII a rovněž Žalm
CII, 9), pustil zřídla, z nichž proudila voda do nádrže, i vzkypí tu
mocnou silou prudké vlny, že loďka naší duše se vyhoupne do
výšky.  A  jako  loď  nic  nezmůže,  jako  není  dost  silný  lodník  a
všichni,  kteří  loď řídí,  aby ji  přidrželi  tam, kam sami chtějí  proti
vlnám, když se bouřlivě přiženou, tím méně se může udržet nitro
duše,  kde  by  si  duše  přála,  a  způsobit,  aby  její  smysly  a
schopnosti  jednaly  jinak,  než jak  jim  přikázáno.  Proti  vnějšímu
odporu se nedá nic dělat.
 4. Je jisto, že už při pouhém psaní o tom, se děsím, jak se tu
projevuje velká moc tohoto velkého Krále a Vládce. Co kdo zmůže
proti ní? Soudím u sebe, že i ti,  kteří jdou životem celí propadlí
věcem světským, kdyby se jim projevila boží Velebnost jako těmto
duším, neodvážili by se ji urážet, a když ne z lásky, tedy jistě ze
strachu.
 (Když se mi projevila Moc boží v 17 létech tak, jak jsem řekl,
byl  jsem tak  ujařmen  strachem,  že  bych  se  mohl  třeba  jen  v
malém proti ní provinit, že jsem většího strachu nezažil a že jsem
se prostě nedokázal proviňovat. I v těchto straších panoval řád.
Nejvíc strachu jsem měl z toho, abych nedělal něco pro sebe bez
ohledu na Boha. Zauvažujte se mnou o něčem, na co jsem tehdy
vůbec nepomyslel, protože jsem byl chráněn i nevědomostí před
tím, abych se mohl dokonale odvrátit od minulosti. Nebyl to strach,
který mne vedl od 4 let do 17 k tomu, abych se odvažoval jen
jediného,  jakmile  a  kdykoliv  jsem  pocítil  v  sobě  moc,  která
přemáhala mou vůli určenou pro sebe; o tom jsem řekl více dříve.
Nyní  vím,  že  to  byla  šťastná  předchuť  onoho  strachu  před
hříchem,  který  jsem  mimo  chvilek  vlády  oné  moci  páchal
ustavičně, tj. pracoval jsem především pro sebe. To neodpovídá
požadavku "miluj bližního jako sama sebe" a "vezmi svůj kříž" atd.



Život  ve světě nám poskytuje mnohotvárnější  příležitost  uplatnit
řeholi než život za klášterními zdmi nebo v ústraní.)
 Ó,  jak  budou  teprve  zavázány  Pánu  duše,  které  byly
upozorněny na cestu tak vznešenou, aby se ze všech sil snažily
jej  nepohněvat!  Pro  něho  vás  sestry  prosím,  kdyby  vám Jeho
milost prokázala tyto nebo jiné podobné milosti, abyste je netečně
nesetrvávaly na tom, že byste jen přijímaly, co se vám podává.
Považte, že kdo mnoho dluží, mnoho musí splácet (Luk XII, 48).

 (Především jsme dlužni za svůj život, který bereme z rukou
božích,  zatímco je tato hřivna svěřována k tomu, abychom s ní
hospodařili pro Něho a z lásky k Němu. Ale vy všichni jste proti
mně malými dlužníky. Ale já, který jsem byl už v předškolním věku
trpělivě  bez  božího  nároku  na  mou  vděčnost  vychováván  k
tomu, abych věděl, kým jsem a jaká mi z toho vyplývá povinnost,
měl bych vědět,  jaký já mám dluh. Kdybych se pokorně denně
plazil  před  Velebností  boží,  přestože  nikdo to  na mně nechce,
nesplatil bych nic za tu dobrotu. A tak vězte, že mohu něco učinit
pro někoho z vás, a přitom jen nepatrně splácím svůj dluh.)
 5. I tu je třeba velké odhodlanosti, neboť takový dluh uvádí
duši  k  nesmírné  malomyslnosti,  a  kdyby  ji  Pán  náš  nedal
statečnost, žila by ustavičně v nemalém zármutku. Vidí totiž, co
Velebnost  boží s  ní  činí,  a  pozoruje  potom sebe,  jak  málo Mu
slouží ve srovnání s tím, čím jest povinna, a jak to maličko je plno
chyb a nedostatků a křehkostí. Pokládá za lepší zapomenout na
všechno, aby ani neměla na mysli, jak nedokonale si počíná při
dobrých  skutcích,  které  koná.  Raději  patří  na  své  hříchy  a
odevzdává se božímu Milosrdenství, aby, nemá-li čím zaplatit, toto
slitování  a  milosrdenství,  které  Bůh  má  vždycky  s  hříšníky,
doplnilo, čeho se nedostává.

 6. Snad se jí dostane podobné odpovědi, jako osobě, která
stála  velmi  zkormouceně  před  křížem  a  rozjímala,  že  nikdy
neměla, co by Bohu dala, co by pro něho opustila. Tu ji potěšil
ukřižovaný sám, řka, že odevzdává všechny své bolesti a muky,
které vytrpěl při svém umučení, aby je přijala jako své vlastní, aby
je  nebeskému  Otci  obětovala.  Ona  duše  byla  tak  potěšena  a
bohata, jak jsem sama od ní slyšela (mluví o sobě samé), - že
toho nikdy  nemůže zapomenout,  a  kdyby se  ocitnula  v  nějaké
nesnázi,  vzpomínkou na to nabývá opět mysli  a útěchy.  Mohla
bych tu uvést ještě jiné podobné případy, neboť jsem se stýkala s
tolika svatými osobami a znám mnoho mužů modlitby, ale abyste
nemyslely, že já jsem to, upouštím od toho.



 Co tu bylo řečeno, zdá se být velmi prospěšné, abyste totiž
rozuměly, jak se líbí našemu Pánu, když se poznáváme a když
patříme  na  svou  ubohost  a  bídu  a  nezapomínáme,  že  nic
nemáme, co bychom nebyly přijaly. (Jinak řečeno: všechno máme
jen  propůjčeno,  nic  není  naše.)  Ale,  sestry  mé,  k  tomu  a  k
mnohým  jiným  věcem,  jež  se  naskytají  duši,  kterou  Pán  již
povznesl tak vysoko, je třeba srdnatosti, a po mém soudu, k tomu,
o čem bylo posledně jednáno, více statečnosti  než k čemukoliv
jinému,  a  ta  nechť  je  spojena s  pokorou,  ke  které  nechť  nám
dopomůže Pán.

 7.  Ale  vraťme  se  k  tomu  prudkému  unesení  ducha  (o
kterém mluvila v článku 1.). Děje se to tak, že se opravdu zdá,
jako by duch skutečně opouštěl tělo, a na druhé straně jinak je
zřejmé, že ta osoba není mrtva. Ale sama nedokáže říci, zda je
duch po nějakou dobu v těle nebo ne. Zdá se jí však, že celá dlela
v oblasti jiné, úplně rozdílné od této, ve které žijeme, a tam se jí
ukázalo jiné světlo, tak různé od pozemského, že kdyby se pokou-
šela je vytvořit společně jinými věcmi, nedokázala by to. A stává
se,  že se  naučí  v  jediném okamžiku  tolika  věcem zároveň,  že
kdyby  mnohá  léta  pracovala,  aby  je  uspořádala  ve  své
obrazotvornosti a rozumu, nedokázala by z toho ani tisícinu. Toto
není  vize  rozumová,  nýbrž  vidění  obraznosti  (řekl  bych:  vidění
obrazu pravdy, který může být velmi blízký pravdě, která se v duši
zrcadlí),  a  tu  vidíme  očima  duše  mnohem  lépe  než  očima
tělesnýma. A beze slov ona pochopí některé věci, jako například
když vidí nějakého světce a poznává jej, jako by se s ním často
stýkala.

 (Tento styk v duši se také liší  od styku s lidmi na úrovni
tohoto  světa  především tím,  že  má  obsah,  k  jehož  pochopení
nepotřebujeme ani čas, ani slov. Kdyby se mi např. takto zjevila
svatá Terezie, aby mě uvedla do nějakého poznání něčeho, co
bych sám nedokázal poznávat, nepotřebovala by se mi ani zjevit,
ani promluvit, a já bych přece věděl, že to byla ona, ale nejen to,
poznal  bych  jejího  ducha  naráz  tak,  že  kdybych  se  snažil  jej
převést  do slov,  trvalo  by mi  to  velmi dlouho a ještě by to  byl
převod velmi nedokonalý. Kdyby však jí  na tom záleželo, abych
aspoň malou část z toho převedl do lidské řeči,  stála by u mne
svým vědomím tak dlouho, dokud bych převod neprovedl, a byla-li
by noc, nechtělo by se mi spát, ani bych nebyl po probdělé noci
unaven, naopak byl bych daleko lépe osvěžen než po nejtvrdším
spánku a nadto obraz té pravdy by ve mně přetrvával a doplňoval
by se děním, které vedle mne plyne. Taková by byla rozmluva se
světcem.  Nepotřeboval  bych znát  jeho řeč,  abych mu rozuměl.



Tak  se  obcuje  se  svatými.  A  kdyby  šlo  o  obcování  s  Bohem,
pochopil bych zároveň stvoření světa i jeho konec bez nároku na
čas, a čas by toto vědění nedokázal smazat. Kdyby si bůh přál a
bylo by toho zapotřebí, stal bych se třeba učedníkem Páně, jako
se jím stal bez zásluh svatý Pavel, aniž před tím s ním chodil, jen
proti němu bojoval jako já. Kdyby se to stalo, byly by tu nezvratné
důkazy, že Bůh jedná tam, kde je duše pro sebe a pro svět mrtva,
a v tom případě se v ní může zračit  bez překážek. A přece by
všechno  byly  jen  obrazy  pravdy,  čili,  jak  by  se  vyjádřila  svatá
Terezie visión imaginaria. Kdyby ji měl někdo jiný, zračila by se v
něm pravda jinými obrazy,  aby byl dotyčný schopen je spojit  s
obsahem svého pozemského života.)
 8. Jindy se stává, že zároveň s věcmi, které vidí očima duše,
objeví se při rozumovém vidění ještě jiné úkazy, zvlášť množství
andělů a Pán s nimi; ačkoliv očima těla nevidí nic, zjeví se jí toto,
co pravím i  mnohé jiné věci,  které ani  nelze vyslovit,  úžasným
poznáním. Komu by se toho dostalo a má větší schopnost než já,
snad  by  to  dovedl  znázornit,  ačkoliv  to  považuji  za  velmi
nesnadné. Zda se to vše děje, kdy duše je v těle či mimo tělo, to
nedovedu říci; aspoň bych nepřísahala, že je to v těle, ale rovněž
bych netvrdila, že tělo je bez duše (Viz II, Kor. XII, 2 - 4)
 9. Mnohdy jsem přemýšlela, zda tomu není jako se sluncem:
zůstává na nebi a nehne se, paprsky jeho však mají takovou sílu,
že ihned dorazí k zemi. Tak i duše a duch, což jedno jest, jak tomu
je  u slunce a jeho paprsků,  i  duše,  zůstávajíc  na svém místě,
může se povznést nad sebe sama ve své vyšší části, a to silou
tepla, které do ní vstupuje z pravého Slunce spravedlnosti. Nevím
však, zda je tomu tak, jak pravím, ale pravda je, že zrovna s ta-
kovou prudkostí, s jakou letí koule z hákovnice, když je vypálena,
povstává v nitru duše vzlet - jiného jména tomu dát neumím - jenž
působí sice nehlučný, ale přece jen znatelný pohyb, že to nemůže
být v žádném případě klamem. A když je duše nadobro bez sebe
a zjevují se jí, pokud může chápat, věci veliké. Když pak se vrací
k sobě s tak nesmírným ziskem, pokládá ve srovnání s tím, co
zřela, všechno na tomto světě, za tak malicherné, že se jí to zdá
být  pouhým smetím. A od té chvíle žije na světě s velkým utr-
pením a nenalézá z toho, co se jí dříve líbilo, nic, na čem by ji jen
dost málo záleželo. Zdá se jí, jako by jí chtěl Pán ukázat něco z
oné země, kam má dospět, jako (něco) donesli ze Země zaslíbené
důkazy mužové poslaní od národa izraelského (Nu XIII, 18 - 24),
aby přetrpěla útrapy cesty tak obtížné, vědouc, kam dospěje, a
aby si  odpočinula.  Ačkoliv  se vám bude zdát,  že co tak rychle
odplyne, nemůže nést tak velký užitek, přece jen prospěch, který v



duši zůstane, je tak nesmírný, že jej dovede ocenit jen ten, kdo
něco podobného zakusil.
 10. Z toho se snadno pozná, že to není působení ďábelské.
Klamání vlastní obrazotvorností je tu nemožné, protože ani ďábel
by nemohl vykouzlit  věci,  které zanechávají  takové účinky,  mír,
pokoj a zdokonalení duše; zvláště však se dostává duši trojího ve
vrchovaté míře: nejprve poznání velikosti boží, neboť čím více z ní
vidíme, tím lépe ji poznáváme. Druhým darem je sebepoznání -
propio conocimiento - a pokora, když uvážíme, že něco tak níz-
kého ve srovnání se Stvořitelem tak velkých věcí se opovážilo ho
urážet a odvažuje se k němu pozvednout oči. Třetí je opovrhování
všemi věcmi na tomto světě, pokud jich není možno používat ke
službě Bohu tak velikého.
 11. Takové jsou šperky,  jež Snoubenec začíná dávat své
snoubence; jsou ceny tak velké, že ona si je uloží na bezpečném
místě.  Tato vidění  zůstanou do duše tak  vryta,  že je,  po mém
soudu,  nemožno  už  zapomenout  až  do  chvíle,  kdy  jich  bude
požívat na věky. Kdyby však na ně zapomněl, bylo by to pro ni
velkou škodou. Ale snoubenec, který je daroval, je tak mocný, že
jí dopřeje milost, aby jich neztratila.
 12. Abychom se vrátili k odvaze, které je třeba: myslíte, že
jde o věc nepatrnou? Vždyť se zdá skutečně,  jako by se duše
oddělovala od těla. Vidí, jak ji smysly opouštějí a nechápe proč.
Je nutno,  aby ji  dal  srdnatost  ten,  který  dává všechno ostatní.
Řeknete, že ten strach je dobře odměněn, a to pravím i já. Račiž
nám boží Velebnost popřát milosti, abychom byli hodni mu sloužit.
Amen.
 15. 12. 1988

(Protože u těchto stavů jde o ztrátu sama sebe, to jest toho,
který  se cítí  oddělenou bytostí,  a dokud ten nebude překonán,
nebude  dalšího  pokroku,  nemá  v  těchto  stavech  místo
předvídavost.  Nedovedeme si  představit,  kam můžeme dospět,
když se zřetelně ztrácíme. Zbude z nás nějaká metafyzická kaše?
Nebo  nezbude  vůbec  nic?  Tuto  nejistotu  za  nás  překonává
postupně  sám  Bůh,  to  jest  naše  nesmrtelná  podstata.  Ale  od
člověka  se  chce,  aby  byl  sveřepý,  protože  jeho  já  se  hlásí
vehementně ke svému vůdčímu postavení. Musíme se s ním utkat
tam, kde už nejsme těmi, jimiž na povrchu jsme byli. Ocitáme se
postupně pod povrchem a odtamtud sestupujeme do stále větší
hloubky.  Pozor,  varuji:  Tento  sestup  do  hloubky  nemá  nic
společného s rozdělením povrchového já  na dva kusy,  jako se
může stát při klinické smrti, kdy jedna část našeho smrtelného já



se  dívá např.  na operované tělo  nebo opuštěné  tělo  zvnějška.
Druhá část smrtelného já se nachází v těle v dokonalém útlumu,
jako by neexistovala. Tu jde o pouhý převod vědomí z vazby s
hrubým tělem na jemnější  tělo,  o žádné sebepoznání nebo se-
beopuštění.  K takovému rozpolcení našeho smrtelného já může
dojít i při vnitřní modlitbě, pokud zaujetí Bohem je nedostačující, a
jak by řekla svatá Terezie, pokud založení člověka je příliš chabé.
Podle účinků tohoto klamného vytržení poznáme, že se dostavila
jen jakási  informace o tom, že se naše vědomí může uvolnit  a
přesunout, ale nedošlo k dalšímu sebezáporu ani k sebevzdání,
nedostavil se strach, nýbrž sebeuspokojení atd.)

 Kapitola šestá
 Jedná o  účinku modlitby  zmíněné v  předchozí  kapitole,  z
čehož lze usoudit, že jde o pravdu a nikoliv o klam. Dále mluví o
jiné milosti, kterou Pán duši popřává, aby ji pohnul ke své chvále.
 (Často se v tomto spisu mluví o tom, jak je dobré, aby člověk
chválil Boha. Čtenáři se může zdát, jako by Bůh stál o chválu. To
by vedlo k  přílišnému zosobnění  Boha podle lidského příkladu.
Pravda je jiná. Člověk se potřebuje vymanit ze středu, jímž je si
sám. Nepodaří-li se to, zastaví se vývoj. Zdůvodněná chvála Boha
nejjednodušším  způsobem  odvádí  člověka  od  sebe  k  novému
pravému středu života, vlastně k jeho zdroji. Člověk tedy potřebuje
chválit Boha, a nepociťuje-li tuto potřebu, může si být jist tím, že
jde za Bohem především kvůli  sobě,  že se  jeho sebeláska jen
převlékla, aby nebyla tak snadno poznatelná. Nechť si uvědomuje,
že cestou hledání království božího pro sebe se nedojde dále než
před kříž. Tam deset ze dvanácti učedníků ztratilo víru v Ježíše.
Kříž Ježíšův přežívá bezpečně jen láska Janova a jen jemu je z
kříže  naznačena  přímá  cesta  dál,  stát  se  vědomě  synem
Mariiným.  Ten  přešťastný  nápad  měla  svatá  Terezie  ve  svých
dvanácti létech, a víme z jejích úst, jak to s ním dopadlo, protože
byla přilákána zpět světem k sobě.)
 1. Těmito tak velkými milostmi roztouží se duše do takové
míry, aby mohla cele požívat toho, který jí ty milosti poskytuje. Žije
pak ve velkém, třebaže líbezném soužení - touží umřít,  a tak v
upřímných  slzách  prosí  Boha,  aby  ji  vysvobodil  z  tohoto
vyhnanství. Všechno je jí  na obtíž, protože srovnává všechno s
Ním - todo la cansa cuanto ve en él  -  a octne-li  se o samotě,
způsobuje jí to trochu úlevy a ihned zase trpí, nemůže-li být sama.
(Překládal jsem trochu volněji podle zkušenosti s tím stavem).



Zkrátka tento motýlek nenalézá trvalého pokoje, ale protože
je duše tak rozněžněna láskou, jakákoliv příležitost, při které by se
mohl ještě víc rozhořet tento plamen lásky,  jí  dává křídla a tak
dochází  v  této  komnatě  k  velmi  častým  vytržením  a  není
prostředku, jak se jim vyhnout, i když si přeje, aby se o tom nikdo
nedověděl. A hned se dostaví pronásledování a utrhačné řeči, i
kdyby chtěla být beze strachu, není bez něho, protože je mnoho
lidí, kteří jí ho nahánějí a zvláště zpovědník.
 (Člověk by v té době nejraději utekl od všeho a od všech lidí,
protože si s nimi v ničem nemůže rozumět. Při všem duchovním
pokroku je to cesta krutého nepochopení smyslu světského života
v pozemském světě, ale umožňuje, aby se člověk tím rozporným
způsobem řítil do propasti nevědomosti. Člověk by nejraději křičel
zoufalstvím  na  všechny  lidi,  co  vyvádějí,  ale  protože  by  nebyl
pochopen,  nikomu  nemůže  pomoci,  všichni  ho  za  jeho  snahu
pomíjejí a vysmívají se mu, takže je raději sám. A proto bych radil,
aby člověk v době tak nekompromisního vidění věcí a lidí jen ve
vztahu  k  Bohu,  zanechal  veškerého  apoštolátu.  Jen  by  se
zesměšňoval a nic by nepořídil. Jen ať si nepřeje získat od lidí i
toho nejmenšího uznání. Způsobil by větší škodu než prospěch, i
u poctivě věřících, kteří nemají zkušenosti s těmito stavy.)
 2. Ačkoliv se zdá, že se duše cítí v nitru velmi bezpečna -
zvláště  když  je  sama  s  Bohem  -  přece  jen  je  zase  velmi
zarmoucena, protože se bojí, aby ji ďábel nesváděl k urážce toho,
kterého tolik miluje. Z klevet si málo dělá, pokud sám zpovědník
nenaléhá, aby se chovala jinak (doslova:  Como si ella pudiese
más - jako by mohla ještě víc.) Tu jen prosí všechny, aby se za ni
modlili a prosili jeho Velebnost, aby ji vedla jinou cestou - neboť
se jí domlouvá, aby se o to přičinila - jako že její dosavadní cesta
je  velmi  nebezpečná.  Ona  však  právě  ji  považuje  za  velmi
prospěšnou,  že nemůže, po tom, co čte  a slyší  a  ví,  vidět  nic
jiného než plnění příkazů božích, které vedou do nebe, po němž
touží a skládá vše do rukou božích. Proto zase si nemůže přát, i
kdyby chtěla, aby ji Bůh vedl jinou cestou, nýbrž odevzdává se jen
do jeho rukou. A právě tato nemožnost přát si jinou cestu, ji trápí,
neboť se jí zdá, že neposlouchá zpovědníka; vždyť v poslušnosti a
ve snaze neurážet našeho Pána vidí  jediný prostředek k tomu,
aby  nebyla  klamána,  a  tak  aby  se  nedopustila  úmyslně  ani
všedního hříchu, i kdyby ji  na kusy rozsekali,  jak u sebe myslí.
Také se velmi rmoutí, když vidí, že se bezděky dopouští ještě ur-
čitých nedobrovolných chyb.
 3.  Duším těm dává Bůh tak  velkou  touhu,  aby  se  mu v
ničem, ani v tom nejmenším, neznelíbily, aby se nedopustily ani



nejmenší  nedokonalosti,  že ne-li  pro  nic  vyššího,  než proto  by
chtěly, kdyby bylo možno, před lidmi prchnout, a velmi závidí těm,
kdo žili nebo žijí na pouštích. Jinak však by se zase chtěly pustit
do světa, aby viděly, zda se jim podařilo nějak přispět k tomu, aby
některá  duše  byla  pohnuta  k  tomu,  aby  více  chválila  Boha.
Jestliže  je  to  žena,  truchlí,  že  pro  překážku  své  přirozenosti
nemůže tak učinit a velmi závidí těm, kdo mohou svobodně šířit a
hlásat, kdo jest veliký ten Bůh zástupů.
 4.  Ó,  ty  ubohý  motýlku,  připoutaný  tolika  řetězy,  které  ti
nedají vzlétnout, jak bys chtěl! Měj slitování, Bože můj, poruč již,
aby ta duše mohla alespoň poněkud splnit své přání ke tvé cti a
slávě!  Nevzpomínej  jejích  nepatrných  zásluh  a  její  nízké
přirozenosti;  tys  Pán všemohoucí,  aby  ustoupilo  veliké  moře  a
velký  Jordán,  abys  nechal  přejít  syny  izraelského  národa  (Viz
Exodus XIV, 21: velký Jordán viz Jan III, 13 - 17, ibid XIV, 6 - 7);
nešetři duše té, neboť za přispění tvé moci může projít mnohým
soužením; je k tomu odhodlána a touží trpět, vztáhni, Hospodine,
rámě své mocné, aby její život neuplynul ve věcech tak nízkých
(aby se vymanila z nízkého způsobu života). Ukaž se velikost tvá
v této malosti ženské, aby svět viděl, že ona ze sebe nic nemá,
aby tebe velebili. Ať ji to stojí, co chce, chtěla by dát tisíc životů,
kdyby je měla, za to, aby aspoň jediná duše tě chválila maličko víc
jejím přičiněním. Utěšila by se nad ztrátou jejich, ačkoliv zcela po
pravdě uznává, že není ani hodna trpět pro tebe nejmenší muka,
neřku-li umříti!
 5.  Nevím,  sestry,  za jakým úmyslem jsem toto  řekla,  ani
proč, neboť jsem sama sobě nerozuměla. Vězme však, že jsou to
účinky, které zbývají po takových  zastaveních mysli - suspensio-
nes - neboli extázích, o tom není pochyby, neboť to nejsou pomí-
jející touhy, nýbrž trvale utkvívající, a když nastane příležitost, aby
se projevily, ukazuje se, že nebyly klamné. Proč je však nazývám
trvale  utkvívajícími  -  "estar  en  un  ser"  -  že  jsou  do  nás
zabudovány? Někdy se zdá být duše tak zbabělá i při věcech tak
nepatrných,  a  ustrašená a  s  tak  malou odvahou,  že se  jí  zdá
nemožné, aby nabyla k něčemu takovému odhodlání. Mám za to,
že  ji  tu  Pán  ponechává  v  přirozené  slabosti  k  jejímu  dobru
mnohem většímu, že měla-li k něčemu odvahu, byla jí dána jeho
Velebností s jasným záměrem, aby byla pokořena před sebou -
aniquilada a sé -  (dalo by se přeložit  volněji,  ale srozumitelněji:
aby  byla  její  sebeláska  umrtvena,  aby  sebe  nemilovala)  a
poznávala  milosrdenství  boží,  které  jí  chtěl  ukázat  i  v
maličkostech, ale nejobvyklejší je, co jsme si před tím řekly.



 6.  Na  jednu  věc,  sestry,  vás  upozorňuji,  že  při  těchto
mocných touhách vidět Pána, které někdy člověka velmi trýzní, je
nutno nepodporovat je, nýbrž, jestli je to možné, odvracet se od
nich. U touhy totiž, o níž dále promluvím, není to naprosto možné,
jak uvidíte.
 (Představte si, že ve škole probíhalo vyučování, při němž se
zkoušelo. Měl jsem být na řadě. Mohl jsem nahlédnout do knihy, a
byl bych se dověděl,  na co budu zkoušen.  Ale já jsem nemohl
spustit svůj zrak z věcí božích a do knihy jsem se nepodíval. Ani
hrozba největší mne neodradila od touhy, která ve mně byla tak
živá, že jsem jí za nic na světě nemohl odolat. Nebo se mi v ne-
patrném životě mouchy zjevil  věčný život  boží.  Byl  jsem přitom
nemilosrdně zbit, že jsem hájil život té mouchy a uhájil jej, byl jsem
přitom veřejně ostouzen a ve všem neprávem, ale nevšímal jsem
si  toho,  dokud  moucha  nebyla  v  bezpečí.  Nehájil  jsem  svůj
pomíjející život, když pravý život mi nemohl být vzat atd. Tím se
však nechlubím, protože jindy jsem byl velmi ustrašený, když jsem
nehleděl  očima  božíma.  Jasně  se  mi  ukazovalo,  že  nemám
ustupovat z postavení ničeho před velikostí boží. Uhájit to nic bez
nejmenší vypočítavosti, to měla na mysli svatá Terezie, když vyšla
ze suspensión, ze zástavy a přináležitosti k sobě a zároveň z extá-
ze, při níž náležela jen Bohu.)
 Při těchto prvních touhách lze tak přece někdy učinit, neboť
rozum je ještě dosti mocný, aby se srovnal s vůlí boží a řekl se
svatým Martinem (Pozn. G.:  Velký odevzdanec svatý  Martin se
modlil:  "Pane, jsem-li  ještě potřebný pro tvůj  lid,  nezdráhám se
pracovat, ať se stane vůle tvá." V Exclamaciones 15,2: "pohleď na
mne  Pane.  Je-li  potřebné  žít,  abych  ti  mohl  prokázat  nějakou
službu, nezdráhám se vykonat jakoukoli práci, jak řekl tvůj miláček
svatý  Martin."  J.  V.  Rodriguez):  "Pane,  jsem-li  ještě  potřebný
tvému lidu,  nezříkám se  práce,  staň  se  vůle  tvá."  (Tato  slova
nejsou v textu Hradu nitra.). Jestliže ta touha příliš doráží, možno
změnit rozjímání,  neboť i  když se zdá, že je to touha, která se
objevuje u osob již velmi pokročilých, mohl by ji vzbudit i ďábel,
abychom se totiž domnívali, že jsme tak dokonalými. Vždycky je
dobře chodit s bázní - siempre es bien endar con tamor.
 (Světice zde nabádá k jiné bázni než lidské,  než k lidské
ustrašenosti. Ona té bázní říká obrazně "strach, aby člověk neu-
razil Boha." Každý člověk by si měl být vědom toho, že nechová-li
se  jako  služebník  boží,  protiví  se  Bohu,  čili  jak  se  vyjadřuje
světice, uráží Boha.)

Já se však pro sebe domnívám, že ďábel nemůže způsobit
klid a pokoj, které tato muka v duši zanechávají, nýbrž že by mohl



vznítit nějakou vášeň, jakou člověk mívá, když se nějak trápí pro
světské  věci.  Kdo  však  obojího  nezakusil,  neporozumí,  a  v
domnění, že je to něco velikého, bude muka svá pokud jen možno
stupňovat,  a tím,  že se trýzeň stane trvalou nebo aspoň velmi
obvyklou, velmi mu škodí na zdraví.
 7.  Všimněte  si  také  že  příčinou  těchto  muk  bývá  slabá
konstituce tělesná, zvláště u osob měkkých, které se rozpláčí pro
každou maličkost. Těm se dá tisíckrát namluvit, že pláčí pro Boha,
třeba by tomu tak nebylo. Ba může se stát,  že když se dostaví
příval slz, po nějaký čas se mu neubrání ani při jakékoli zmínce o
Bohu, při každé myšlence naň, protože se kolem srdce nasbíralo
vlhko, které je nutí k pláči víc než láska, kterou k Bohu mají, že se
až  zdá,  jakoby  se  nemohly  dost  naplakat.  A  protože  se  už
dověděl, že slzy jsou dobré, překračují míru, a nechtěly by činit nic
jiného než slzet  a  pomáhají  si  k  slzám, jak  umí.  Tu ďábel  jen
usiluje, aby ochably a nemohly se oddávat modlitbě, ani zachová-
vat Řeholi.
 8. Tu se mi zdá, jako bych vás viděla, jak říkáte, co potom
máte činit, když ve všem vidím nebezpečí, když v něčem tak do-
brém, jako jsou slzy, předpokládám možnost klamu, pak že jsem
sama ošálena. I  to je možno, ale vězte, že bych tak nemluvila,
kdybych se o tom u jiných osob nepřesvědčila.  Nemíním sebe,
protože nejsem citlivá, ba spíše mám srdce tak tvrdé, že mě to
někdy až bolí.  Ale buď si srdce sebetvrdší,  když v nitru plápolá
mocný oheň, objeví  se krůpěje,  jako u destilačního přístroje.  A
přicházejí-li slzy odtamtud, poznáte ihned, že jsou posilující a více
uklidní než rozjitří, a zřídkakdy uškodí. I kdyby to byl nějaký klam,
obsahuje v sobě to dobré, že uškodí jen tělu - pravím, je-li duše
pokorná  -  není-li  toho,  nebude  chybné,  budeme-li  mít  toto
podezření.
 9. Nemysleme však, že stačí mnoho plakat. Je nutno přiložit
ruku k horlivému dílu a konat ctnosti. Na těch nám má záležet, a
dej ať pak přijdou, pošle-li  je Bůh bez naší snahy, aby se dos-
tavily. Takové slzy ovlaží suchou zemi a velmi přispějí k tomu, aby
vydala ovoce. Čím méně se o slzy budeme snažit, tím lepší vláha
se dostaví  z nebe. Kopeme-li  do únavy,  abychom dostali  vodu,
nedá se tato vůbec srovnat s nebeskou vláhou. Přesto budeme
rýti a trmáceti se a nenajdeme ani louži vody a teprve ne prame-
nitou vodu. Proto, sestry, považuji za nejlepší, abychom se vmys-
lily do přítomnosti boží (doslova:  que nos pongamos delante del
Seňor - abychom se postavily před Pána), pohlédly na jeho milosr-
denství a velikost, i na svou nízkost: On pak dejž nám, co se mu
zalíbí, ať již vodu slz nebo sucho v očích: On ví nejlépe, co nám



prospívá.  Tím se uklidníme a ďábel nebude mít tolik příležitosti
nás klamat.
 10.  Mezi  těmito  mučivými  a  blahými  věcmi  zároveň dává
Pán někdy  jakýs  jásot  a  tak  zvláštní  modlitbu,  že není  možno
pochopit, co to jest. Zmiňuji se o tom proto, že kdyby vám Pán té
milosti popřál, abyste věděly, co se děje a za to jej s velkým díkem
velebily.  Podle  mého  zdání  je  to  velké  splynutí  duševních
schopností (s Bohem),  kdy (on) jim však ponechává požívat tuto
slast, a také myslím, aniž chápou, co a jak požívají (Abyste tomu
lépe rozuměli, a tomu se dá ještě rozumět, a myslím k velikému
užitku pro člověka, vězte, že všechny lidské schopnosti, i schop-
nost cokoliv vnímat, pocházejí od Boha a pořád z něho vyvěrají,
ale jsou využívány ve stvořeném. Je to jako by veliké řeky tekly do
pouště, do obrovské pouště, a tam se ztrácely v písku. Je to jeden
z  neznatelných  způsobů  promrhávání  života;  ale  ta  voda  se  v
písku  neztrácí,  jen  ztéká  do  jeho  hlubokých  vrstev.  A  teď  si
představte, že jste navrtali sondu, kterou se dostanete až do těch
velkých  hloubek,  kde  voda  je.  Z  takové  artézké  studny  náhle
nečekaně obrovskou silou vytryskne voda jako z gejzíru, je čistší
než pramenitá a její proud je tak mocný, že nás překvapí a máme
z něho velkou radost, protože od té chvíle se navázalo spojení s
tím, co bylo skryto zdánlivě bez užitku jen proto, že jsme nevěděli,
že  to  tu  je.  Toto  jásání  je  tedy  jasným důkazem o  tom,  jaký
obrovský  význam  má  i  ten  zdánlivě  promrhaný  život  ve  všem
všudy, takový, jaký je. Když toto zažíváme, dalo by se to zpodob-
nit s plesáním Otce, kterému se vrací ztracený syn. Zatím nic více.
Ale je to plesání Otce, a ne plesání lidské, a proto je mocnější a
účinnější než jakákoliv jiná radost, o které víme, z čeho pochází.
O radosti, o které víme, z čeho pochází, bych řekl, že je to jakýsi
malý okruh,  od sebe s odděleným pocitem zase k  sobě tímtéž
odděleným pocitem ode všeho kromě od té příčiny té radosti. I tak
je  každá  radost  slibným  začátkem  a  náznakem  budoucí  velké
radosti, o které bychom se nejzřetelněji vyjádřili, že nevíme odkud
pochází.  Nedivil  bych  se,  že  by  zevní  pozorovatel  takového
bezpříčinného jásání považoval jásajícího za blázna, ačkoliv ten
blázen něco znamenitého objevil, o čem ten střízlivý vůbec neví,
že  to  pochází  od  Boha  a  zase  se  k  Bohu  právě  vrací.  Je  to
navázání velkého okruhu, od Bohu k Bohu. V podobenství o mar-
notratném vracejícím se synu se říká jen, že se Otec zaradoval,
ale tušíte asi,  jak velká byla radost syna. Byl láskyplně přijat,  a
před tím jen vzdáleně doufal, že v domě Otcově bude aspoň tím
nejposlednějším služebníkem a otrokem. Toho jásajícího jásotem
božím, jásotem všech duševních schopností, že se vrátily ke zdro-
ji,  tohoto  takhle  jásajícího  bylo  by  dobře  uzavřít  do  samoty  a



nedávat mu mnoho jít a pít, aby se prudce nevzdálil od toho blaha
a zažil je v klidu. Řekl jsem, že toho jásajícího je dobré nechat
jásat, právě jako plačícího pláčem pocházejícím z boží milosti, by
bylo také dobře nechat volně vyplakat. Někdy se mísí ten jásot s
nevýslovným  smutkem,  jak  se  mi  stalo  po  stavu  prvního
extatického spojení. Tato plnost duše je pak vrcholně zavazující a
vedoucí k velké odhodlanosti jít stále dál k věčnému cíli. Síla té
odhodlanosti je tak velká, že se nedá porovnat s žádnou lidskou
odhodlaností, a může trvat i léta. Může však i ta být promrhána, že
si  ji  přivlastníme,  ovšem  neprávem  protože  je  to  projev
odhodlanosti boží - jeden z mnoha nám neznámých projevů jeho
odhodlanosti  a  ta  se  v  nás  projevila  tím  způsobem,  že  v  nás
všechno  stvořené  zve  zpět  do  nestvořeného,  odkud  všechno
pochází.  Svatá  Terezie  by  se  o  ní  vyjádřila  jako  o  velkém
Milosrdenství  božím,  nebo jako o  Lásce  boží,  která  je  s  ničím
lidským neporovnatelná. Co všechno jsem včas nepoznával a co
jsem  dokázal  promarnit?  Nedivím  se,  že  svatá  Terezie  byla
proslulá pokorou, protože ani si nedovedla v mládí této milosti dost
vážit, to znamená, podle ní se vždycky zařídit.)
 Zdá se, že je to protismyslné a přece je tomu tak: duše cítí
rozkoš tak nezměrnou, že by ani nechtěla ji požívat sama, nýbrž
chtěla by o ní povědět všem, aby jí pomáhali chválit Pána našeho,
k čemuž každé její hnutí směřuje. Ó, jak slavně a okázale by si
vedla, kdyby mohla, aby všichni zvěděli o její slasti. Jest jí jako by
se sama nalezla a jako by po příkladu marnotratného syna (Luk
XI,  2)  chtěla  pozvat  všechny  a  vystrojit  velikou  slavnost  (Viz
podobenství  o  pokladu  skrytém  v  poli  a  o  jeho  nalezení,  o
drahocenné perle apod. Napadlo mě někdy před 21. 11. 1939 že
tu  Ježíš  mluví  o  slavném  vnitřním  jásotu?),  protože  se  vidí  v
postavení, v němž nelze pochybovat, aspoň pro tu chvíli, že jest v
bezpečí. A pro sebe si myslím, že tomu tak je, protože tolik radosti
v  nejhlubším nitru duše a tolik míru a blaženosti  způsobuje,  že
duše chválí Boha, a to nemůže pocházet od ďábla. (Jinými slovy:
způsobuje nesmírnou vděčnost  Bohu,  a  ta  sama je  bezpečnou
obranou před vděky tohoto světa.)
 11. Je těžké, aby při tak mocném záchvatu radosti dokázala
mlčet a utajovat, co se v ní děje. To asi cítil svatý František, když
jej  potkali  lupiči.  Hlasitě  volal,  jda  polem,  a  pravil  jim,  že  je
hlasatelem velkého krále. Podobně jiní svatí, kteří se odebrali na
poušť, aby mohli  hlásat jako svatý František,  tyto chvály svého
Boha  (i  zvířatům).  Znala  jsem jednoho  světce,  jménem bratra
Petra z Alcántary -, neboť soudím podle jeho života, že jím jest -
ten činil podobně, ale kdo jej někdy slyšel, pokládal ho za blázna.



Ó, sestry,  jak dobré je to bláznovství  (Měl by následovat aspoň
výňatek  z  knihy  sv.  Petra  z  Alcántary  O  vnitřní  modlitbě,  ale
nemám jej k dispozici), kéž nám ho dá všem Bůh! A jakou milost
vám prokázal, že vás uvedl na místo, kde by vás v té pošetilosti
ještě podporovali, kdyby vám je Bůh dal a u vás se projevila, a
ještě  byste  ušly  jakémukoliv  posměšku,  se  kterým  byste  se
setkaly ve světě. Neboť tam se dbá tak málo na chválu boží, že by
nebylo divné, kdybyste byly pomlouvány.
 12. Ó, jaké jsou to neblahé časy a bídný život, ve kterých
nyní žijeme, a jak jsou šťastné duše, jimž připadl tak šťastný úděl,
že se vzdalují od světa. Leckdy pociťuji neobyčejnou radost, když
jsme pospolu a já vidím sestry, jak oplývají vnitřním blahem, že se
každá snaží co nejvíce velebit Boha, Pána našeho za to, že dlí v
klášteře. Je vidět na nich velmi zřejmě, že ony chvály vycházejí z
hloubky jejich duší.  Chtěla bych, sestry,  abyste tak činily často,
neboť  začne-li  jedna,  povzbudí  ostatní.  Jak  lépe  byste  mohly
zaměstnávat svůj jazyk, když jste pospolu, než chválami božími,
když máme tolik důvodů vzdávat mu je?

 (Plně  souhlasím  s  počínáním  svaté  Terezie  vůči  jejím
sestrám.  Kdyby se  jí  bylo  nepodařilo  obhájit  způsob života,  ke
kterému se zavázaly slavnými sliby, bylo by její dílo bezcenné a
její snaha marná. Musela dokonce vylepšovat po celý život náplň
toho způsobu života, aby náplň byla živá a ne pouze formálním
plněním úkolů.  Však  si  na to  také jinde stěžuje,  že  mnohé ze
sester jsou jen tělem v klášteře a ne duchem, a že by bylo lépe
takové poslat do světa, po kterém nepřestaly toužit.

Ale  před  jakým úkolem stojí,  když  píši  tento  komentář  a
překlad Hradu nitra.  Patrně nikdo z mých čtenářů nevstoupí do
kláštera, i když by se mu občas chtělo to učinit; a budou žít až do
smrti v tom bídném světě nebo žaláři nebo ve vyhnanství, jak by
vyjádřila světice.  Je to  v pořádku? Ovšem že je,  ale za jakých
okolností. Zatím v tak řídkých případech, jak tomu bylo se životem
klášterních sester. My ovšem musíme být vybaveni jinak než byly
ony, ale máme právo se ptát, kdo nás vybaví pro tento svět tak
dobře jako svatá Terezie své sestry, zde by se mělo říci duchovní
dcery? Čí  syny nebo dcerami  se máme stát,  aby nám vysvětlil
duchovní  cestu  jako  duchovní  otec  či  matka  a  s  otcovskou  či
mateřskou láskou, a výklad doložil živým příkladem, že jsme tu na
pravém místě, nežijeme-li svůj život formálně, nýbrž jako vyslanci
věčnosti.  Nepodceňujme  ani  hlas  básníků  a  umělců.  Oni  jsou
zatím našimi předními učiteli,  pokud nás učí mít radost z krásy.
Bohužel sama věda i ve svých vrcholech je dosud velmi zaostalá a
pozadu,  i  když  se  postaví  čelem  k  životu.  Zdalipak  si  dokáže



ověřit, že jsme vyslanci věčnosti a zdali nám může poradit, jak se
jako takoví  máme chovat? To jsou za nynějšího stavu poznání
přímo nesmyslné otázky, ale nikoliv nesmyslné požadavky na plný
život  zde na zemi.  Dávejte  dobře pozor:  co  radí  svatá  Terezie
svým dcerám a myslete zatím analogicky. Budu se snažit, abyste
pochopili, jak její požadavky aplikovat v životě ve světě, čili abyste
přišli na to, že žijeme v řádu daleko dokonaleji vytvořeném, než by
mohla uměle dokázat vytvořit nejdokonalejší lidská hlava. Mám za
to, že k tomuto pojetí se přiblížíme až při výkladu Ruusbroekově,
protože  ten  byl  vázán daleko méně na klášterní  zdi  než  svatá
Terezie. Zatím však nepředbíhejme. Světice nám ještě má mnoho
co říci.)
 13.  Račiž  nám  boží  Velebnost  často  popřát  takovou
modlitbu, když je tak bezpečná a potřebná. My ovšem sami k ní
dospět nemůžeme, protože je něčím zcela nadpřirozeným; a stane
se, že (ta modlitba) trvá celý den, a tu je duši jako člověku, který
hodně  pil,  ale  ne  tolik,  aby  přestal  užívat  smysly,  nebo  jako
trudnomyslnému, který nepozbyl nadobro rozumu, ale nevymaní
se z věci, která mu utkvěla v obraznosti, a také není nikoho, kdo
by jej vytrhl  (z toho stavu). Jsou to však velmi hrubá přirovnání,
jde-li o věc tak vzácnou, ale můj duch nepřipadá na jiné. Je tomu
skutečně tak, že tato rozkoš dává duši tak zapomenout na sebe a
na všechno ostatní, že si ničeho nevšímá, o ničem neumí mluvit
než  o  tom,  co  způsobuje  ta  radost,  totiž  o  chválách  božích.
Pomáhejme všecky, dcery mé, takové duši. Nač bychom chtěly
být moudřejší než ona? Co nám může poskytnout větší potěšení
než chvála boží? A nechť nám v tom pomáhají všichni tvorové po
všechny věky věků! Amen, amen, amen!
 17. 12. 1988

 Kapitola sedmá
 Jedná o lítosti,  kterou pociťují  nad hříchy duše,  jimž Bůh
popřál zmíněných milostí. Říká, jaká je to velká chyba, i když jsme
duchovně  velmi  pokročilí,  necvičíme-li  se  v  tom,  že  si
zpřítomňujeme lidství  našeho Pána a Spasitele  Ježíše Krista  a
jeho přesvaté utrpení a život a jeho přeslavnou Matku a svaté. Je
to velmi užitečné.
 (Nechte napřed promluvit člověka, který do svých 17 let se
nezajímal o náboženství a Ježíše Krista; nemohu ani říci, nechci-li
lhát, že se obdivoval křesťanům, jak mohou v něho věřit, protože
život toho člověka do 17 let šel jinudy, v jiných kolejích se řítil za
pozemským cílem, jako jiní se věnují svým zájmům a starostem.



Tentýž člověk nepochopil, jak se o něho ucházela boží milost, aby
ho  získala  na  svou  stranu.  Jako  jiní  lidé,  co  se  mu  stalo
nepříjemného, považoval jen za utrpení, nikoliv za jemný pokyn:
"Nedávej se svou cestou, Já jsem cesta, pravda a život." Utrpení
jeho se záhy  stupňovalo,  ale  tehdy byl  tak  mlád,  že  rozumem
nemohl pochopit, co se s ním děje. Pochopila však jeho matka, že
to  dítě,  zůstane-li  naživu,  patří  Bohu.  Obětovala  je  několikrát
upřímně Bohu.  A  dítě  všechny ty  útrapy  přežilo.  Nebralo  však
matčiny příkazy pouze jako poslušné dítě, nýbrž jako někdo, komu
se  ukazuje  nová stránka  vědomí.  Tak  například  matčin  příkaz:
"netluč s tou židličkou, bolí ji to," bralo jako zjevení, že všechno je
živé.  Dítě  generalizovalo.  Začlo  mít  úctu  k  věcem a  neúcta  k
věcem se mu stala neúctou k životu. Těch příkazů matčiných bylo
víc,  ale  v dítěti  se  každý z  nich z  příkazu konkrétního měnil  v
příkaz obecně platný. Když např. matka dítě omezila ve spotřebě
alkoholu, který v malém množství předepsali lékaři, dítě se zřeklo
alkoholu  vůbec  až  do  smrti.  Ten  člověk  se  nenapil  ani  za  tak
těžkých okolností, když mu někdo vyhrožoval smrtí, nenapije-li se.
Kde se vzala tato  disciplina,  která tomu člověku připadala jako
přirozená a samozřejmá? Tak do nás vplývá život boží, úplně bez
našeho vědomí.
 Tak  jsme  závislí  na  Lidství  Ježíše  Krista,  i  když  o  této
závislosti  nic nevíme. Možná, že jsem udělal příliš velký skok z
předešlého k poslední myšlence. Na štěstí  tento skok svatá Te-
rezie ve svém výkladu nečiní. Jako matka dítě obětovala Bohu a
Bůh tuto oběť přijal,  tak řádové sestry se dobrovolně obětovaly
službě a chvále svého Pána, a tato oběť musela nést následky.
Sama je ve svém životě zažila, a proto má právo požadovat od
svých  dcer,  aby  se  Bohu  nezpronevěřovaly.  Ví  též,  že  člověk
nesmí svou oběť zanedbávat a že se k ní musí také umět připravit.
Světice také ví, že každý člověk ve svém nitru nosí chrám či hrad
boží,  a  už  sama tato  skutečnost  znamená,  že  každý člověk je
povolán k  tomu,  aby do tohoto hradu vstoupil,  zkrátka proto  je
člověkem a ne zvířetem, rostlinou nebo nerostem.
 Komu  ta  dotyčná  matka  přislibovala  své  dítě.  A  nejen
přislibovala,  ona  je  Bohu  obětovala  bezvýhradně,  takže  už
přestalo být jejím dítětem a nějak se to muselo projevit hned po
těch  opakovaných  obětech.  Podobně  jako  jednala  matka  s
dítětem, které už nebylo její, mohla si dovolit jednat svatá Terezie
s  dcerami,  které  pro  jejich  slavné  sliby  už  nepatřily  lidem,  ale
Bohu.  Musela jim to  však stále  připomínat,  jinak by jejich sliby
zplaněly nebo se staly formálními. Také ta matka musela občas
obnovovat slib, který dala Bohu, a kdyby jej nebyla obnovovala,



byla by způsobila smrt dítěte. To jsem vysvětlil okolo události ze
17.  listopadu  1939  až  21.  listopadu  téhož  roku.  A  už  tehdy
nestačila  pouhá obnova slibu,  nýbrž matka se musela odhodlat
znovu dítě Bohu obětovat, neboť je začala milovat více než Boha.)
 1.  Zdá  se  vám asi,  sestry,  že  duše,  kterým  se  Pán tak
výhradně  sdílí,  mohly  by  se  domnívat  něco,  o  čem vám nyní
povím. Míním duše, kterým se nedostalo těchto milostí,  jestliže
přece jen pak jimi byly obdařeny, a poznávají, že jsou od Boha,
začnou  se  domnívat,  co  řeknu,  že  budou  těch  milostí  užívat
navždy, takže se již nemusí ničeho bát a nemusejí oplakávat své
hříchy. To by byl převelký omyl, protože čím více dostáváme od
Boha, tím více roste i bolest nad hříchy, a myslím, že tato bolest
přestane až tam, kde již nic nemůže působit trýzeň - y tengo yo
para mí que hasta que estamos adonde ninguna cosa puede dar
pena, que ésta no se quitará.

 (Tento stav u mne nastal  až 21. 11.  1939. Trval jen pět
měsíců, tedy jen za výjimečně těžkých podmínek a byl výrazem
toho,  že  pomoc  boží  přichází  v  takové  míře,  jak  je  nutná.
Nehazarduje.  Změní-li  se  zevní  poměry,  změní  se  i  stav,  aby
odpovídal změněným poměrům. Léta jsem se domníval, že jsem
stav, který jsem zažíval v koncentračním táboře, nějak promarnil.
Ale  ve  skutečnosti  tomu tak  nebylo.  Není  třeba,  aby si  člověk
dovedl proměnu stavu ihned vysvětlit. Dejme se poučit z chování
učedníků po ukřižování jejich Mistra. Byl by mohl Kristus po svém
zmrtvýchvstání poskytnout učedníkům svůj pokoj, kdyby byli trvale
zažívali pohodu, jakou měli, když chodili po tři roky s ním? A kdyby
jim byl neposkytl svůj věčný pokoj, nebyli by svědky seslání Ducha
svatého.)
 2. Je ovšem pravda, že sužuje někdy více než jindy a také je
odlišného  druhu,  protože  duše  nevzpomíná  na  trest,  který  za
hříchy  zasloužila,  nýbrž želí  toho,  že byla nevděčná vůči  tomu,
jemuž je tolik zavázána a jenž tolik zasluhuje, aby se mu sloužilo.
Z  velkých  darů,  které  ji  Bůh  uděluje,  poznává  také  lépe  jeho
velikost.
 (V  těch  sedmnácti  jsem  neměl  strach  z  pekla  nebo  z
jakéhokoliv trestu,  ale měl jsem strach, abych v ničem nejednal
proti  jeho vůli.  Nevyslovený příkaz z toho vyplývající  byl  jediný:
Jemu patřit, Jemu se odevzdat.)
 Drží se své opovážlivosti, želí, že měla tak malou úctu, její
nerozum zdá se jí  něčím tak nesmyslným, že nikdy nepřestává
naříkat, vzpomene-li si, pro jak nízké věci opustila Velebnost tak
velikou.  Mnohem  více  vzpomíná  na  to,  než  na  přijaté  milosti,



třebaže byly tak veliké, jak bylo a ještě bude řečeno. Zdá se jí, že
je přináší mohutná řeka a svým časem je opět odnáší; zatímco
hříchy jí připadají jako bahno, protože, jak se vždycky zdá, hlásí
se v paměti, což je veliký kříž.

 (Že odpadá strach z trestu za hříchy, je známkou toho, jak
se přesunul střed zájmu o sebe na zájem o věci boží.)
 3. Znám osobu, která toužila umřít proto, aby viděla Boha
(Mluví  o sobě, viz Vida XX, 12 -  13,  ibid.  XXXIV, 10 atd.),  ale
kromě toho si přála smrt, aby se ustavičně netrápila, že byla tak
nevděčná tomu, jemuž byla vždy a měla být tolik povinna. A tak jí
připadalo, že ničí  nepravosti  nemohou být  rovny jejím hříchům,
neboť  mínila,  že  není  člověka,  kterého  by  Bůh  snášel  tak
shovívavě a kterému by byl prokazoval tolik milostí.
 Pokud jde o strach před peklem, toho nemají, ale někdy je
velmi zachvacuje strach, že ztratí  Boha, bývá to zřídka. Všecka
jejich bázeň se týká toho, aby Bůh neodtáhl ruku svou od nich, že
by se znovu ocitly ve stavu tak ubohém jako kdysi. Ale o vlastní
své trápení nebo slávu se nestarají. Touží-li, aby nezůstaly dlouho
v  očistci,  je  to  spíše  proto,  aby  nebyly  po  čas  toho  pobytu
vzdáleny od Boha, což by byly,  než pro trápení,  které by měly
znovu prožívat.
 4.  Nepokládala bych za bezpečné,  kdyby duše sebe více
omilostněná zapomněla na ubohost, ve které kdysi tonula, neboť
taková  vzpomínka,  ať  je  jakkoli  trapná,  je  z  mnohých  důvodů
prospěšná. Snad se to zdá jenom mně, která jsem byla tak zlá, a
to je důvod, proč stále mám na paměti své hříchy. Duše, které
jsou  hodné od  počátku,  to  asi  nepociťují,  ačkoliv  se  shledáme
vždy s úpadkem, pokud žijeme ve smrtelném těle. V takovémto
trápení  nedodá  duši  úlevu  ani  vzpomínka,  že  Pán  již  hříchy
odpustil  a  na ně zapomněl,  ba trýzeň se ještě  zvětšuje,  neboť
duše  vidí  tolik  dobroty  a  milosti,  přestože  by  zasluhovala  jen
peklo.  Myslím,  že  právě  to  bylo  pro  svatého  Petra  a  pro
Magdalenu tak velkým utrpením, neboť když v nich už láska tolik
vzrostla a dostalo se jim tolik milostí a byli svědky takové velikosti
a majestátu božího, bylo pro ně velmi těžké trpět zároveň s pocity
velmi vroucími.

 (Jaké  skvělé  pochopení  má  svatá  Terezie  pro  stavy
učedníků  a  učednic  Páně.  Jistě  že  v  nich  poznávala  každému
člověku vlastní jeho osobní okolnosti. Také já jsem byl k neutišení
ve svém zármutku nad svým hříšným životem, přestože jsem šel
od  generální  zpovědi  a  svátosti  oltářní.  Dnes  vím,  že  tento
zármutek  byl  a  ve  vzpomínce  na  pravém místě  je  jedinečnou



ochranou před tím, abych se kdy zatoužil vrátit k životu bez Boha.
Na jedné straně to tedy byl zbytečný strach z návratu k minulému
způsobu života, protože jsem pro velikost Boha a jeho milosti  v
sobě  toho  nebyl  schopen,  ale  na  druhé  straně  byl  ten  strach
prostředkem k tomu, abych měl v sobě odrazový můstek pro skok
kupředu, a tento můstek člověk potřebuje už nejen proto, že by se
cítil příliš sláb, ale že jeho vnější poměry, ve kterých se ocitl, jsou
nezastupitelně potřebné,  a  tak  všechno stojí  proti  němu, i  jeho
vlastní  lidé,  nebo  i  když  tomu  tak  není,  nemohou  mu  ani  v
nejmenším pomoci, protože nevědí, co se v takovém člověku děje.
Zkrátka bylo by dobře se dát poučit z utrpení Páně před křížem, a
věru není lepší útěchy. Já jí takhle osobně zblízka nerozuměl, až
teprve za dalších devět let. Ale nyní vím, jaký ničím nenahraditelný
příklad nám dal Ježíš celým svým životem, a kdyby snad svatá
Terezie tohle dost nezdůrazňovala, musel bych ji doplnit, abych se
dodatečně neproviňoval proti tomu, co vím, ovšem z milosti Boží.)
 5.  Bude se vám zdát,  že kdo prožívá tak  vznešené věci,
nepotřebuje  rozjímat  o  tajemství  nejsvětějšího  Lidství  našeho
Pána Ježíše Krista, protože se už celý pocvičuje v lásce.

 (Má  situace  v  17.  létech  byla  taková,  že  jsem  ani  v
nejmenším nepociťoval a nezaznamenával, že bych Boha miloval.
A  tuto  nevědomost,  která  byla  organickým  pokračováním
nevědomosti dřívější, považuji dnes za největší milost, které se mi
tehdy dostalo. Jen tak jsem dokázal modlit se devět let denně za
jediné, abych miloval Boha a více než cokoliv jiného a samozřejmě
též než sebe. Ani tehdy, když na mě dolehlo zatčení a utrpení v
koncentračním táboře od 17. 11. 1939, se ztrátou jakékoliv útěchy,
jsem  ještě  nepochopil,  jakou  lásku  nám  projevuje  Bůh,  lásku,
kterou nedokážeme ani v nejmenším mu vracet. Člověk prostě ve
chvíli  bezbranné  nemohoucnosti  nemůže  pochopit,  že  toutéž
cestou  před  ním šel  Kristus  a  už  odnesl  svůj  kříž  na  Kalvárii.
Člověk ještě neprožil ten spasitelský úkol Kristův.)
 To je  věc,  o  které jsem se rozepsala ze široka jinde (Ve
Svéživotopise = Vida, věnuje celou kapitolu 22. tomuto a obhajuje
tam své osobní přesvědčení o té věci.). Odporovali mi sice v tom,
a řekli, že tomu nerozumím, protože jsou též jiné cesty, po kterých
vodí náš Pán, a když duše překonala začátky, je lépe se obírat
věcmi Božství a zříci se věcí tělesných, ač musím přiznat, že nijak
mě  nepřivedou  k  tomu,  abych  uznala,  že  cesta  ta  je  dobrou
cestou.
 (Svatá Terezie ještě tehdy nemohla říci, že lidská tělesnost
je  tak  důležitá,  že  když  se  z  ní  nevychází  jako  z  přirozeného



základu, uniká našemu pochopení i základ božský, a tím se celá
cesta stává pochodem ve velmi husté mlze, kde nevidíme ani krok
před sebe, ani propasti,  po jejichž okrajích kráčíme. Ale nestačí
ani to. Kristus  kráčí,  neříkám kráčel  svým Lidstvím před námi a
poskytuje nám tak cenný příklad, že nedbáme-li naň, ocitáme se v
době  před  Kristem  a  budeme  odkázáni  jen  na  prostředky
duchovního vývoje tehdy známé. Komu dojde, že Abraham, Mojžíš
a Eliáš znali prostředky Ježíšova života, svědčili svým životem o
této znalosti  a společně se všemi ostatními proroky připravovali
cesty  Páně  i  naše,  pokud  jdeme ve  šlépějích  Ježíšových?  Na
cestě  k  Bohu a v jejích  prostředcích  je přece možný pokrok a
usnadnění  cesty,  a  k  tomu  promluvil  Ježíš  Kristus  průběhem
svého života mezi námi. Ale jeho život není mechanismem, nýbrž
ukazuje, jak se má používat věčně živý zdroj, o kterém se už dost
jasně vyjádřil  David, a evangelista si  toho všiml.  My po dalších
2000 létech ještě ne. Je to nejen hanba, ale i ukrutná ztráta na
každém  kroku,  který  se  stává  nejistý,  jako  bychom  šli  v
močálisku.)
 Jest ovšem možno, že se mýlím a že vlastně všichni tvrdíme
totéž, ale sama jsem viděla, že už chtěl ďábel v té věci oklamat, a
proto jsem tak ostražitá.  Z toho důvodu vám zde míním znovu
doporučit, abyste si tu vedly velmi opatrně; a pohleďte, kdyby vám
někdo radil jinak, nevěřte mu. A já se přičiním, abych se vyjádřila
srozumitelněji, jak jsem se snažila o to už jinde. Kdyby se vyskytl
někdo,  jenž,  jak  se  vyjádřil,  o  té  věci  psal  a  podal  vysvětlení
obšírněji,  dobře  by  byl  učinil,  ale  podal-li  o  tom  něco  jen  tak
souhrnně, co tolik nechápeme, může způsobit mnoha zla.
 6.  Také  se  zdá některým duším,  že nemohou myslet  na
utrpení Páně, neboť pak méně budou myslet na nejsvětější Pannu
Marii a na život svatých; jejich památka je nám velmi užitečná a
dodává nám odvahu.  Nemohu si  domyslet,  na co  takové duše
myslí, když se odvrátily od všeho tělesného  (čímž myslí tělesné
utrpení  Páně).  Jen  duchům  andělským  přísluší  hořeti  povždy
láskou, nikoli nám, kteří žijeme ve smrtelném těle. Nám je třeba,
abychom myslili na ty, obírali se těmi a přidružovali se k těm, kteří
v lidském těle vykonali  tak velké skutky pro Boha.  (A je-li  tomu
tak),  jak  chybné by  bylo,  kdybychom se  úmyslně  odvraceli  od
přesvatého člověčenství našeho Pána Ježíše Krista, na němž je
postaveno všechno dobro a veškerá pomoc.
 (Možná, že se vám bude zdát příliš odvážné, budu-li jinými
slovy opakovat, co řekl svatý Jan: "Celý svět v těžkostech ku po-
rodu pracuje, dokud ze sebe nezrodí Krista". Celý vesmír předsta-
vuje  koordinovanou  akci  božího  Ducha,  při  které  s  velkým



utrpením se rodí vědomí věčnosti, a není jiného způsobu, jakým
by bylo možno dojít úlevy při plnění tohoto úkolu - a z něho není
vyhnutí -, než využít těla svého v tom nejširším smyslu slova tak,
aby se z něho zrodilo božské, tj. vešlo božské do vědomí lidského.
Tam,  kde  se  stvořené  vyvinulo  až  do  lidské  tělesnosti,  tam je
možno pomoci tomuto procesu tím, že se zařídíme podle někoho,
kdo nám ukázal, jakými prostředky v těle, ne mimo ně, je možno
stav pozemského života převést do stavu života nebeského, tj. na
život  vědomě  žitý  ve  věčnosti.  A  v  dějinách  lidstva  není
dokonalejší ukázky, jak to učinit, než příklad Ježíšův. A kdyby šlo
jen  o  ukázky,  bylo  by  toho  málo  z  toho,  co  Ježíš  předvedl.
Přesvědčil  jsem  se,  jako  svatá  Terezie,  že  v  této  ukázce  je
obsažena moc a síla k tomu, aby se mohlo uskutečnit všechno, co
on ukázal. Marně by nám předváděl ten příklad, kdyby v něm ta
realizační síla nebyla obsažena. Ale svatá Terezie byla vybídnuta,
aby  si  vzala  utrpení  Páně  za  své  vlastnictví  a  pomocí  tohoto
vlastnictví se znovuzrodila v království božím, když za pomoci téže
síly  napřed  vnitřně  zemřela,  o  co  se  před  tím  zoufale  marně
pokoušela lidskými silami. Řekla: "Málem umírám zoufalstvím, že
nemohu  umřít."  Odumíráním  malým  věcem,  pouhým  hříchům,
pouze se připravujeme pro tu smrt, kterou předvedl Ježíš na kříži.
On přece nebyl hříšný a žádnému hříchu nemusel odumřít,  ale
věděl o jednotě všeho stvořeného. Když na kříži jednal z pozice
této jednoty, táhl k sobě a táhne k sobě všechno. Pravil o tom, že
"až  bude  Syn  člověka  povýšen  na  kříži,  potáhne  za  sebou
všecky."  A že  se tak děje,  o  tom se svatá Terezie přesvědčila
během svého života. Proto tolik lpí na utrpení Páně, a nikdo jí toto
zaujetí nevyvrátí. Ví také, že kdokoliv vystoupí Ježíšovou mocí na
kříž, bude moci odtamtud, tj.  silou té zkušenosti, táhnout jiné. A
nikdo  ji  nemůže odvrátit  od  tak  plodného života,  který  nekončí
fyzickou smrtí a kterým se dá pomáhat na věky. Řekli jsme si, že
Věčnost  nemá začátek ani  konec.  Čili  začne-li  někdo pomáhat,
nemůže to činit  na věky. Jeho pomoc bude také končit.  Nikoliv.
Člověk se  může  připojit  k  jedné a  téže  věčné činnosti,  a  jeho
činnost už pak není jeho, nýbrž boží. Proto mohla svatá Terezie
říci,  že  jejíma  rukama  pracuje  Kristus  a  jejíma  nohama  chodí
Kristus. Mocí boží se stává člověk vědomě věčným - od věčnosti
do věčnosti, jak dobře věděl svatý Pavel.)
 Ani nemohu myslet, že tak činí ve skutečnosti, nýbrž snad
jen proto, že sobě nerozumějí, a tak působí škodu sobě i jiným. Já
alespoň je ujišťuji, že se nedostanou do těchto dvou posledních
komnat, neboť ztratí-li vůdce, jímž je dobrý Ježíš, nenajdou cestu.
Vždyť pak sám Pán praví, že je cestou (Jan XIV, 6), a že nikdo
nemůže přijít k Otci, než jen skrze něho, a "kdo mne vidí, ten vidí



mého Otce."  (Jan XIV, 6 - 9).  Někdo řekne, že těm slovům se
přikládá jiný smysl. Já však neznám jiných výkladů, a s tímto, v
němž duše má cítí pravdu, jsem vždy pochodila velmi dobře.
 7.  Jsou  některé  duše,  a  mnohé  z  nich  o  tom  se  mnou
hovořily, že popřeje-li jen náš Pán dokonalou kontemplaci - como
nuestro Seňoir las llega a dar contemplación perfecta -, chtěly by
v tom stavu setrvávat ustavičně, což býti nemůže. Přece však se
jim stane s touto milostí Páně, že již nemohou myslet na tajemství
utrpení a života Kristova jako dříve. Nevím, co je toho příčinou, ale
je  to  něco  velmi  běžného,  že  rozum  bývá  méně  způsobilý  k
rozjímání.  Myslím,  že  příčina  jest  tato:  V  rozjímání  směřuje
všechno ke hledání Boha; jakmile ho duše jednou našla, navykla
si hledat jej nadále jen vůlí, a proto se nechce unavovat již prací
rozumu, a také se mi zdá, že když vůle je již jednou roznícena,
nerada by, aby se tato vznešená schopnost používala jinak, bylo-li
by možno.  (Upozorňuji, že svatá Terezie zde mluví o vůli jako o
projevu lásky k Bohu a zpětně jako o pocitu, že Bůh miluje duši.
Tedy nemluví o vůli před tímto zaujetím láskou k Bohu a láskou
Boha k duši, která se už projevuje v lidském vědomí.) A nepočíná
si špatně, ale nebude to možné, zříci se rozumu, neboť zvlášť než
se  dospěje  do  těchto  posledních  komnat,  bude  taková  snaha
ztrátou  času,  protože  ještě  mnohokrát  je  nutno  si  pomoci
rozumem,  aby  se  podnítila  vůle.  (Rozuměj,  aby  se  duše
rozplamenila v lásce k Bohu.)
 8. Všimněte si, sestry, téže věci, která je důležitá. Proto ji
chci ještě lépe vysvětlit.
 (Každý vyšší stav, jako je např. kontemplace, končí, a člověk
se opět ocitne sám se svou rozumovou činností.  Neví-li  si  s ní
rady,  neumí-li  rozumu  správně  použít  a  jej  zaměstnat,  dovolí
rozumu, aby bloudil, protože on bez zaměstnání nedokáže být. V
případě světsky  zaměstnaného člověka,  dáváme mu příležitost,
aby  se  co  možná  nejdokonaleji  zaměstnával  světskými
povinnostmi; ale i tak by měly být mezery v zaměstnání vyplněny
vhodným rozjímáním. Dalo by se říci, že každou chvíli jsme beztak
na jiné úrovni vědomí, a protože jsme toho schopni, musíme umět
jít pro sebe tam, kde jsme. Čím dokonaleji to uděláme, tím dále se
duchovně dostaneme. Je to lekce o dalším způsobu opakování.
Neodvážíme-li  se  opakovat  všechno,  s  čím jsme kdy na  cestě
začínali, nedostaneme se do posledních komnat, protože tam se
vstupuje s návazností na celý vzestup, aby se splnila podmínka,
že jen celobytostně se můžeme setkat s Bohem. Proč si Ježíš za
nás za všechny třicet let ze třiatřicetiletého života opakoval život v
rodině a v poměrně úzkém společenském okruhu?)



 Duše touží se věnovat všechna lásce a ráda by si ničeho
jiného ani nevšímala, ale nebude jí to umožněno, i kdyby chtěla.
Ačkoliv  vůle  není  mrtva,  přece  jen  oheň,  který  ji  obyčejně
rozpaluje,  je na zhasnutí,  takže je nutno jej  rozdmychávat,  aby
vydal teplo. Bylo by dobře, aby se duše nacházela v této suchosti
a očekávala oheň z nebe, který by spálil tuto oběť, kterou se mu
sama podává, jak učinil otec náš Eliáš? (III. Král. XVIII, 30 - 39)
Zajisté nikoliv, není dobře čekat na divy. Ty činí Pán, když se mu
zalíbí,  pro tu  kterou  duši,  jak již bylo a bude dále  řečeno.  Ale
Velebnost chce, abychom se pokládaly za tak špatné, že nejsme
hodny takových divů, a raději si pomáhaly náležitými prostředky,
jak jen můžeme. A po mém soudu je toho třeba až do naší smrti,
znovu se pouštět postupnou cestou modlitby - por subida oración
que haya.
 9.  Je  ovšem  pravda,  že  koho  Pán  uvedl  až  do  sedmé
komnaty, tomu je velmi zřídka třeba nebo téměř nikdy třeba toho
pilně dbát, a to z důvodu, o němž povím, vzpomenu-li si  (ona si
opravdu vzpomněla a mluví o tom v 7. komnatě, 2. kapitole a ve 3.
kapitole, čl. 9 - 10, ibid. 8, 10 - 11 a kap. 4., čl. 1 - 2).  V sedmé
komnatě  se  duše  nikdy  nevzdaluje  od  Pána,  a  děje  se  to
způsobem podivuhodným, neboť tam božské a lidské dohromady
si  tvoří  společnost  a donde divino y humano junto es silempre
compaňía.  Když tedy  oheň nevzplál,  jak  bylo  řečeno (na konci
článku 7 této kapitoly) ve vůli a my necítíme přítomnost boží, je
třeba,  abychom ji  hledaly,  jak  si  přeje  jeho Velebnost  a  jak  si
počínala  snoubenka ve  Velepísni  (III,  3),  ptát  se  tvorů,  kdo  je
učinil - jak říká svatý Augustin, domnívám se, že ve Vyznání (Citát
z Augustina: interrogatio mea, intentio mea ve Vyznáních, kn. 10.,
kap.  6.)  -  nebuďme však  blázny a  nemařme čas,  očekávajíce,
čeho nám bylo jednou popřáno neboť zpočátku se může stát, že
nám toho Bůh nedá až třeba za rok,  ba i  za mnoho let.  Jeho
Velebnost  ví  proč.  my si  nemáme přát,  abychom to věděly ani
nepotřebujeme to vědět.  Známe přece svou cestu,  jak se Bohu
líbit zachováváním přikázání a rad: tou cestou se ubírejme velmi
pilně a mysleme na život Páně a na jeho smrt a na velký dluh,
který u něho máme; ostatní ať přijde, jak On chce!
 10.  Zde  přichází  námitka,  že  se  nemáme  u  těchto  věcí
zdržovat, a podle toho, co bylo řečeno, je to snad námitka v jistém
smyslu oprávněná (viz č. 7 této kapitoly). Víte již, že je jiná věc
pomocí rozumu uvažovat, a opět jiná, předkládá-li paměť pravdy
rozumu. Řeknete snad, že tomu nerozumíte, a možná, že ani já
tomu tak nerozumím, abych to dovedla vysvětlit, ale promluvím o



tom,  jak  umím.  Nazývám  rozjímáním  úsilovné  přemýšlení
rozumem, a to tímto způsobem:
 Začneme  například  přemýšlením  o  milosti,  kterou  nám
prokázal  Bůh  tím,  že  nám  dal  svého  jediného  Syna,  ale
nezastavme se u toho, nýbrž jděme kupředu k tajemstvím celého
jeho  slavného  života,  nebo  počneme  modlitbu  v  zahradě
(Getsemanské), kde se však rozum nezastaví, nýbrž pokračuje až
k ukřižování. Nebo vezmeme část utrpení, řekněme zajetí Páně a
probereme to  tajemství,  pozorujíce  dopodrobna,  co  se  nám tu
namane k  rozjímání  i  k  procítění,  jako je  zrada Jidášova,  útěk
apoštolů  a  vše  ostatní.  Je  to  modlitba  podivuhodná  a  velmi
záslužná.

11. Toť ona modlitba, o které říkám, že mohou mít pravdu
duše,  jež  Bůh  pozvedl  k  nadpřirozeným  věcem  a  k  dokonalé
kontemplaci, proč - jak jsem řekla (odvolává se znovu na č. 7 a 9l
této kapitoly) - nevím, ale zpravidla tuto modlitbu konat nemohou.
Ale tvrdím,  že nebude mít  pravdu ona duše,  která  říká,  že se
nemůže zdržovat u těchto tajemství, ani si je často představovat,
zvláště když je oslavuje katolická Církev. Není totiž možné, aby
duše, která tolik od Boha přijala, ztratila vzpomínku na tak vzácné
důkazy lásky, protože jsou to živé jiskry, aby její lásku, kterou hoří
k našemu Pánu, ještě více roznítily. Děje-li se tak, pak jen proto,
že  duše  sama  si  nerozumí,  protože  chápe  tato  tajemství
způsobem mnohem dokonalejším - porque entiende el alma estos
misterios por manera más perfecta; rozum totiž si je zpřítomní a již
se  vryjí  v  paměť  tak,  že  pouhý  pohled  na  Pána,  jak  padá  v
zahradě,  pokryt  strašlivým potem, stačí  jí  nejen na jediný den,
nýbrž na mnoho dní. Prostým pohledem postřehne, kdo je tu Pán
a jak nevděčnými jsme my byly za tak nesmírná muka. Ihned přis-
pěchá vůle, třeba se to neděje s překypujícím citem, a touží Pánu
v něčem posloužit za tak velkou milost,  touží i něco vytrpět pro
toho, který tolik trpěl, i v podobných věcech, které zaměstnávají
její paměť a chápání. A myslím, že z toho důvodu nemůže ta duše
rozjímat o utrpení, a tak se jí zdá, že nemůže ani na ně myslet.

 (Samozřejmě, že Bůh vede duši podle jejího stavu. Jinak
člověka, který žije v ústraní, např. v klášteře nebo na samotě, opět
jinak toho, který žije ve světě a musí se vypořádat s povinnostmi
vůči němu. Bere-li tento druhý - toho je schopen na tomto vyšším
stupni - život z rukou božích, pak vedení, kterého se mu dostává
od Boha, nabývá jiné podoby. Nesmí vynechávat těch třicet let Je-
žíšova  života,  které  jsou  stejně  pádné  jako  chvilka  v  zahradě
Getsemanské, jenže nejsou chvilkou, nýbrž trvají u člověka žijí-
cího ve světě až do jeho smrti, s obměnou ve "třiceti" a ve "tři-



atřiceti". Musím vysvětlit pojem "brát život z rukou božích". Kdyby
člověk  nebyl  na  odpovídajícím  stupni  vývoje,  podřizoval  by  se
trpně všemu, co by se ho týkalo, nebo by se zdráhal podřizovat
se,  ovšem tím by nebral život  z  rukou božích,  nýbrž bral  nebo
nebral z rukou lidí, a často takových, kteří by ho dokázali  vyko-
řisťovat, až by zjistili jeho malodušnost, to znamená neosvícenou
odevzdanost nebo zatvrzelý odpor. Pro toho je modlitba odevzda-
nosti a správná kontemplace, ještě neúčinná, ba nemožná. Ať si z
toho nic nedělá. Není v lidských silách se k  ní  dopracovat  bez
pomoci boží. Ten musí být činný podle svého nejlepšího svědomí
a musí umět svůj život a své postavení ve světě tvrdě hájit,  do
takové  míry  tvrdě,  aby  nebyl  vykořisťován  vychytralými  sobci.
Hloupost  je  nejdráže  placená  věc  ve  světě.  Hloupost  každého
mnoho stojí a nad to v ničem člověka neosvobozuje. Pravá trpnost
pochází vždycky z milosti  boží a nedostavuje se zpravidla dříve
než kontemplace, ruku v ruce se ztrátou, tj. s postupující ztrátou
pocitu oddělenosti a ztrátou duchovní nevědomosti. Řečeno jinak:
dostavuje se schopnost rozlišovací daleko spolehlivější, než jaké
je  schopen  rozum.  Správným  znakem  této  vyšší  schopnosti
rozlišovací je vědomí, že ona není jeho a není z něho. Kde tento
znak  není,  jde o  sebeklam.  Dalším znakem,  ke  kterému může
ještě vydatně přispět rozum, je objektivní chápání situací,  často
bez ohledu na subjektivní vidění věcí a dokonce stojící proti němu,
jde-li o vidění pravdy a spravedlnosti. Jde opravdu o podřizování
se vůli boží, a lidská vůle může být jen někdy jejím odrazem. Do
jaké míry jím je, prozradí pravá schopnost rozlišovací, která má
ještě jeden důležitý znak: Člověk v některých případech, tedy ne
vždy, rozlišuje, co určitý člověk dělá a přitom ví, co dělá, na rozdíl
od toho, co dělá, ale neví, že to dělá. Např. lékaři mě opakovaně
operovali  za vědomí a myslili  si,  že jen zachraňují  můj život.  V
tomto smyslu věděli, co dělají a také to dělali. Ale vůbec neměli
zdání, že vědomí zabudované do lidské bytosti, osvobozují z této
ulity, svatá Terezie by řekla z vyhnanství. Tak je tomu se vším,
nejen co lidé dělají, i události mají tyto dvě tváře, jednu zjevnou a
druhou skrytou. Kdo má správnou schopnost rozlišovací, vidí dvě
stránky událostí a obě tváře lidí najednou, nikoliv rozděleně. To je
začátek toho, že se necítí  oddělenou bytostí  od ostatních a od
Boha. Tomu říkám vedení událostmi, ale měl bych se vyjadřovat
přesněji  jako  o  vedení  Bohem,  který  si  "zvolil"  události  za
prostředek, kterým člověka vede k sobě, nikoliv k tomu, aby řešil
události rozumovou úvahou. Přeje-li si člověk toto vedení, nemůže
je  nabýt,  protože,  jak  jsem  řekl,  není  určeno  pro  jeho  pouhé
uspokojení, nýbrž pro usnadnění cesty k Bohu. Dokonce kdyby je
člověk nabyl a přivlastnil si je, pozbude je buď v celku, nebo v těch



případech,  kdy  je  vlastní.  Zaměnil  by  prostředek  za  cíl.  Žije-li
člověk  jako  služebník  boží  a  podle  toho  pojetí  jako  služebník
bližního, jemuž slouží jako sobě, pokud nepřejde na Pavlovo "pro
bližního jako pro Boha," provádí celým svým životem modlitbu, ve
které vidí pravdu v jejích obrazech, podle sv. Pavla dokonce Boha
samého.  Měl  by  zatím přijmout  myšlenku,  že  mu nic  nestojí  v
cestě, aby mohl rozjímat o životě jako o soustavě obrazů pravdy,
ale kdyby zůstal u toho, vylučoval by se z umění žít, ke kterému je
povolán. Umělec vkládá do obrazu svou osobnost, takže v něm
bývá  obsaženo  víc  než  v  popisu  skutečnosti,  a  to  činí  obraz
krásný  a  vyhledávaný  jak  zrakem jiných  umělců,  tak  i  zrakem
obdivovatelů  krásy  a  jejího  obsahu.  Jestliže  život  duchovně
založeného člověka má nějaký specifický konstantní znak, pak je
jím o sebe nezainteresovaná činnost, při které by nejraději volal
moli  turbare circulos  meos.  Jeho činnost  však není  zaujata jen
nějakým okruhem myšlenek, nýbrž především je zainteresována o
bližního. Ostatní, a právě to hlavní, není navenek patrno. Proč se
takovým vzácným vybavením Bůh stará o člověka, který svůj život
zasvětil cestě k Němu? Protože je pravda, kterou vyslovil Ježíš.
"Hledejte  království  boží  především,  a  vše  ostatní  vám  bude
přidáno." Takže vidíme-li člověka jdoucího k Bohu, že trpí více než
ostatní lidé, nechť se odvážíme si ho vyzpovídat. Dovíme se, že
má  jiný  řád  hodnot  než  my,  a  mnohdy,  co  je  v  našich  očích
strašné, v jeho očích je líbezné.)
 12. Nečiní-li tak, je dobré, by se o to snažila, neboť vím, že
se  tím  neklade  překážka  ani  nejvznešenější  modlitbě.  Také
nepokládám za správné, necvičí-li se v tom častokráte. Povznese-
li  ji  Pán  k  sobě z tohoto  rozjímání,  velmi  dobře tak,  neboť  on
způsobuje, aby nechala toho, v čem právě je, i kdyby nechtěla. A
pokládám za jisté, že takové jednání není duši nějakou překážkou,
nýbrž velikou  pomocí  ke  všemu dobrému.  Překážkou  by  bylo,
kdyby se přemýšlením velmi  namáhala,  jak jsem dříve řekla,  a
soudím u sebe, že ani toho nebude schopen kdo dospěl již výše,
ačkoliv  i  to  by  bylo  možno,  protože  Bůh  vede  duše  mnohými
cestami.  Neodsuzujte  však  ony  duše,  které  tou  cestou  jít
nemohou, ani je nepokládejte za neschopné požívat tak velkých
dober,  jaká  jsou  obsažena  v  tajemstvích  (člověčenství)  Ježíše
Krista, dobra našeho nejvyššího. Mne však nikdo nepřesvědčí, i
kdyby byl v duchovním životě sebezběhlejší, že je dobře jít cestou,
kde se o Pánu nerozjímá.
 (Zatím však z repertoáru následování Krista škrtáme jak ži-
vot  věčný  před  narozením,  samo narození  v  Betlémě ve  stáji,
zmaření neviňátek, svaté Tři Krále s jejich dary, povinnost dvanác-



tiletého Ježíše, jeho vstup do Jordánu, pokušení na poušti. A jak
potom máme rozumět těm dalším třem létům, smrti na kříži atd.
Nedokáže  téměř  nikdo,  kdo  žije  ve  světě,  začít  s  duchovním
vrcholem, jímž je smrt na kříži, a kdyby začal, znemožnil by se pro
život ve světě. Bez zmíněných prvních kroků je rozjímání o zmrt-
výchvstání, myslím našem zmrtvýchvstání, učiněným neštěstím, a
pak za seslání Ducha svatého považujeme něco úplně jiného než
čím je. Dokážeme dokonce vzývat Ducha svatého, aby nás osvítil.
Protože jsme však pro něho neuprázdnili v sobě místo, Duch nep-
řijde, neboť nemá kam by přišel.)
 13. Jsou duše na počátku i také již v prostředku duchovního
života, kterým se zdá, jakmile poněkud dospěly k modlitbě ticha -
a oración de quietud - a začínají požívat darů a radostí, které jim
dává Pán - a gustar ce los regalos y gustos que da el Seňor - zdá
se jim, že je něco velikého zůstat navždy v tomto blaženém stavu
- estarse allí siempre gustando. Ale dejte na mě a nepohružujte se
tolik  -  no  se  embebentanto  -,  jak  jsem  už  řekla  jinde  (V  6.
komnatě, 14. kapitole, čl. 2 a 9, ve 4. komnatě, 3. kapitole, čl. 11 -
13), že život je dlouhý, a je v něm mnoho trápení, a máme v něm
hledět na náš vzor na Krista, jak si v mukách vedl, a rovněž na
jeho apoštoly a svaté, abychom se náležitě dokázali vypořádat s
těžkostmi. Dobrý Ježíš a jeho přesvatá Matka jsou velmi dobrou
společností, a neoddělujme se od ní, a jest velmi dobré, máme-li
soucit  s  jejich  mukami,  a  někdy  bychom se  měli  vzdát  vlastní
radosti a rozkoše.

 (Nejsem proti historizujícímu vzoru Ježíše a Panny Marie.
Na něm se nedá nic měnit, ale je nutno jejich smysl aktualizovat,
jak to ve svém životě učinila svatá Terezie.  Pro ni  nebyli  nebo
záhy nebyli  jen historickým příkladem, nýbrž  živým svědectvím,
které  přecházelo  do  jejího  života,  ovšem z  milosti  boží.  Té  se
máme dovolávat  a za tou máme jít.  Jak tomu máme rozumět?
Obrázek Samaritánky a Ježíše u studny k malé Terezii promluvil o
aktuálním milosrdenství božím, které je připraveno nejen pro ni,
ale i pro celé lidstvo, bez ohledu na to, zda ono o tom ví či nikoli. Z
toho milosrdenství žijeme. A mně toto poznání nedošlo jinak než
faktem.  Viděl  jsem,  jak  jiným  druhem  milosrdenství  jsem  byl
vychováván první čtyři dny v koncentračním táboře, a jak nově a
opět jinak jsem byl tamtéž vychováván po dobu pěti dalších mě-
síců. Byl to pro mne důkaz, že v prvních čtyřech dnech, když jsem
byl všemožným způsobem sužován, a v dalších pěti měsících, kdy
se mi všechno soužení vyhýbalo, byl jsem vychováván jedním a
tímtéž milosrdenstvím, ale nově podle způsobu vnitřní otevřenosti
vůči milosti boží, protože jsem se 21. 11. 1939 vzdal svého života i



všeho, co s ním souvisí,  tedy i  poznání a lásky boží.  Sem míří
svatá  Terezie  svým  výkladem.  Musíme se  vzdát  všeho  svého,
protože to byly jen svěřené hřivny, neměl to být náš majetek, a už
nebyl její, když psala tuto knihu. Uložit se někde na počátku toho
vývoje, např. v modlitbě ticha, kterou jsem procházel krátce v době
před devíti léty než jsem se dostal do koncentračního tábora, by
bylo chybné. Tehdy bylo dobře, na začátku těch devíti let, že jsem
se nemohl opřít o historického Ježíše a Pannu Marii, protože oni
byli mou tehdejší nejbližší společností, aniž jsem to věděl. Ptáte
se, jak je možné nevědět o společnosti, která je nám tak blízká?
Protože ani my sami sobě nejsme tak blízcí, jak si máme být. Být
blízek tomu člověku, který se cítí být oddělen od ostatních tvorů,
znamená být blízký nepravému středu naší osobnosti a být svým
vědomím na míle vzdálen vědomí božímu. A tak si můžeme být
nevědomi  pravého středu svého vědomí,  tedy i  pravého  spole-
čenství, které je nám fakticky blízké,  pokud se neuměle držíme
toho, co považujeme za své, zatímco ono pravé naše je božské.
Vylíčený klam je ukázkou velké urážky majestátu božího, a kdyby
bylo možno Boha urazit nevědomostí, nemohli bychom se s ním
nikdy setkat.  Ale  tuto  nevědomost  má také náš ničím dočasně
nenahraditelný  smysl  našeho  života.  Pomocí  něho  "třicet  let"
budujeme vztah k něčemu, co potom "ve třiceti" musíme opustit.
Napřed vybudovat a pak opustit,  rozumějte vnitřně. To je cesta,
kterou svým životem ukazoval Ježíš, než se stal naším přímějším
učitelem, že začal učit "naše duševní a tělesné schopnosti", tj. své
učedníky, a než začal viditelněji za nás trpět na kříži. Když jsem
to jeho utrpení mnohokrát za těch prvních devět let zažíval jako
své vlastní utrpení - a věru bylo větší než všechna utrpení, které
nám může připravit život ve světě - nevěděl jsem, že to utrpení
nese On se mnou a že vlastně mu jen pomáháme chviličku nést
kříž jako Šimon Cyrenejský, a máme toho právě dost. O této aktu-
álnosti Kristovy pomoci jsem se dověděl až 21. 11. 1939, tedy po
devíti létech blaženosti i hrozné úzkosti. "Proč byste i vy, sestry,
měly jít  tak pomalu a za tak velkého trápení,  jako jsem šla já,"
říkala  na  každém kroku  svatá  Terezie  svým dcerám.  "Já  vám
nejsem vzorem, ač bych jím ráda chtěla být, kdybych dokázala být
svatější. Mně všechno trvalo strašně dlouho ve srovnání s příkla-
dem Ježíšovým. Nemůžete si však přát, abyste byly takové jako
Mistr nebo nad Mistra, protože byste tolik kříže a tolik blaženosti
milosrdenství  najednou neunesly,  ale nebojte se  opřít  o příklad
Kristův, který nejen historicky proběhl, ale který vás doprovází na
každém  kroku  svou  vykupitelskou  mocí.  Uvidíte,  jaké  divy  se
stanou, jak se zmenší vaše bědy, ale i všechny blaženosti, pokud
jste  si  je  během  těch  let  začaly  přivlastňovat,  pochopitelně,



protože vám byly milejší než strasti.")
 Ostatně, dcery mé, lahoda v modlitbě není tak pravidelná,
aby nezbylo času pro vše jiné. Kdyby mi některá řekla, že to u ní
bývá trvale, pokládala bych to za věc podezřelou, kdyby se totiž
nikdy nemohla obírat tím, co bylo řečeno (rozjímáním.). Tak na to
hledím já, a proto se hleďte vymanit z tohoto bludu a hleďte se
dostat  veškerou  svou  silou  z  takového  ohlušení.  Kdyby  to
nepomohlo, řekněte o tom převorce, aby vám určila zaměstnání
spojené s  takovou  starostí,  aby  nebezpečí  to  pominulo.  Kdyby
mělo trvat příliš dlouhou dobu, stalo by se při nejmenším přílišnou
zátěží pro smysly a rozum.

 (Jak bylo nutné, že jsem se nemohl ponořit jen do vnitřní
modlitby a musel jsem dělat během dne něco jiného, ale o to více
jsem se mohl těšit a také jsem se těšil, až vstoupím po práci na
poli do domu hospodářova.)
 14.  Myslím,  že  jsem  patřičně  vyložila,  že  i  člověk  sebe
pokročilejší v duchovním životě, nemá se štítit do té míry takových
představ,  že  by  se  mu  zdálo  škodlivé  rozjímat  o  přesvatém
Člověčenství Páně. Tu se uvidí jako doklad, co pravil Pán svým
učedníkům. Jan XVI, 7: "Říkám vám však pravdu: Prospěje vám,
abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-
li, pošlu ho k vám." Ale takový výklad já snésti nemohu. Ke své
nejsvětější  Matce  tak  nemluvil,  protože  byla  pevná  ve  víře,  a
věděla, že je Bohem i člověkem - sabía que era Dios y Hombre -
A  ačkoli  Syna  milovala  více  než  učedníci,  byla  její  láska  tak
dokonalá, že jeho přítomnost jí spíše ještě pomáhala. Apoštolové
nebyli tehdy asi ještě tak pevni ve víře, jako později a jako my teď
právem máme být. Pravím vám, dcery, že nepokládám cestu, na
které se nepamatuje na Člověčenství Páně za bezpečnou. Na té
by se ďábel mohl domoci i toho, že bychom mohly pozbýt úcty k
Nejsvětější Svátosti.
 (Kdyby totiž nebyla možná přeměna hmotného na božské,
pozbyla by svátost oltářní svůj význam, a že vstoupil Eliáš a Ježíš
v těle na nebe byl by pouhý výmysl. A pokud se týče hmotného
odchodu Ježíše,  aby mohl poslat Ducha utěšitele,  který dokáže
apoštolům vnuknout více než Člověčenství boží, mělo by nám být
jasné,  že  jsme  chrámem  božím  a  tam  jsme  vyučováni  o
nadlidských záležitostech, tedy ne zvnějšku, nýbrž zvnitřku, a jinak
to  nelze  učinit.  V  tom  je  pochopení  některých  milostí,  které
dostáváme od Boha.)
 15. Blud, který mne po mém zdání uchvátil, nezavedl mne
sice tak daleko jako již zmíněný, ale přece jsem nemyslívala už



tak ráda na Pána našeho Ježíše Krista,  nýbrž utkvívala jsem v
onom  zahloubání  -  embebecimiento  -  (o  němž  byla  řeč)  v
očekávání  onoho daru.  A  tu  jsem viděla,  že jsem šla  chybně,
protože jsem nemohla být v těle v tom stavu, mysl začala těkat a
duše  si  připadala  být  ptákem  poletujícím  sem  a  tam  a
nenalézajícím místečka, kde by usedl.  Tak jsem zmařila mnoho
času a nepokročila jsem ve ctnostech, ani jsem neměla zdaru v
modlitbě.  Neznala  jsem  příčinu  toho,  a  tuším,  že  bych  ji  ani
nepoznala, poněvadž se mi zdálo, že je to cesta velmi správná, až
teprve jeden člověk, služebník boží, s nímž jsem o svém způsobu
modlitby hovořila, mne přivedl na správnou cestu (Pozn. G.: tou
osobou, služebníkem božím, byl  svatý František Borgia).  Tehdy
jsem zřetelně poznala, jak jsem bloudila, a nikdy jsem nepřestala
litovat, že byla kdy doba, kdy jsem nechápala, že tak nesmírnou
ztrátou se nic  nezíská.  A i  kdyby se získalo,  nechci  mít  žádné
dobro, které by nepocházelo od toho, od něhož nám přicházejí
všecka dobra. On budiž na věky veleben, Amen.
 19. 12. 1988

 Kapitola osmá
 Jedná o tom, jak se Bůh sděluje duši viděním duchovním a
rozumovým - por visión espiritual e intelectual - podává některá
naučení  a  uvádí  účinky,  je-li  vidění  pravé.  Doporučuje  takové
milosti utajovat.
 1. Abyste, sestry, jasněji poznaly, že je tomu tak, jak jsem
pravila, a že čím dále duše pokračuje,  tím více je doprovázena
naším dobrým Ježíšem, bude dobře pojednat o tom, že chce-li
On, ani nemůžeme jinak,  než chodit stále s ním - no podemos
sino andar con él, jak je zřejmo ze způsobů, jimiž se nám jeho
Velebnost projevuje a ukazuje nám lásku,  kterou k nám chová,
některými zjeveními a viděním tak podivuhodným, že když vám
udělí některou z těchto milostí, nedivte se. Chci říci - bude-li si to
Pán  přát  -  ve  zkratce  něco  z  těch  věcí,  abychom  ho  hodně
chválily,  třebaže  některé  z  nás  nedal  té  milosti;  jenom  abyste
věděly, že On, Pán takové moci a Velebnosti, ráčí se sdílet tímto
způsobem tvoru.
 (Stalo se mi také, že mne Bůh přesvědčil o pravdivosti slov
Ježíšových "cokoliv  jste  učinili  nejmenšímu z bratří  svých,  mně
jste učinili",  a činí-li  člověk něco dobrého bližnímu vytrvale, Bůh
neodolá a projeví mu svou milost naprosto neočekávaným způso-
bem, jako se stalo mně. Ale protože sám si nežádá ani odměny,
může se stát např. toto: Rodina moje byla věřící a já jsem si ne-



troufal jejich víře odporovat, přestože jsem ji pro sebe neuznával.
Z úcty k víře rodiny jsem denně prováděl tytéž úkoly víry, jako oni.
Musel jsem denně zapírat  svou nevíru.  Tak se stalo,  že jediná
babička  věděla,  že  nejsem  věřící,  protože  mě  vodila  už  v
předškolním věku týdně aspoň jednou na mše svaté ke Františká-
nům a jinam a občas se mě ptávala, jestli tomu věřím, k čemu ona
mne vede. Neodvažoval jsem se v té věci lhát a opakovaně jsem
babičce odpovídal, že nevěřím, ale přesto jsem jí vždycky bez od-
mluvy následoval, všechny modlitby jsem pronášel jako ona, proje-
voval  úctu  kříži  atd.  když  jsem  zesílil  a  chodil  už  do  školy,
pravidelně jsem vodil dědečka na mši svatou, protože by byl bez
mé pomoci nedošel. Z jedné strany se opíral o hůlku, z druhé o
mne, a čím dál to s jeho chůzí bylo horší, takže jsem ho musel
před pádem brzdit. Musel jsem s ním občas postát, až si odpoči-
nul, a zase jsme ušli pár kroků. Ale přece jednou se tak zapotil a
tak se nachladil ve studené chrámové lavici, že dostal zápal plic a
umřel. To se stalo v posledním týdnu měsíce října 1930. To už
jsem byl od dubna téhož roku poznáním na víru obráceným člově-
kem a byl jsem veden i k pochopení toho, co se dělo vedle mne v
rodině. Tak např. toho posledního říjnového týdne se mi zdálo, že
jsem dědečka doprovázel až do jeho rodiště v Chrástu u Orlíka a
kde asi ta rodina má hrob. Přišli  jsme k tomu hrobu, načež dě-
deček se obrátil k tomu místu zády a pomalu klesal na hrob, tváří
ke mně, tělem na zemi, tak jak se pochovávají mrtví. A tak tento
Pinta  ze  slavného rodu českých  vladyků čtrnáct  dní  před svou
smrtí o sobě prozradil, že umře a že zůstane věren své zemi. Pak
teprve dostal zápal plic atd.
 Je samozřejmé, že jsem nečekal žádnou odměnu za úctu k
víře rodiny, protože jsem vlastně i nadále na Boha nevěřil, "jen"
jsem věděl, že je. Není-li lidský život výměnným obchodem podle
vzoru "Když já Tobě, Bože, tak mně za to něco dej!" dostává se
celý  běh života  na vyšší  úroveň.  Dostáváme se velmi  rychle  k
vysokým milostem. Pán Ježíš na to často upozorňoval a ukazoval
lásku  bez  nároku  na  odměnu  nebo  na  uznání,  jako  na
spásonosnou  činnost.  Já  jsem dokonce  ani  nevěděl,  že  miluji.
Spása se nedostavuje až na konci světa, nýbrž je to spásonosný
proces, jehož důležitým znakem jest, že milost přichází za milost,
která nebyla opomenuta, nýbrž uplatněna činem. A tu si nedovedu
odpustit podle mého soudu velmi důležitou myšlenku. Dnes už se
umíme podívat po vesmíru očima vědy, a toho pohledu si svatá
Terezie velmi vážila. Tento pohled nám říká,  že narodit  se jako
člověk  na  tomto  světě,  ne  jinde,  je  tou  největší  milostí,  jakou
známe.  Dnes  by se  řeklo,  že  člověk je  významným dovršením
vývoje, který se daleko široko od nás na takovou úroveň vědomí



nedostal. Řečeno slovy světice: "Jak bych si byla mohla ve svých
12 létech dovolit  při  smrti  své pozemské matky, požádat Matku
nebeskou, aby byla mou matkou. A jak se mohlo stát, že se ke
mně chovala jako matka. Pak mě zlákal svět a já upadla do jeho
osidel a na svou věčnou matku jsem téměř zapomněla. Ale klidné
svědomí jsem neměla. Když jsem potom v 21 létech oblékla její
plášť,  uvědomila  jsem  si  teprve,  jaké  chyby  jsem  se  mezitím
dopustila. MATKA přece už v mých 12 létech nabízela sebe celou,
a teď ve 21. roce mi zbyl už jen její plášť a ještě z tak velké její
milosti, že si ji nezasluhuji. Tady buďte rozumné dcery. Řekla jsem
vám, abyste neobchodovaly s Bohem. Ale teď vám pravím, abyste
hřivny  nezakopávaly.  Učiníte-li  to  a  zakopete  hřivnu,  budete
vyvrženy do temnot vnějších, a to znamená, že se nebudete moci
podílet  na  moudrosti  té  nebeské  Panny.  Proč  zbytečně
prodlužovat  cestu  a strádat  na ní  zimou a nepohodou,  když je
možno jít rychle a přímo."
 Vím dnes, jaká v tom byla velká milost, že jsem od 17 let
uznával  jen  modlitbu  za  prostředek  vedoucí  k  Bohu.  Byl  bych
tehdy ještě neunesl tíhu celého života jako prostředku ke spojení s
Bohem. Byl by to býval příliš velký závazek. Dnes už ale vím, že
život na té úrovni, jak jej uznáme, jako směsici dobrého a zlého, je
možno vést při zvýšené míře milosti tak, že se stane neustálou
modlitbou, a to modlitbou čím dále vědomější.)
 2. Stává se, když duše ani netuší, že by se jí mělo dostat
takové milosti, kdy ani nepomyslí, že by si ji zasluhovala, že cítí
vedle sebe Ježíše Krista, Pána našeho, ač ho nevidí ani očima
tělesnýma, ani očima duše. To se nazývá viděním rozumovým, ani
nevím proč.  Znám osobu,  které  Bůh popřál  této  milosti  (A  tou
osobou je sama, jak vykládá ve Vida XXVI, 2 - 5)  kromě jiných.
Zprvu z toho byla velmi  znepokojena, neboť  nikoho neviděla  a
nemohla si vysvětlit, co by to bylo, přece poznávala tak jistě, že
jest to Pán Ježíš Kristus, který se jí tím způsobem zjevuje, že o
tom, totiž o skutečnosti  toho vidění,  nemohla nijak pochybovat.
Ale protože nikdy o rozumovém vidění neslyšela, ani netušila, že
by mohlo nastat; byla plna strachu, zdali pochází od Boha či ne,
ačkoliv účinky vize byly tak velké, že bylo lze rozpoznat původ od
Boha. Ale velmi zřetelně poznávala, že je to týž Pán, který k ní
mluvíval způsobem již uvedeným (viz dříve v 6. komnatě během
kapitoly  3.),  neboť  až  do  chvíle,  kdy  jí  prokázal  milost,  o  níž
mluvím, nikdy nevěděla, kdo k ní hovoří, ačkoliv slovům rozuměla.

 (U mne tomu bylo tak,  když se tyto věci dostavovaly, že
jsem  nikdy  neslyšel  ani  slovo,  a  přesto  tak  mocně  přemáhaly
rozum, že se nikdy nepostavil na odpor. Nebude to těžko vysvětlit.



Byl  to  samotný  počátek  vedení  událostmi.  Někdy  ze  všech
událostí, které vedle mne plynuly, se vynořila občas jedna, která
obrátila  mé  kroky  jinam,  než  bych  rozumem  a  smysly  mohl
poznávat, kam mám jít. Rozum byl chycen neobyčejnou vtíravostí
té události. Cítil jsem, že pro mě měla výjimečný význam, který pro
nikoho z účastníků té události tolik neznamenal, ani neměli tušení,
co pro mne znamenala. Poprvé jsem viděl, že lidé dělají něco, o
čem nevěděli, že to také dělají, o čem můj rozum byl zpraven tak
dokonale  a  s  pocitem  takové  nutkavosti,  že  jsem  nemohl
pochybovat, že to vnuknutí pochází od Boha. Učil jsem se přitom
poslušnosti, která mi vlastně byla vnucena. Účinek té vize byl vždy
jedinečný  a  svým  způsobem  nečekaný.  Zároveň  už  pouhým
pozorováním  té  tajemné  hry  jsem  dospěl  k  jednoznačnému
rozumovému  závěru,  že  nejsme  od  sebe  a  od  božího  řízení
oddělenými  bytostmi,  jak  se  mylně  domníváme,  ani  nejsme
odděleni od moudrosti boží, která nedovoluje na žádném stupni
vývoje,  abychom se  příliš  odchýlili  od  žádoucího  směru života.
Myslím,  že  pojem  rozumová  vize  je  velmi  výstižným pojmeno-
váním,  neboť  rozum  je  tímto  způsobem  postupně  uváděn  na
pravou míru a připravován k tomu, že se má podřídit vůli boží.)
 3. Vím, že byla z té vize velmi ustrašena - neboť ta vidění,
jako jsou vidění představové, rychle pominou, kdežto toto vidění
trvá mnoho let, někdy přes rok - i zašla ke svému zpovědníkovi
velmi sklíčena. Ten se divil, jak ví, že viděla našeho Pána, když
říká, že nikoho neviděla. Ptal se jí, jakou měl tvář. Ona řekla, že
neví,  že  ani  tvář  neviděla  a  také  mu  nemůže  říci  více,  než
pověděla. Ví jen, že to byl On, který mluvil a že to nebyl přelud.
Ačkoliv  jí  naháněli  velký  strach,  mnohdy  nemohla  pochybovat,
zvláště když jí  Pán řekl:  "Neměj strach,  já jsem to."  Tato slova
měla takovou sílu, že po nich o tom nemohla pochybovat, a byla
velmi posilněna a potěšena z této dobré společnosti. Vždyť viděla,
že jí to velmi pomáhá k tomu, aby ustavičně pamatovala na Boha,
aby se ustavičně střežila všeho, co by se mu nelíbilo, poněvadž
se jí zdálo, že na ni stále hledí. A kdykoliv chtěla jednat s Bohem v
modlitbě i mimo ni, připadalo jí, že je mu tak blízko, že ji nemůže
neslyšet. Jeho slova však neslyšela, když si to přála, nýbrž slyšela
je  mnohdy  nenadále,  když  toho  bylo  třeba.  Cítila,  že jí  dlí  po
pravém boku, ale nikoli smysly, jimiž pozorujeme, že někdo stojí
vedle  nás,  neboť  postřeh  nastává  jiným,  jemnějším způsobem,
který se nedá vysvětlit. Ale postřeh ten je zrovna tak jistý, jako při
pozorování  smyslovém,  zrovna  tak  určitý,  ba  ještě  mnohem
určitější,  neboť  tu  by  se mohl  člověk  ještě  klamat,  kdežto tam
nikoliv. Bývá to spojeno s velkým ziskem a s vnitřními důsledky,
což by bylo  nemožné,  kdyby  to  byla  pouhá melancholie.  Také



ďábel  by  nemohl  působit  tolik  dobra  a  duše  by  nepožívala
takového  klidu,  neměla  by  ustavičně  tak  velkou  touhu  líbit  se
Bohu a nepohrdala by tolik tím, co ji k Bohu nevede. Později (ta
osoba) jasně pochopila,  že to není od ďábla, protože Pán se jí
dával poznat vždy víc a víc.
 4. Vím však,  že přitom všem byla někdy velmi ustrašena,
jindy zase velmi zmatena, protože nevěděla, odkud se jí dostalo
tak velkého dobra. Byly jsme tak zajedno, ona i já, že se v její duši
nedělo  nic,  o  čem  bych  já  nevěděla.  Tak  mohu  být  dobrým
svědkem a můžete mi věřit, že je všechno pravda, co jsem vám o
tom řekla.
 Je to milost od Pána, která přináší velké zahanbení a poko-
ru. Kdyby to bylo od ďábla, všecko by se dělo opačně. A protože
je to věc tak zřetelně daná od Boha, nestačilo by lidské přičinění k
tomu, aby se vzbudily takové city  a není možno, aby se někdo
domníval,  že takové dobro pochází od člověka,  nýbrž každý je
přesvědčen, že je to dar z ruky boží.
 Ačkoliv jsou některé z již uvedených milostí větší, tato milost
přináší zvláštní poznání Boha - un particular conocimiento de Dios
- a z tohoto tak ustavičného společenství vzniká nejněžnější láska
k jeho Velebnosti a touha ještě větší než dříve uvedená, oddat se
cele  jeho  službě,  jakož  i  vzniká  veliká  čistota  vědomí,  neboť
přítomnost toho, kdo dlí vedle duše, upozorní na všecko. Ačkoliv
víme,  že  Bůh  je  přítomen  při  každém  našem  konání,  naše
přirozenost je již taková, že na to nedbá. Při této milosti je však
nedbalost nemožná protože On, který je vedle duše, stále budí její
pozornost. A přitom jsou tyto milosti něčím velmi obyčejným, když
duše téměř ustavičně setrvává v účinné lásce k tomu, kterého vidí
nebo spíše cítí vedle sebe.
 5. Zkrátka ze zisku duše je patrno, že je to milost převelká a
nedocenitelná  a  duše  děkuje  Pánu,  že  jí  byla  popřána  bez
nejmenší  její  zásluhy a nezaměnila by ji  za žádný poklad a za
žádnou pozemskou rozkoš. A proto, když se Pánu zalíbilo odníti ji,
cítí  duše velikou opuštěnost.  Ale veškerá možná snaha, aby se
vrátil  málo  prospívá,  neboť  Bůh  ji  dává  kdy  chce  a  člověk  ji
nemůže  získat  (rozumějte  vlastní  vůlí).  Někdy  je  to  i  některý
světec, jenž se duši zjeví, a také to je velmi užitečné.
 6. Řeknete, že nevidí-li  se nic, jak možno poznat, že je to
Kristus nebo jindy světec nebo přeslavná boží Matka? Tohle duše
nebude umět vysvětlit, ani neporozumí, jak to poznává, jen to ví s
naprostou jistotou.



 (Dovolte mi podobenství,  které je možná vhodnější pro ty,
kteří se odhodlali patřit Bohu a zůstávají ve světě, než pro ty, kteří
žijí v ústraní. Ale v tom se mohu mýlit. Jen jedno je jisté, že cesty
milosti se velkolepě dokáží přizpůsobit poměrům ve kterých člověk
žije. Člověk žijící ve světě nemá tolik času na úvahy o tom, co je
správné a co nikoliv. Proto, je-li oddán Bohu, je mu usnadněno
rozhodování pro správný čin i pro správné myšlení, daleko víc než
člověku v ústraní, a také důkazy o tom, že stačí, aby udělal, co
může učinit  pro  správný  život  ve světě,  a  je  mu pak  ukázána
cesta,  pomocí  níž  může  mezi  nesčetnými  nabídkami  rozeznat
duchovně nejsprávnější.  Není  ani  těžké,  jestli  je  to  třeba,  si  tu
pomoc přeložit  do slov,  ale bývá to zbytečné počínání,  protože
stačí,  že ví, co má dělat a jak má myslet. A jestliže tato milost
odejde,  ví,  že  se  to  stalo  pro  lidskou  neposlušnost.  Rada
poskytnutá milostí se musí uskutečnit okamžitě bez váhání, aby
se  váháním  milost  neztratila.  K  rozhodnutí  pomáhá  zřetelnost
rady,  která  je  jasnější  než  rada  lidského  rozumu  a  navíc  tak
předvídavá,  že  žádná  lidská  schopnost  ji  nemůže  zastat.  Tak
např.  při  takové  radě  jsem neslyšel  "nebuď  tady  a  odeber  se
jinam", ale náhle jsem nabyl jistotu, že mám jít jinam, a vždy se
ukázalo, jak ten, kdo radil, správně předvídal. Postupně jsem se
naučil  snáze  poslouchat  bez  ohledu  na  sebe,  protože  ty  rady
dávají  přednost  správnému  před  osobně  přijatelnějším,  takže
mnohé  rozhodnutí  bývá  zprvu  dost  nepříjemné  a  náročné  na
odosobnění, později se stává čím dál samovolnější a radostnější.
Vůbec nikdy mi na mysl nepřišla otázka, kdo mně radí. Byl bych ji
považoval za nesmyslnou. Stačí přece, že vždycky radí dobře a že
vím komu mám být vděčen. Zasloužím si tu milost jen proto, že
jsem a pokud jsem poslušen. A věřte mi, je téměř nemožné, abych
byl neposlušen. I jiní lidé, kteří takovou milost nemají, cítí se být
jistější a radostnější ve společnosti toho, kdo ji má. A omilostněný
bývá dokonce zahanben jejich přímočarostí. Poznává, že ta milost
tady není jen pro něho a je vděčen i za ostatní, jichž se dotkla.)
 Ještě když je to Pán a mluví, dá se rozeznat od mluvícího
světce, neboť ho Pán používá jako pomocníka oné duše, což je
ještě podivnější. Tak je tomu i s jinými duchovními věcmi, které
nelze  vyslovit,  ale  dá  se  z  nich  poznat,  jak  chabá  je  naše
přirozenost, má-li pochopit velké divy boží, kterých sami nejsme
schopni,  jenom  je  dokážeme  obdivovat  a  chválit  za  ně  jeho
Velebnost. Komu se takové milosti dostalo, žasni jen a chval jeho
Velebnost a vzdávej zvláštní díky za ni. Není to milost, které by se
dostalo všem, proto je třeba si ji vážit a hledět si tím více služby
boží,  když Bůh duši  k  tomu pomáhá tak  rozmanitými  způsoby.
Odtud také pochází, že se duše nepovažuje za lepší a zdá se jí,



že ze všech, co jich je na světě, ona nejméně slouží Bohu. Pozná-
vá, že je více než kdo jiný povinna jemu sloužit a každé pochybe-
ní, kterého se dopustí, probodává její útroby, a to zcela po právu.

(Pochopme svaté mučedníky. Mohli snad považovat za svou
sílu, že šli bez reptání a radostně na smrt? Ani v nejmenším tu sílu
neměli ze sebe, nýbrž jasně a zřetelně od Boha. Ale větší milost
je,  když od Boha vědomě a radostně bereme sílu  k  životu pro
Něho a pro bližního.)
 7. Tyto účinky, jichž se duši dostává a o nichž byla řeč, bude
moci pozorovat každá z vás, kterou Pán povede touto cestou, aby
pochopila,  že  to  není  mámení  a  přelud.  Soudím,  jak  již  bylo
řečeno, že není možno, aby zde působil  ďábel, když milost trvá
tak  dlouho,  tak  znamenitě  prospívá  duši  a  zjednává  tak  veliký
vnitřní  pokoj.  Není to  jeho zvykem, a bytost  tak zlá,  ani  kdyby
chtěla, nemůže způsobit takové dobro, neboť by se objevil hned
jakýsi dým sebeúcty - de propia estimación - a taková duše by si
myslila, že je lepší než jiné. Kromě toho, když duše lpí tak stále na
Bohu, obírá se v mysli jen tím, vzbudilo by to v ďáblu takový vztek,
že i kdyby se pokoušel o klam, mnohokrát by se nevracel (tomar
muchas veces - vracet se mnohokrát), a to je nemožné pro ďábla,
protože je hlídán v takovém místě jako je klášter společnou rukou
všech tam žijících.
(Jinak je tomu ve světském životě. Tam se člověk musí rozvíjet i
ve světské činnosti, čili musí se pořád pohybovat mezi relativním
dobrem a zlem a dokonce musí ustavičně mezi tam nerozlučnými
partnery zachovávat určitou rovnováhu. Ďábel, tj. malé já člověka,
jeho nepravé já,  kterého je přitom stále třeba a které musí  být
trpěno, cítí se být neohrožováno a může nejen vegetovat, ale má i
příležitost se dostat do pozic, které nenáležejí jemu, nýbrž Bohu a
odtamtud vládnout pomocí sebeúcty a pýchy. Ne náhodou slavíme
na květnou neděli  těsně  před velikonocemi slavný  průchod Je-
žíšův  Jeruzalémem.  Ježíš  nás  tím  upozorňuje,  abychom
nezpychli,  když  jsme  ve  světě  tolik  dokázali,  že  všichni  nám
naklonění a nám zavázaní, nás uznávají. Hned vzápětí nám Ježíš
ukazuje,  jak  se  před  týmiž  lidmi  pokořil,  jak  odložil  veškerou
sebelásku a sebeúctu.  Napřed před tváří lidu mu nejvěrnějšího,
před svými nejlepšími vlastnostmi, před svými učedníky, kteří mu
byli  všichni  svěřeni od Otce,  ale nyní  pokud nejsou přímo proti
němu, jako Jidáš, zalézají ze strachu o sebe a nejsou mu oporou,
ani ti vybraní k modlitbě v zahradě Getsemanské, ani při nesení
kříže.  A někdo jiný,  Šimon Cyrenejský,  musí být  donucen,  aby
poněkud pomáhal nést kříž. Nikdo z učedníků nepřispěchal. Mluvili
jsme o událostech, o kterých nutno dodat, že jsou nuceny pomoci.



Jsou  to  události  způsobené  nikoliv  osobně,  nýbrž  třeba  velmi
všeobecně probíhající a týkající se různým způsobem kohokoliv.
Tak to vypadá ve světském životě. Není vyhnutí. Abych se dostal
na svou Golgotu,  musel  jsem např.  na chvíli  ohluchnout.  Jinak
bych se byl Golgotě vyhnul. Na kříž však vystupuje Ježíš už sám
bez  ďábla.  Tam  za  ním  nemůže,  tam za  ním  my nemůžeme,
neuvede-li  nás  tam On  svou  mocí  spasitelskou  a  toutéž  svou
pomocí. A teprve pak mocí boží se vzdáváme toho nejlepšího, co
máme. Také celé relativní dobro je položeno na obětní oltář.)
 A věrný pak je Bůh, aby mu nedal takovou moc nad duší,
která nepečuje o nic jiného, než jak by se jeho Velebnosti líbila.
(Viz I. Kor. X, 13: "Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je
věrný;  nedopustí,  abyste  byli  podrobeni  zkoušce,  kterou  byste
nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a
dá vám sílu, abyste mohli obstát.")  A chce položit život za jeho
čest a slávu a zařídí všechno ihned, aby byla vyvedena z bludu
(přesněji: sino ue luego ordenará como sea desengaňada - ale ih-
ned zařídí, aby byla vyvedena z omylu)

 (Velikou  předností  Hradu  nitra  je,  že  vyvádí  člověka  z
mnohých omylů. Připomenu zde aspoň jedno východisko z omylu.
Světice  klade  ďábla  mimo  Hrad  nitra.  Do  Hradu  náležejí  jen
služebníci boží, kteří se smějí pohybovat podle svého postavení v
určitých komnatách Hradu. Tím o sobě svatá Terezie prozrazuje,
že ví, odkud pocházejí lidské vlastnosti  a schopnosti,  a že tedy
Bohu také mají patřit. Pak světice rozlišuje, co přichází do hradu
zvnějška,  a  to  je  všelijaká  havěť,  která  tam  není  domovem  a
nepatří tam. Jsou to vetřelci, vlivy prostředí,  ve kterém žijeme a
kterým  se  nedá  zabránit,  aby  na  nás  působily.  Ježíš  mluví  v
podobenství o hřivnách o temnotách vnějších, kam je uvržen ten,
kdo zakopal svěřenou hřivnu. Jak tomu máme rozumět? Co se
nachází vně člověka, je nižší než lidské nitro, čili můžeme tomu
říkat výstižně temnoty vnější. Žít jen pro vnější, způsobuje, že se
sami ocitáme v temnotách. Žít pro vnitřní, znamená, že se s tím
spojujeme,  a  čím dál  vědoměji.  Toto  spojení  s  nitrem se  však
nenavazuje tak rychle jako vědomá závislost na zevním světě. Je
to tím, že se lidské vlastnosti hned po narození člověka učily patřit
světu, z  něho čerpat  a jemu se odevzdávat.  Ani  to nešlo příliš
rychle.  Vlastnosti  lidské  jsou  vlastně  učedníky  Páně,  tedy
učedníci, kteří se stali přechodně učedníky světa. Ježíš řekl, že si
své učedníky nevybral,  nýbrž  že  mu je  poslal  Otec.  A  protože
víme, že jak oni, tak i Ježíš jsou komplexem, který k sobě patří a
tedy  představují  jednotu  i  s  dalšími  komponenty  kteréhokoli
člověka,  můžeme  se  podle  poučení  od  svaté  Terezie  dát  do



zjednávání pořádku ve svém nitru, nastolovat v něm řád, který by
tam měl vládnout tak, aby v jeho středu byl zase Pán se svými
oddanými učedníky nebo služebníky.
 A tu se musíme také vypořádat s vládcem temnot vnějších,
se satanem. V tomto poučení budu později pokračovat.)
 8. Jest a bude mým pevným přesvědčením, že když duše
půjde  řečeným  směrem  podle  těchto  milostí  božích,  jeho
Velebnost  ji  vytrhne  (z  temnot  vnějších)  se  ziskem,  a  když se
satan odváží ji někdy napadnout, odejde zahanben. Proto, dcery
mé, nestrachujte se, kdybyste se ocitly někdy na cestě, o které
zde  mluvím,  bázeň  je  nám  dobrá,  abychom  byly  opatrnější,  a
nesmíme si ani tolik věřit, když se cítíte být poctěny tak velkými
milostmi. Bezstarostně se to může dít jen tehdy, když se dostaví
známky od Boha (že jdete správnou cestou), a pokud jich nemáte,
nejdete správně, jak již bylo řečeno.
 Jest dobře hned na začátku se svěřit pod pečetí zpovědního
tajemství některému velmi učenému muži, neboť oni jsou to, kteří
nám  mají  poskytnout  světlo,  nebo  znáte-li  osobu  v  životě
duchovním velmi zběhlou, řekněte jí o tom; a není-li jí,  nad jiné
lepší je člověk důkladně vzdělaný. Možno-li mít oba, poraďte se s
tím i s oním. A kdyby vám řekli, že je to jen přelud, nic si z toho
nedělejte, neboť přelud nemůže vaší duši ani ublížit, ani prospět.
Odevzdejte se do ochrany boží Velebnosti, aby nedopustila, byste
byly oklamány.
 Větší potíž by vznikla tím, kdyby vám někdo řekl, že je to
ďábel,  ačkoliv  dobrý  vědec  nebude  něco  takového  tvrdit  při
zmíněných účincích. A kdyby tvrdil, vím, že Pán sám, který chodí
s  vámi,  vás  potěší  a  utvrdí,  onoho  pak  osvítí,  aby  vám  také
poskytl světlo.

 (To  se  má dít  vždycky  bez  urážení  člověka  s  opačným
míněním. Člověk se totiž řídí podle svým způsobem neomylného
vedení  událostmi a současně společně podle vnitřních znaků o
správnosti cesty.)
 9. Bude-li to někdo, kdo je sám člověkem modlitby, ale Bůh
ho nevede touto cestou, zhrozí se ihned a odsoudí to. Proto vám
radím, aby to byl muž velmi učený, a možno-li, také v duchovním
životě obeznalý. Převorko, dejž k tomu svolení,  neboť i  když je
duše  v  bezpečí  vzhledem ke  svému dobrému životu,  přece  je
převorka povinna dovolit  ji  takovou sdílnost,  aby byly v bezpečí
obě. Když bylo s těmi osobami promluveno, nechť se duše upokojí
a nepouští se do dalšího, neboť se někdy stává, že i tam, kde se
není čeho bát, nahání démon tak příslušný strach, že duši zrovna



nutí,  aby se nespokojila  s jednou rozmluvou. To bývá zejména
tehdy,  když  zpovědník  má  malou  zkušenost,  a  vidí  duši
ustrašenou, když duše vidí jeho obavy a když on jí sám radí, aby
se svěřila též jiným. Tak se rozhlásí, co mělo být po právu zcela
tajné, a duše je pronásledována a trápena. Domnívá se totiž, že to
je  utajeno,  zatímco  vidí,  že  je  to  veřejně  známo,  a  z  toho  jí
povstává mnoho trapných věcí, které by se mohly rozšířit, jak už
to dnes bývá, i na celý Řád. Proto je tu třeba velké obezřetnosti,
kterou převorkám velmi doporučuji.
 10.  Také  se  nedomnívejte,  dostalo-li  se  některé  sestře
něčeho podobného, že už je lepší než ostatní. Pán vede každou
tak, jak vidí, že je třeba. To vše je prostředkem k tomu, aby duše
pokročila ve službě boží, jestliže toho způsobu používá. Ale někdy
uvádí Bůh na tuto cestu i duše nejslabší, proto nelze duši podle
toho chválit či odsuzovat, nýbrž nutno hledět na její ctnosti: která
slouží Pánu s větším sebezáporem a pokorou a čistotou svědomí,
ta je nad jiné svatá. Ostatně lze tu málo vědět s určitostí, dokud
pravý Soudce nedá každému, jak zasluhuje. Pak užasneme, až
uvidíme, jak rozdílný je jeho soud od toho, co tu můžeme sami
poznat. On budiž veleben na věky. Amen!

 21. 12. 1988
(Postrádal  jsem v této  kapitole  ze strany  světice,  že splní  slib,
který  dala  v úvodu ke  kapitole 8.,  že  promluví  také o viděních
duchovních. Podle mého soudu se liší vidění rozumová od vidění
duchovních, tím, že první přesvědčují rozum, nevyvracejí jej, za-
tímco druhé vyvracejí rozumové řešení. Snad při vedení událostmi
je tento rozdíl patrnější. Uvádím případ ze samého začátku tohoto
vedení,  protože by toto  vedení  nepokračovalo a nerozvíjelo se,
kdybych byl  s  někým promluvil  o  některém konkrétním případu
toho  vedení.  Tím  způsobem,  který  jsem  prozradil,  jsem  nikdy
podruhé nebyl veden, patrně proto, že bych si později myslel, že
jsem čerpal z paměti, a tedy z rozumové schopnosti a ne podle
neočekávaného vedení božího. Neprozrazuji tedy nic, co se týká z
tohoto vedení opravdového duchovního života, protože toto vedení
ustavičně potřebuji. Uvedu tedy následující případ, který jsem 14
let  tajil,  až  se  stal  podruhé,  a  já  jsem nepovažoval  nadále  za
nutné, abych byl tak veden i ve věcech světských.
 Posledního  dne  školního  roku  1929-30  jsem  odešel  za
krásného počasí na jednu plzeňskou plovárnu. Svlékl jsem se, lehl
jsem si na odpočívátko, abych vyrovnal teplotu těla s okolím. Na
plovárně  byla  hrstka  lidí.  Nějaká  dívka  asi  20  metrů  ode  mne
smočila nohu ve vodě a hlasitě zvolala: "Topím se!" Asi pro ni byla
voda příliš chladná. Zjistil jsem pohledem tím směrem, že do vody



ani nevstoupila a tedy, že se netopí. Učinila pouze něco, o čem
nevěděla, co činí. Vzbudila ve mně ničím nezahladitelný dojem, že
ta událost se týká mě a že nemám na plovárně zůstat. Nevěděl
jsem  proč.  Odešel  jsem  domů,  a  byl  nejvyšší  čas.  Maminka
připravovala odjezd do Dolan u Klatov, a nikdo jí přitom nepomohl.
Příkře mi to vyčtla. Mlčel jsem o spojitosti těch dvou událostí až do
posledního  dne  školního  roku  1943-44,  kdy  jsem  vyučoval  ve
Zlíně. Odpoledne zbylo už jen rozdat vysvědčení. Zašel jsem na
plovárnu, která je vklíněna mezi tovární budovy. Svlékl jsem se,
vzal  jsem  do  ruky  knihu  a  začal  číst.  Nedaleko  mne  šlápla
neznámá dívka do vody a zvolala: "Topím se!" Pohlédl jsem tím
směrem a zjistil  jsem, že dívka se jen dotkla vody nohou. Tato
událost ve mně vyvolala tentýž dojem jako tehdy před 14 léty v
Plzni. To už jsem měl za sebou koncentrační tábor s událostí z 21.
11. 1939. Neuvažoval jsem ani chvíli a vzpomněl jsem na dávno
zapomenutou událost  z  roku 1930. Sklapl  jsem knihu a  šel  se
obléci.  Sotva jsem se oblékl,  byl vyhlášen letecký poplach a já
jediný jsem nemusel jít nahý do krytu. Nepozorovaně jsem odešel
do  nedaleké  školní  budovy  nebo  snad  domů,  už  nevím  kam.
Odpoledne jsem rozdával  vysvědčení.  Jeden žák mne požádal,
abych jim řekl něco do života. Vyložil jsem jim tu dvojí příhodu, a
ukázal  na  ní,  že  náhoda  neexistuje.  Jeden  z  posluchačů  se
přihlásil, že mne viděl z okna 33. budovy, jak odcházím do šatny a
nevykoupal jsem se. Divil se tomu. Teprve potom byla v továrně
vyhlášena  pohotovost,  příprava  na  poplach.  Tu  se  stalo  nebo
tenkrát se stalo dvakrát něco, co nemělo příčinu v rozumu. Byl to
jeden z možných začátků duchovního vedení událostmi. V lidském
vědomí jinak méně zázračným způsobem nastává takové vidění
věci  zastavením  mysli,  které  nepřechází  do  civění,  nýbrž  do
duchovního poznání smyslu událostí, a toto poznání nepochází z
rozumové úvahy. Spolupracuje při něm zevní svět mimo člověka,
aniž ví, že tomu tak jest a proč tomu tak jest, ale, co je důležitější,
projevuje  se  při  tomto  vidění  událostí  síla  daleko  převyšující  a
snadno přemáhající  jak  člověka,  samotného nositele vize,  tak  i
všechny účastníky. Ti dokonale hrají svou roli jako loutky v rukách
loutkaře,  k  nějakému vyššímu cíli,  o  kterém nemají  zdání.  Tak
tomu bylo s  celým životem Ježíše Krista,  který  byl  nepřetržitou
soustavou zjevení, které pocházelo od Otce a také k Otci Ježíše
dovedlo napřed jej i s tělem a potom i apoštoly. Napřed On a my
za ním. Projevuje se tu jednota učitele s žákem, o které dlouho
nemusí žák vědět  jinak,  než že je svědkem napřed občasného
projevu síly, která je nadlidská, a nakonec samovolným vplýváním
této síly do života žákova. Nikdy nejde jen o projev síly, nýbrž o
obrácení smyslu života, který se dříve děl v okruhu od sebe k sobě



nebo ke  svému -  tedy v  malém kruhu -  a  postupně přešel  do
velkého kruhu, nakonec zcela vědomému: Od Boha přes člověka
k Bohu. Mnohé jsou znaky nastolení tohoto okruhu, ale jedním ze
znaků, který může pozorovat i zevní pozorovatel nezúčastněný na
velkém  okruhu,  je  bezstarostná,  ale  do  všech  detailů  pečlivě
připravená a provedená událost. Může jít o pouhé slovo, které je
proneseno bez přemýšlení, ale je tak pádné a pravdivé, že vede
nejen k zamyšlení posluchače, nýbrž i k touze je následovat.)
 Kapitola devátá

 Pojednává o tom, jak se Pán sděluje duši  představovým
viděním por visión imaginaria. Radí důtklivě, abychom se varovali
touhy po této cestě a uvádí toho důvody.
 (Je to velmi důležitý dovětek k poslední poznámce na konci
osmé kapitoly. Kdo by si přál vedení událostmi, nikdy je nezíská,
protože ono nevzniká z lidské vůle a je naprosto nepředvídatelné.
Svatá Terezie by řekla, že vždycky přichází a odchází, jak se Bo-
hu zachce. Na straně boží však nikdy není nějaká svévole, nýbrž
projev zásahu božího do té míry, jak je únosný pro lidské vědomí.)
 1. Nyní přistupme k viděním obraznosti, o kterých se říká, že
do nich může snáze zasáhnout ďábel, než do předchozích. (Pozn.
G: Myslí  tím rozumová vidění,  o kterých mluvila dříve.)  A bude
tomu tak. Pocházejí-li však od našeho Pána, připadají mi být jis-
tým  způsobem  prospěšnější,  protože  jsou  přiměřenější  naší
přirozenosti,  vyjma všech,  které  dává Pán v  poslední  komnatě
poznat, neboť těm se žádné jiné nevyrovnají.
 2. Nyní však pohleďme, jak jsem řekla v minulé kapitole, jak
se  zjevuje  Pán,  který  jest  -  que  está  este  Seňoar,  que  es
(Přesněji přeloženo, čím s stává ten Pán, který jest.) Je to asi tak,
jako bychom měli ve zlaté schránce drahokam nesmírné ceny a
moci. Víme velmi jistě, že tam je, ačkoliv jsme ho nikdy neviděli,
ale ony síly drahokamu nám stále prospívají, máme-li jej u sebe.
Třebaže jsme ho nikdy neviděli, přece si ho vážíme, protože již ze
zkušenosti víme, že nás z leckterého neduhu vyléčil, maje takovou
hojivou  moc.  Ale  neodvažujeme se  popatřit  naň  a  otevřít  onu
skříňku, což ostatně nemůžeme, protože způsob otvírání zná jen
ten, komu klenot náleží. Ačkoliv nám půjčil ten šperk, aby nám byl
ku prospěchu, klíček si ponechal, aby skříňku jako své vlastnictví
otevřel, až nám bude chtít ukázat drahokam, nebo jej, kdyby se
mu zalíbilo, opět vzíti.

 3. Řekněme si nyní, že si někdy přeje skříňku náhle otevřít
pro toho, komu ji propůjčil, aby mu udělal radost. Je zřejmé, že ten
potom  bude  mít  mnohem  větší  radost,  když  si  vzpomene  na



podivuhodný lesk drahokamu a vzpomínka naň bude také lépe
vryta  do  jeho  paměti.  A  to  se  právě  děje  zde;  když  Pán  ráčí
uštědřit  duši  více  milosti,  tu  jí  ukáže  zřetelně  své  přesvaté
Člověčenství  způsobem,  jaký  se  mu  líbí,  buďto  v  podobě,  jak
chodil  po světě,  nebo potom s tělem vzkříšeným. Ačkoliv se to
děje tak rychle, že bychom to mohli srovnat s prudkostí blesku,
přece  přeslavný  ten  obraz  se  vryje  do  obraznosti  natolik,  že
považuji za nemožné, aby se z ní ztratil dokud jej neuzří tam, kde
ho bude bez konce požívat.

(Je  věru  těžké  mluvit  o  takovém  obrazu  bez  pomoci
podobenství. Pak ovšem vás musím požádat, abyste brali výklad
svaté  Terezie  jako  pouhý obraz  pravdy,  ne jako pravdu samu,
jinak byste ponížili  svatou Terezii  na lhářku, a tou by si  ani  ve
vašich očích nezasluhovala být, protože jí nikdy nebyla. Světice si
prostě počíná tak, jak si počínal Ježíš, když líčil království boží v
podobenstvích. Ale on líčil totéž království boží také v podobenství
vlastního života. Při tomto líčení postupoval opačným směrem, ne
z obrazu ke skutečnosti, nýbrž ze skutečnosti do obrazu. Pak jeho
líčení  nabízí  jiný  tón:  Z  věčnosti  sestupuje  do  svého  svatého
Člověčenství, jímž ukazuje cestu zpět do království božího. Je to
podobenství určené pro ty, kteří nevědí, že jsou nositeli skrytého
pokladu na poli nebo v poli, tj. v lidském nitru, v lidské tělesnosti.
Tak si podle jeho vzoru počíná i svatá Terezie. Také náš život je
obrazem věčného života a cesty k tomu, jaký jest, ne k tomu, který
se  stal  obrazem.  Touto  cestou  dospíváme  pomalu  procesem
jakéhosi odtvořování k nestvořenému, k Bohu. Jako nejsme úplně
dotvořeni pro život ve světě, pokud se vyvíjíme v mateřském těle,
tak  nejsme dotvořeni  pro život  ve světě i  po narození.  Musíme
projít dospíváním fyzickým i mentálním než můžeme říci po právu,
že jsme se zrodili v tomto světě. A tak se zrozujeme v duchovním
světě podobným způsobem nebo postupem. Proto Ježíš mluvil o
znovuzrození a pak o dvou jeho fázích, o zrození z vody až po
zrození z Ducha. Měl jsem tu milost, že jsem ke znovuzrození z
vody dospěl  v  17  létech,  ale  i  k  tomu jsem dospěl  především
milostí  velkého utrpení.  Pak už proces znovuzrození pokračoval
mílovými  kroky,  jakousi  geometrickou  posloupností,  ale
poznáváním čím dále jasněji, že je to posloupnost nekonečná. Mi-
lost utrpení není jedinou milostí,  kterou jsme schopni vstřebat z
Boha,  jenže  milostí  utrpení  prudce  stoupáme  k  další  milosti
moudrosti, rovněž pocházející od Boha, nikoliv z rozumu. Jiné mi-
losti vedou přednostně k naději, k nerozumné naději, převyšující
veškerou naději vzbuzenou lidskými prostředky, např. představi-
vostí, nebo vedou k lásce, převyšující lidské vztahy lásky.



 Propojte si dva pravdivé výroky svaté Terezie. Jeden z nich:
lo  está Dios a todolo  sque hacemos,  v kapitole  8.  článek 4,  s
výrokem v kapitole 91, čl. 2.: que está este Seňor que es.
Španělština má jedinečnou možnost svými slovesy "ser" a "estar",
obojí v češtině "být",  ukázat  jakým dvojím různým způsobem je
obsažen Bůh jednak v původním stavu nestvořeném v nás, když
jest  -  ES  -  věčně jest  nezávislý  na  čase  a  prostoru,  a  v  tom
případě je  nepostřehnutelný  smysly  a  rozumem,  jednak ESTÁ,
přechází svým bytím do stvořeného a v něm působí jako činný, a
pak je postřehnutelný ve svých činech. Všechny milosti, o kterých
mluví svatá Terezie, jsou jeho činy, v nichž Bůh ESTÁ, přechodně
je,  něčím se stává.  Tak se také stal  lidským dítětem,  které  se
narodilo  v  Betlémě,  a  jako  takový,  který  se  stal  člověkem,  byl
schopen nás srozumitelně vést svým příkladem, napřed dětským,
pak  příkladem  dospělého  člověka  a  posléze  zavražděného  a
vzkříšeného, vést k následování. Provádí-li nás světice rozborem
všeho, jak se čím dále výjimečněji Bůh stává, dá-li se člověk po
stopách božského Člověčenství Ježíšova, pak se nechtěně - a on
ví, že nelze jinak - ocitá na úzké stezce vzestupu duše k Bohu.
Pouhým studiem znaků této cesty se nezlepšíte, ale můžete jimi
podpořit svou víru, a to si světice přeje.)
 4.  Mluvím  tu  něco  o  obrazu,  ale  rozumí  se,  že  není
namalován.  Podle soudu toho,  který  jej  vidí,  je  to vskutku  živý
obraz, který někdy s duší mluví a také jí zjevuje velká tajemství.
Dále  třeba  vědět,  že ačkoliv  zjev  ten  nějakou chvíli  trvá,  není
možno na něm okem utkvít, jako je nemožné hledět do slunce, a
proto pomine toto vidění velmi rychle. Lesk jeho však nepůsobí
bolest vnitřnímu zraku, jako lesk slunce očím. Vše to lze vidět jen
zrakem nitra. Jak se věc má při patření zrakem tělesným, o tom
neumím povědět nic, protože zmíněná již osoba, o níž mohu tak
dopodrobna  mluvit,  nic  takového  nezkusila.  V  čem  pak  není
zkušenosti,  o  tom je  těžko podat  nějaké  svědectví.  (Pozn.  G.:
Osoba, které se to týká, je ona sama. V tomto případě je důkaz
velmi zajímavý pro interpretaci těch vizí a zjevení, hlasů atd. Ona
jasně tvrdí, že nikdy neměla hmotné zevní vize, které procházely
"zevním  zrakem".  Na  tom  trvá  ve  Svéživotopise  -  Vida,  kap.
XXVIII,  4,  kap.  XXX,  4  a  v  Cuentos de  Consciencia  53,  které
napsala  rok  před  Hradem  nitra.  Tam  tvrdí:  "Toto  jsem  nikdy
neviděla  tělesnýma  očima".  č.2.  a  dále  nikdy  jsem  tělesnýma
očima nic neviděla, jak jsem řekla: č. 21 - Vykládá José Vincente
Rodriguez),  protože lesk obrazu je  jako vlité  světlo  a  jako lesk
slunce zahaleného něčím tak jasným jako démantový závoj, kdyby
se démant mohl tak zpracovat. Šat se zdá být jako z holandského



plátna. Téměř pokaždé, když Bůh této milosti popřeje, ona osoba
se ocitá  ve vytržení,  neboť její  slabost  nemůže snést  něco tak
děsivého - espantoso.
 5.  Mluvím  o  "děsivém",  neboť  ačkoliv  je  to  podívaná
nejpůvabnější,  na jakou si člověk,  i  kdyby žil tisíce let,  nemůže
pomyslet,  na  jakou  nemůže  při  sebevětší  námaze  připadnout,
protože daleko převyšuje všechno,  co obraznost  naše a rozum
náš  může  obsáhnout.  Pán  se  tu  zjevuje  v  takové  nesmírné
velebnosti, že se jí duše velmi poděsí.
 (Mohu říci, že nepomáhal-li si člověk obrazy ani na minulých
stupních  vývoje,  nezjeví  se  mu  Bůh  ani  na  počátku  extází  s
obrazem. Ale člověk ví, že jde o projev boží, a to velmi jistě, neboť
pociťuje,  že se ho Bůh zmocňuje,  ale ne tak,  aby ho zbavoval
vědomí, nýbrž jen aby ho zbavil pocitu oddělenosti od Boha, tedy
od Sebe. Člověk musí s pomocí boží překročit hranice stvořeného,
které jsou v člověku, a k tomu je třeba velké odvahy, o které jsem
už mluvil. Obraz by zaručeně zmírnil ten děs, ale za to by otupil
moudrost, která je za všemi obrazy. A tak pomocí úděsu jdeme
kupředu,  arci  jen  krok  za  krokem.  Vždycky  nám úděs  zahradí
cestu, ale přece jen vždycky přitom postoupíme o kousek blíže k
cíli.  Na tomto faktu by se dal pochopit výchovný smysl utrpení.
Vizte,  jak  utrpení  udělalo  z  Joba úplně nového člověka.  Avšak
normální  směs  utrpení  s  radostí  působí  přirozeněji,  ovšem
pomaleji.)
 Tu zpravidla netřeba se ptát, jak duše ví, kdo to je, aniž se jí
to řeklo,  protože Pán nebe a země se jí  dá dobře poznat.  Tak
nejednají pozemští králové, neboť by si sebe málo vážili, kdyby se
k nim někdo přiblížil bez doprovodu a oni s ním jednali.
 6. Ó, Pane, jak tě my křesťané zneuznáváme. Co bude v
onen den, kdy nás přijdeš soudit? Vždyť už zde, když tak přátelsky
se blížíš ke své snoubence (duši), ona bývá ustrašena při pohledu
na Tebe! Co teprve bude, dcery mé, až hlasem tak přísným řekne:
"Odejděte, zlořečení, od svého Otce?" (Mat XXV, 41)
 (Považuji  za  užitečnější,  abychom  za  dnešního  stavu
vědomostí  považovali  podobenství  o  posledním  soudu  za
záležitost každého jednotlivce, při kterém opouští zákon dualismu.
Dopouštíme se při výkladu Písma obvykle dvojí chyby, a ta dvojí
chyba nám připravuje dvojí škodu. První chyba je, a té se svatá
Terezie nikdy nedopustila, že by události ze života Ježíše Krista
brala jen jako vzdálenou historickou pravdu, a nikoliv za něco, co
máme prožívat, sledujíce Pána Ježíše krok za krokem. Ne se do



toho vmýšlet, ale vzít si příklad z toho, co napřed a co potom a
měnit řád středních hodnot podle stupně vývoje.
 Druhou chybou je tradiční ztrnulost. A tady by se dnes svatá
Terezie už nesklonila před tehdejšími názory církve. Dnes je její
první ženou učitelkou. Církev by musela ze své neoblomnosti sle-
vit. Tatam je doba, kdy se směla odvážit podceňovat obyčejného
věřícího a redukovat jeho účast na křesťanském životě na pouhou
poslušnost a slibovat všechny účinky víry až na dobu po smrti.
 Prošel jsem koncem světa, a byl to vývojový proces, který u
mne začal ve dvou létech a dostal se do dvou rozhodujících fází
souvisejících  se  znovuzrozením  z  vody  v  17.  létech  a
znovuzrozením z ducha 21. 11. 19398. Kdyby byl Bůh neřekl svou
Silou  a  Mocí  v  17  mých  létech  "jděte  ode  mne,  prokletí,  do
věčného ohně připraveného pro ďábla a anděly jeho", nebyl bych
prošel Jordánem. Kristus dále praví o posledním soudu: "Hladověl
jsem a nedali jste mi jíst,  byl jsem na cestách a neujali  jste se
mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mne, byl jsem nemocen a ve
vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni: Pane, kdy jsme
tě viděli  hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného
nebo ve  vězení,  a  neposloužili  jsme ti?  On jim odpoví:  Amen,
pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných,
ani mně jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví
do věčného života." (Mat XXV, 41 - 46)
 Dnes už by svatá Terezie směla přiznat, že tím posledním
soudem prošla, a nejen nějakou jeho přípravnou fází jako já od
dvou do čtyř let, a jeho vlastní počáteční fází v 17 létech, a potom
v extázích bez obrazu pokročilejší jeho fází a jeho ukázkou 21. 11.
1939  účinků  posledního  soudu  po  dobu  pěti  měsíců  od
jmenovaného dne. Svatá Terezie prošla extatickou fází vývoje a
ocitla se za ní, kdy už v ní žilo jen spasené po posledním soudu.
Dlí s Kristem na věky po jeho pravici, tj. má s námi bojujícími plné
ruce práce. Něco ze svého Člověčenství do té pomoci vkládá, a
všechno,  co  může.  Nic  si  neponechává  v  rezervě  pro  osobní
blaženost. Jen za těch okolností lze přebývat vědomě v nebi na
věky. Ty podmínky se musí plnit už zde na zemi, protože z nebe
se  nepadá  jako  z  extáze.  Už  na  zemi  musí  být  připraveny
podmínky k tomu, aby se z nebe nemohlo padnout. Padli  jsme
jenom z ráje, a ne Adam a Eva za nás, nýbrž jenom před námi
všichni lidé, kteří se narodili dříve než my, a všichni lidé, kteří se
narodí po nás, také v okamžiku narození z ráje padnou.
 V  17  létech,  ve  chvíli,  kdy  jsem  z  milosti  boží  procitl  k
vědomí, že má tělesnost je nositelem věčného života, oné vzácné



perly, která do té doby byla zakopána na poli, první, co se stalo,
bylo,  že  Bůh  velmi  přísně  zlořečil  mé  nevědomosti  o  tom,  co
člověk ve svém nitru skrývá, tj. nevědomosti o tom, pro koho ko-
náme dobro  především a  nevíme o  tom,  jak  prozrazují  ti,  kdo
procházejí posledním soudem. S tím souviselo, že jsem už nebyl
schopen jednat jako před tím. Co zbylo v té chvíli z člověka, jen
jeho lidství, které náleželo Bohu a ne člověku, respektive náleželo
člověku  jako  nositeli  Boha.  A  protože  ještě  zdaleka  nešlo  o
nejvyšší fázi soudu, s tímto lidstvím jsem toužil se vrátit k Bohu,
tam, odkud přišlo. Nebylo vedle toho ve mně žádné jiné touhy, což
nepocházelo ani v nejmenším z mé schopnosti nebo z mé vůle,
nýbrž z milosti a moci boží. Také záhy po tom obratu jsem nabyl
vědomost o tom, co mám dělat, abych se se svým lidstvím mohl k
Bohu natrvalo vrátit. U svaté Terezie tím prostředkem uvědomění
bylo  vidění  milosrdenství  božího,  znázorněné  na  obrázku  o
nabídce věčného života  Samaritánce.  Takové zakládající  vidění
mělo u mě zevně podobu úplně jinou, ale vnitřně stejnou, neboť
jsem věděl, že nejsem hoden toho poznání, kterého se mi dostalo,
ani toho života, který jsem promarnil.

 Ale kde tady byl ten prvek, o němž praví Král v Mat XXV,
4O?  "Amen,  pravím  vám,  cokoliv  jste  učinili  jednomu z  těchto
mých nepatrných  bratří,  mně jste  učinili."  Dosud tím jediným z
bratří Krále jsem byl já, člověk, v němž jsem nepoznal jednoho z
nepatrných bratří božích, bratra, který se právě vrací do Otcova
domu. Do té doby jsem nevěděl, že co jsem tomuto nepatrnému
bratru  božímu  učinil,  samotnému  Králi  jsem  učinil,  ani  jsem
nevěděl, že tím dobrem je použité boží dobro a ne mé.
 Měl jsem tedy od chvíle toho prvního osvícení v 17 létech
jednat s každým člověkem skutečně jako s jedním z nepatrných
božích bratří. Do tohoto poznání jsem teprve dorůstal.)

 7. Uchovejme si nyní toto v paměti o milosti,  kterou Bůh
takto  duši  poskytuje,  a  bude  nám  to  k  nemalému  prospěchu.
Vždyť  svatý  Jeroným (učitel  církevní,  narozen kolem r.  342 ve
Stridonu. Přeložil Písmo svaté do latiny. Zemřel 30. 9. 1942), muž
takové svatosti toho z paměti neztrácel. A tak si ani my nebudeme
nic dělat z toho, že zde trpíme v přísné řeholi, které jsme se odda-
ly. Ať to trvá sebedéle, ve srovnání s věčností je to okamžik. Po
pravdě pravím vám, že jak jsem špatná, nikdy jsem neměla strach
z pekelných muk, které se mi zdály být ničím ve srovnání s muka-
mi, při kterých jsem si vzpomněla na zavržené, jak jim bude, až
uzří hněv v očích Páně tak krásných a dobrotivých. Zdá se mi, že
toho pohledu by mé srdce nemohlo snést, a tak se mi vedlo po
celý život.



 (Znáte už, jak o sobě mluví svatá Terezie jako o nějaké oso-
bě, kterou dobře zná. Ona sama stála před božím soudem, a tam
propadla  z  obrovského  milosrdenství  božího  nejen  za  všechny
své, ale i za cizí hříchy. A tu si připomínáme výrok Ježíšův - Mat
X, 34 - "nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj, ale meč."
Nebo jinde: "Nebude-li kdo nenávidět sebe, není mne hoden." To
jest nedávat přednost příjemnému před nepříjemným, když jde o
správné a neprotekční  bez ohledu na sebe. Jaký skvělý příklad
nám dal o pravé nenávisti k sobě sám Ježíš Kristus. Vtělil se do
člověka proto, aby mu mohl ukázat cestu k Bohu a dát mu sílu po
ní jít. Přitom nic nedělal pro sebe, nýbrž vše jen pro nás. Nebyl by
se dostal  na kříž,  kdyby se byl kvůli nám nezmařil, jak správně
pochopil  svatý  Pavel.  Podobným  způsobem  nenáviděla  svatá
Terezie sebe.
 Žil jsem si pokojně pro sebe až do 15 let, když šlo všechno
podle mé vůle,  ale  jakmile  se  svět  postavil  proti  mně,  bylo  po
radosti. Dokud jsem pak sebe litoval za to, co se mi stalo, nevěděl
jsem,  kam  události  míří  a  že  tato  nemožnost  sloužit  sobě  je
začátkem toho nejlepšího příslibu.  Soud,  který  pak nade mnou
"pronesl" Bůh v sedmnácti létech, nebyl sice soudem posledním,
ale spěl k němu. Ten soud zněl: Hanbil jsem se nad sebou mocí
zásahu božího. Nedokázal jsem se vrátit k člověku, kterého jsem
měl před tím tolik rád.)
 Čím více se toho bude bát osoba, které se Pán tak zjevil,
když už toto zjevení na ni tak působí, že až pozbývá smysly! To
asi  bude  příčina  toho,  že  upadá  do  vytržení  (Tentokrát  nikoliv
náhodou užívá světice pro vytržení pojem suspensión - zastavení,
v tomto případě smyslové činnosti), (a tu si připomínám čtrnácti-
násobné zastavení smyslové činnosti proti mé vlastní vůli od dvou
do čtyř  let  mého věku při  operacích  za vědomí.  Byl  to  "nácvik
zastavení smyslové činnosti při extázích od 17 let.),  kterým Pán
pomáhá její slabosti, aby se mohla spojit s jeho velikostí v této tak
vznešené komunikaci s Bohem - en esta tan subida comunicación
con Dios.
 8.  Kdyby  duše  mohla  dlouhou  dobu  patřit  na  Boha,
nepokládala  bych  to  za  vidění,  nýbrž  za  prudce  působící
rozjímání,  kdy  obraznost  si  sama vytvoří  nějakou  postavu.  Ale
takový obraz by byl jako mrtvý ve srovnání s předešlým.
 9.  Stává se některým osobám -  a vím, že je to  pravda -
neboť o tom se mnou nemluvily jen tři nebo čtyři, nýbrž mnohé -
že  mají  obraznost  tak  chabou  nebo  chápání  tak  účinné  -
entendimiento tan eficaz - nebo nevím, co jiného je toho příčinou,



že na co myslí, o tom jsou přesvědčeny, že to vidí. Kdyby však
měly (jednou) pravé vidění, rozpoznaly by bez nejmenší pochyby
každý  klam,  který  si  vytvářejí  vlastní  obrazotvorností  -  con  su
imaginación -  .Takové (nepravé)  vidění  nemá pražádný účinek,
nýbrž zanechává člověka chladným, což by se nemohlo stát při
pravém zbožném vidění. Z toho je patrno, kdy na vidění nesmějí
dbát. Na nepravé se snadněji zapomíná jako na vysněnou věc.
 (O příkladu pravého vidění se dočítáme např. v Mat II, 13 -
14:  "Když svatí  tři  Králové odešli,  anděl  Hospodinův se  ukázal
Josefovi ve snu a řekl: Vstaň a vezmi dítě i jeho matku, uprchni do
Egypta a buď tam, dokud ti neřekne, neboť Herodes bude hledat
dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a
odešel do Egypta."
 Toto vidění působilo tak mocně, že Josef podle něho ihned
jednal a až do smrti  Herodovy zůstal v Egyptě. Kdyby byl svatý
Josef  ihned  neuposlechl,  pozbylo  by  to  zjevení  síly,  nebo  by
následoval trest, jako se stalo nevěřícímu Zachariášovi.)
 10. Při viděních, o nichž jednáme, není tomu tak. Tu duše
ani  nepomyslí  na to,  že by  měla  něco vidět,  a  když ji  nic  ani
nenapadne, dostaví se náhle a najednou zjev, vzbudí všechny její
schopnosti a smysly, a naplní je velkou bázní (že by se mohlo ně-
co promeškat), a rázem se dostaví blahý klid. Jako když byl svatý
Pavel sražen k zemi, nastala bouře a vřava na nebi (Sk IX, 3), tak
i tu ve světě vnitřním nastává velké pohnutí, a ve chvilce, jak jsem
už řekla (V 6. komnatě, čl. 8,3), všechno se uklidní a duše je tak
poučena o velkých pravdách, že není třeba jiného učitele, protože
ji  pravá  moudrost  vyprostila  z nevědomosti  bez její  námahy a
zbavila ji tuposti - torpeza, neohrabanosti. Duše má trvale jistotu,
že ta  milost  je  od  Boha,  i  kdyby  ji  potom sebevíc  ujišťovali  o
opaku,  nenaženou ji  strachu,  že by vidění mohl působit  nějaký
klam. Teprve potom, když ji postraší zpovědník, dopouští Bůh aby
upadla v nejistotu, zda by to přece jen nezpůsobily její hříchy, aby
se klamala. Nevěří však, jak jsem se už zmínila u jiných věcí (V 6.
komnatě, č. 8, 4, 8) a vede se jí jako při pokušeních proti víře,
kterými ji může ďábel znepokojovat, ale duše zůstává pevnou ve
víře, ba čím více ďábel doráží, tím větší je její jistota, a nemohl by
v ní zanechat tolik dobra, kdyby měl přístup do jejího nitra. Může jí
sice  něco  představit,  ale  nikoliv  tak  velebně  a  s  takovými
následky.
 11. Protože zpovědníci to nemohou vidět a protože snad i ti,
kterým Bůh tuto milost  dává, nedovedou se o ní  vyjádřit,  jejich
obavy  jsou  oprávněné.  Nezbývá  jim,  než aby  si  vedli  opatrně,
vyčkávali času, až tato vidění přinesou ovoce, a pomalu zpytují,



zda v duši zanechávají pokoru a upevňují ve ctnostech. Kdyby to
byl totiž ďábel, prozradil by se brzy a byl by přistižen při tisícerých
lžích. Má-li zpovědník zkušenost a prošel-li těmito věcmi sám, za
kratičko vše rozpozná, ano již z výkladu o tom postihne, zda je to
od Boha, z představivosti  či  od ďábla, zvláště udělila-li mu boží
Velebnost  dar  rozeznávání  duchů,  don  de  conocer  espíritus;
protože je-li  vzdělaný, i kdyby neměl zkušenosti,  pozná to velmi
dobře.
 12. Nejvíce však, sestry mé, je třeba, abyste se chovaly ke
zpovědníkům velmi upřímně a pravdivě.  Nemíním tu  vyznávání
hříchů, neboť to je samozřejmé, nýbrž přiznání o stavu modlitby.
Není-li toho, nemohu vás ubezpečit, že jdete správnou cestou, ani
že je to Bůh, jenž vás poučuje (prostřednictvím zpovědníka). Bůh
má velmi rád, když se k tomu, který zastupuje jeho místo, chováte
tak opravdově a jasně, jako k němu samému, abychom toužily,
aby  poznal  všechny  naše  myšlenky,  a  tím  více  i  skutky,  i  ty
sebemenší. Jednáte-li  tak,  nebudu neklidná a zmatená, neboť i
kdyby vidění nebylo od Boha, máte-li  pokoru a dobré svědomí,
neuškodí vám. Jeho Velebnost  dovede ze zlého působit  dobré,
takže na cestě, kde vás ďábel hodlal zatratit, získáte tím více (že
měl tento úmysl). Domníváte-li se, že vám Bůh poskytuje tak velké
milosti, budete usilovat, abyste se mu tím více líbily, a v paměti se
obíraly stále jeho podobou. Jeden velký učenec pravil (Pozn. G.:
Tímto velkým učencem byl P. Domingo Baňes, O. P.), že ďábel je
velkým malířem, a že by mu nebylo zajisté proti mysli, kdyby se
mu podařilo  velmi  živě  vykreslit  obraz Páně,  ale  když se  proti
němu postaví pravý obraz Páně oživený zbožností, vyhlásí se mu
válka proti jeho špatnostem, a i když je ďábel malířem, nezmůže
nic proti naší úctě k pravému obrazu božímu, neboť poznáváme,
že Bůh je naším jediným Dobrem.
 13. Muži tomu se také zdála být velmi zlou rada některých,
abychom  pohrdali  takovým  viděním,  kdyby  se  nám  přihodilo.
Pravil, že máme vzdát úctu k obrazu svého Krále, ať vidíme jeho
malbu kdekoliv. Vidím, že má pravdu, neboť i tu se děje podobně:
Kdyby se někdo dověděl,  že osoba,  kterou miluje,  se dopustila
takové potupy proti jeho obrazu, jistě by to neviděl rád. Čím tedy
je správnější projevit úctu, vidíme-li Ukřižovaného nebo jakýkoliv
obraz Krále? Ačkoliv je o tom už jinde psáno (Viz Fundacones,
Zakládání klášterů VIII, 3), uvedla jsem to s radostí i tady, protože
znám osobu, která se velmi trápila, když jí bylo poručeno, aby se
chopila tohoto prostředku. Nevím kdo něco takového vynalezl, aby
potrápil toho, kdo nemůže jednat jinak, než poslechnout, dá-li mu
zpovědník takovou radu, neboť by si myslel, že když neposlechne,



jde vstříc záhubě. Má rada jest: Kdyby vám bylo něco takového
poručeno, uveďte pokorně tento důvod a nepodřizujte se příkazu.

 (Viděl  jsem  např.  svatou  Terezii  jen  jednou  bez  mého
nejmenšího přičinění. Bylo to na její svátek, o kterém jsem do té
doby nevěděl, že se ten den slaví. Stalo se roku 1930. Obraz ten
měl obsah. Neznal jsem tehdy ještě její dílo a ona mi je doporučila
a slíbila mně, že mě bude na mé cestě pomáhat, neboť má cesta
je podobná její. Také si přála, abych se vyvaroval jejích chyb a tak
mohl rychleji a bez zbytečných těžkostí pokračovat. Jinak jsem si
nikdy  ani  Boha,  ani  žádného  svatého  nepředstavoval,  protože
mám převelikou představivost. Dovedu si vykouzlit nejen jakýkoliv
tvar, ale i celý orchestr, náladu sluchovým nahlížením na melodii,
a  měnit  ji  podle  potřeby.  Taková  představivost  je  podle  mého
názoru v oblasti duchovní cesty velmi nebezpečná. Mohla by mě
zavést, kam bych si jen zamanul. Jsem-li proto proti představám,
nikoliv  proti  skutečným  obrazům,  považuji  to  z  mé  strany  za
osobní  ochranu  proti  klamu.  Ona  měla  zřejmě  stejné  potíže.
Obecně platí jedno: že i nejkrásnější obraz bez vnitřního obsahu,
jímž  je  úcta  k  zobrazenému,  je  klamem,  pouhou  bezduchou
formou. To platí i o představě psaného jména božího.)
 Mně se hodily výborně dobré rady, které mi dal pro takový
případ onen učenec.
 14. Z této milosti Páně (že naň patříme), nabývá duše velké
výhody: kdykoliv naň myslí, jak si vedl v životě i v utrpení, dodává
jí  vzpomínka  na  jeho  přelaskavou  a  krásnou  tvář  neobyčejně
velkou útěchu, jako by nás i zde na zemi více potěšilo, kdybychom
viděli  osobu,  která  nám  prokazuje  mnoho  dobrého,  více  než
kdybychom  ji  nikdy  neviděli.  Pravím  vám,  že  taková  lahodná
vzpomínka  velmi  potěší  a  prospěje.  Přináší  i  mnoho  jiného
dobrého, ale když už bylo tolik řečeno o účincích takových milostí
a ještě bude o nich řeč, nechci unavovat ani sebe ani vás, nýbrž
jen důtklivě vám radit, když víte nebo slyšíte, že některým duším
Bůh popřál té milosti, abyste o ni nikdy neprosily ani netoužily, aby
také vás vedl tou stezkou, i když ji považujete za dobrou.
(Když  se  zjevil  Kristus  svatému  Pavlovi  před  Damaškem  a
napomenul ho, aby se mu neprotivil, nebyl to pochopitelně jen živý
obraz, nýbrž živý obsah smyslu Božského člověčenství,  zjevený
do všech podrobností, takže kromě jiného svatý Pavel v té chvíli,
ba v mžiku oka prodělal i celé učednictví žáků Ježíšových, jako by
byl po tři roky s Ježíšem chodil a všechno slyšel, co Ježíš radil, a
všechno viděl, co Ježíš učinil a jak za nás trpěl. V tom zření bylo
obsaženo také zřeknutí se sama sebe Mocí Kristovou.)



 15. Nesluší se to z několika důvodů, ačkoliv je nutno je mít
ve velké úctě a vážnosti.
 Především je to nedostatek pokory, žádáme-li, aby se vám
dostalo, čeho jste si nikdy nezasloužily. A proto se domnívám, že
nebude  dost  pokorný  kdo  po  něčem  takovém  touží.  Jako
prostému  rolníku  ani  nenapadne,  aby  toužil  se  stát  králem,
protože se mu to zdá být nemožné a ví, že si to nezaslouží, tak
smýšlí i pokorný o těchto duchovních věcech. Také myslím, že se
jich nedostane tomu, kdo po nich prahne, protože než Pán udělí ty
milosti, nejdříve popřeje důkladné sebepoznání tomu, komu udělí
tyto milosti.
 (Nebo by se dalo říci, že s postupujícím sebepoznáním se
dostavují  různé milosti,  které si člověk nevybírá, nýbrž vybírá je
pro něj Bůh jak souvisejí se stavem a úrovní sebepoznání.)
 Kdo se obírá takovými touhami jak pozná, že je pro něho už
samo o sobě velkou milostí, že se neocitl v pekle?
 Druhý důvod: Je zcela jisto, že takový člověk bude oklamán
nebo se ocitá ve velkém nebezpečí.  Vždyť ďáblovi  stačí,  vidí-li
malou branku otevřenu, aby nás ošálil tisícerými přeludy.
 (Zopakujte si laskavě způsoby, jimiž ďábel pokoušel Ježíše
na poušti. Lukáš IV, 1 - 13)
 Třetí  důvod:  Samovolná obrazotvornost,  vzbuzená velkým
přáním, způsobí, že si člověk sám namluví, po čem prahne, a on
to vidí a slyší. Děje se to lidem, že se jim objeví ve snu, po čem ve
dne toužili a usilovně přemýšleli.
 Čtvrtý důvod: je velmi troufalé, kdybych si sama chtěla volit
cestu,  která je pro mne vhodnější.  Nutno ponechat Pánu, který
mne zná, aby mne vedl stezkou, která je pro mne výhodná, abych
ve všem činila jeho vůli.
 Pátý důvod: myslíte, že jsou nepatrné trýzně, jimiž trpí duše,
kterým Bůh tyto milosti prokazuje? Ne, ale jsou velmi velké a mají
mnoho podob. Víte-li pak, že byste je snesly?
 (Když např. k vám přijdu a neřeknu vám, co jste si přáli sly-
šet, je to proto, že beru dvojí ohled, jednak na sebe, který nejsem
připraven za vás něco nést,  jednak na vás,  kteří  si  myslíte,  že
stačí  mne vyslechnout, potěšit  se tím, pookřát na chvíli,  a jít  si
zase po svém, pokračovat  ve starých  kolejích.  Kdybyste takhle
postupovali, mnoho byste trpěli za svou neposlušnost. Dovedu-li
vás však k dalšímu stupni sebepoznání, jsme tím všichni společně
zavázáni, ovšem jen tehdy, nemluvil-li jsem pouze z rozumu.)



 Šestý  důvod:  Mohlo  by  se  stát,  že byste  právě  tím,  čím
hodláte  něco  získat,  něco  pozbyly,  jak  se  stalo  Saulovi.  (I.
Královská neboli první Samuelova XV, 10 - 11: I stalo se slovo
Hospodinovo k Samuelovi: "Lituji, že jsem ustanovil Saula králem,
neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídil.")
 16.  Posléze,  sestry,  jsou  ještě  jiné  důvody  (kromě  šesti
vyjmenovaných).  Věřte  mi,  že nejjistější  nechtít  nic  jiného,  než
chce Bůh, který nás zná lépe, než se známe sami, a nás miluje.
Odevzdejme se proto do jeho rukou, aby se stala jeho vůle v nás,
a  nemůžeme pochybit,  budeme-li  se  toho  vždy  a  rozhodně,  s
rozhodnou  vůlí  držet.  Také  si  nutno  povšimnout,  že  přijetím
takových milostí si člověk nezasluhuje větší slávy, nýbrž je spíše
povinen Bohu tím více sloužit, protože více přijal. Jde-li o získání
větší zásluhy, neodpírá nám Pán k tomu příležitosti,  neboť to je
vloženo do naší ruky. A tak je mnoho osob, které nikdy nezískaly
takové milosti, a jiné, které je dostaly, nejsou svatými. A také si
nemyslete, že je to něco ustavičně trvajícího, nýbrž spíše, když
Pán popřeje takové milosti, dostaví se velké trápení, proto také ať
duše ani nepomýšlí na to, aby jen nadále přijímala, nýbrž jenom
na to, aby za ně sloužila Bohu.
 (Svatá Terezie jedinečně volila příklad o králi Saulovi, kde je
zmínka o tom, že Bůh litoval, že učinil Saula králem. Přeložme si
tento  výrok  do  srozumitelnější  řeči.  Lidská  vůle  je  vyčleněna z
Vůle boží,  a toto vyčlenění  má za následek,  že pak neseme z
projevů lidské vůle sami následky. Může se nám tento fakt jevit
tak, jakože jsme Boha urazili, když jsme ho neposlechli, nebo že
se  na  nás  Bůh  hněvá.  To  je  lidský  výklad  na  úrovni  poznání
Samuela,  lidské  vysvětlení  utrpení.  Je  to  velmi  vzdálený  obraz
pravdy. Ale když jsme jej považovali za pravdu samu, je zase jen
další milostí  boží,  pomocí které se můžeme snáze napravit. Ale
Saul  si  povolal  Davida,  aby  jej  chránil  před  "zlým  duchem,
poslaným od Hospodina", jak se praví u zmíněného místa Starého
zákona.  Protože David věrně plnil  toto  královo přání  a uchránil
Saula  před  zlým  duchem,  postupně  milost  určená  pro  Saula
přecházela na Davida, až byl on pomazán na krále. Mezitím se
Saul snažil zabít Davida, ale David mu odpustil.)
 17. Je ovšem pravda, že je velmi velkou pomocí k tomu, aby
člověk dospěl ve ctnostech k nejvyšší dokonalosti,  ale mnohem
více  si  zaslouží,  kdo se  jí  domůže svou vlastní  námahou.  (Viz
uvedený příklad Davidův.)
 Znám  osobu,  které  Bůh  popřál  některé  takové  milosti  -
dokonce dvě, z nichž jedna byla (představována) mužem (Pozn.
G::  Někteří,  mezi nimiž je Tomáš od Kříže, se domnívají,  že je



pravděpodobné, že tím jedním byl svatý Jan z Kříže, protože když
toto svatá Terezie píše v Avile, byl tam bratr Jan. Druhou osobou
je ona sama. Píše J. V. Rodriguez), a ty si přály velmi sloužit jeho
Velebnosti  vlastním  přičiněním  bez  těchto  velkých  darů,  a  tak
prahly po utrpení, že si Pánu přímo stěžovaly, proč jim dává ty
milosti,  a  byly  by  se  jich  zřekly,  kdyby  to  bylo  bývalo  možno.
Nemíním tu slasti  při viděních, o nichž tu byla řeč, protože ony
osoby znaly jejich velký užitek a věděly, jak je třeba si jich vážit,
nýbrž slasti, které Pán dopřává při rozjímání.
 18. Je ovšem pravda, že i taková přání jsou nadpřirozeného
původu, a dochází k nim u duší hořících velkou láskou, a ty by
byly rády, aby Bůh viděl, že mu neslouží za mzdu. Proto také ne-
pomyslí na to, že se jim má dostat slávy za něco, aby se proto
přičinily,  nýbrž touží  se  podněcovat  ke  službě Bohu a  vyhovět
lásce,  jejíž  přirozeností  je,  aby  byla  vždy  činná  tisícerým  způ-
sobem. Kdyby taková duše mohla, vynalezla by něco, jak by se
pro Pána láskou strávila, ba kdyby bylo třeba zničit se navždy pro
větší  slávu Boha, velmi ráda a ochotně by to učinila.  Ten, jenž
sebe ponižuje, aby se sdělil tak bídným tvorům, ukázal tím svou
velikost. Budiž veleben na věky, amen.
 24. 12. 1988

 Kapitola desátá
 Vypráví  o  jiných  milostech,  které  Bůh  duši  uděluje
způsobem od zmíněných odlišným, i o velikém užitku, který z nich
plyne.
 1. Mnohými způsoby se sděluje pán duši těmito zjeveními:
Někdy, když je zarmoucena, jindy, když ji má potkat velké trápení,
opět jindy, kdy se chce jeho Velebnost s ní potěšit nebo ji utěšit.
Není  důvodu,  proč bych  měla o tom všem podrobně pojednat,
nicméně zamýšlím vysvětlit  rozličné druhy vidění na této cestě,
pokud  jim  sama  rozumím,  abyste,  sestry  mé,  poznaly,  čím  v
podstatě  jsou  a  jaké  zanechávají  účinky.  Záleží  totiž  na  tom,
abychom se neklamaly, že každá představa je viděním, i v tom,
když  nastane  skutečné  vidění,  abyste  nebyly  zmateny  a
zarmouceny, a věděly, že je to věc možná. Ďábel totiž přesnadno
získává  a  je  potěšen,  vidí-li,  jak  se  duše  trápí  a  znepokojuje,
protože ví,  že její  neklid je překážkou, pro níž se nemůže cele
oddat lásce a chvále boží.
 Jeho  Velebnost  se  sdílí  duším i  jinými  způsoby mnohem
vznešenějšími  a  méně nebezpečnějšími,  protože je  démon,  jak



soudím, nemůže napodobit. O těch je těžko mluvit, protože jsou to
zjevy  naprosto  tajné,  zatímco  vidění  představová  lze  snáze
vysvětlit.
 2. Stává se, přeje-li si to Pán, když duše dlí na modlitbách a
je úplně při smyslech, že ji náhle zastaví tuto činnost - venirle de
presto una suspensión (to je ono správné přetlumočení vytržení),
aby jí zjevil  veliká tajemství,  která, jak se duši zdá, vidí v Bohu
samém. Nejsou to vidění přesvatého Člověčenství  Páně, třebas
říkám, že "vidí“,  nevidí nic,  protože to není vidění představové,
nýbrž  čistě  rozumové  (Tj.  přímo  předkládané  našemu  úseku
vědomí  do  jeho  rozumové  oblasti,  nikoliv  do  oblasti  smyslové
téhož úseku.). Tu se jí odhaluje tajemství, jak zřít všechno v Bohu
a jak on všechno obsahuje; a je to vidění velmi prospěšné, neboť
třebaže v  okamžiku  mizí,  zůstává hluboko vtisknuto,  způsobuje
převelký zmatek a naplňuje duši velkým zahanbením, neboť ona
vidí jasněji naši špatnost, s jakou Boha urážíme, protože se do-
pouštíme velkých nepravostí v Bohu samém, to jest jsouce v Něm
- říkám: jsouce v Něm - digo estando dentro en El - .Chci užít
příměru, podaří-li se mi vám to znázornit, protože ačkoliv je tomu
skutečně tak a častokrát to slyšíme, přece si toho buď nevšímáme
nebo nechceme chápat. Vždyť kdyby člověk věděl, jak se věc má,
zdálo by se nemožným, aby byl takovým povážlivcem.
 (Upozorňuji,  že  jsem  vycházel  z  opačného  konce.  Svatá
Terezie a s ní téměř všichni křesťané, objektivizují Boha, ucházejí
se o něho mimo sebe. To se u mě nikdy nestalo. Ocitl jsem se
vědomě v Hradu nitra zásahem lékařů mezi dvěma až čtyřmi roky
života,  a odtamtud jsem občas,  až do 17 let  nahlížel  společně
"očima božíma" na tento svět a od 17 let jsem byl uvnitř napřed
jeho převratnou milostí atd., ale aby nastoupily milosti, o kterých
píše aspoň pro mne svatá Terezie velmi zřetelně, bylo nutno shora
občas zastavit i při běžném vědomí samu modlitbu, běh rozumu a
pohyb smyslů - až do 21. 11. 1939. Toto osvícení nebo přepojení
na nitro se až do toho dne projevovalo dokonce jasným světlem,
podobnému  krátkému  zkratu  v  elektrickém  vedení  nebo  se  to
podobalo  napojování  velkého  elektrického  spotřebiče,  např.
elektrické lokomotivy, na síť - a už tu byla bez námahy a úvahy
zkušenost za rozumem, a velmi jasná. I tento způsob přepínání
byl od zmíněného data zbytečný. Světlo se přestalo objevovat a
vědění bez pomoci rozumu i  hluku i  světla nebo jeho efektu tu
bylo, kdykoliv ho bylo třeba a dokonce bez vytržení nebo extází.
Velmi dobře chápu milosti, o kterých píše světice, a vím, že jiná
cesta, než o které píše ona, tj. přes extáze, není možná, pokud se
postupuje exkluzivním způsobem vnitřní  modlitby.  Ona mě také



varuje,  abych  svou  cestu  nepropagoval,  protože  bez  velkého
utrpení je neschůdná. Vlivem toho velkého utrpení,  jak jsem už
psal,  můj život vyplynul z blahoslavenství  plačících,  kteří  budou
potěšeni.  Přestože  považuji  východisko  "blahoslavení  chudí
duchem,  neboť  jejich  je  království  boží",  za  lepší  a  obecněji
uplatnitelné, neodpustím si poznámku: Objektivizace Boha v lidské
představě  velmi  komplikuje  cestu.  Lidská  představa  o  Bohu  je
překážkou na cestě k Bohu tak dlouho, dokud ji člověk neodbourá.
Představa  pomáhá  člověku  výtečně  až  tam,  kam  patří,  ke
zvládnutí čistě pozemských úkolů. Ale na cestě od člověka k Bohu
se  potom člověk snaží  pomáhat  si  zjemňujícími  představami  o
Bohu, které však jsou pořád jen lidským obrazem Boha, zatímco
člověk je stvořen k obrazu božímu, a ne opačně Bůh k obrazu
lidskému.  Obdivuji  se  milosrdenství  svaté  Terezie,  když  kvůli
sestrám objektivizuje Boha a píše o něm jako o člověku, který se
může např. urazit,  může se potěšit,  může se mu v někom najít
zalíbení,  jak  je  řečeno v  evangeliu  o  křtu  Ježíšově v  Jordánu:
"Tento  je  Syn  můj  milý,  v  němž  se  mi  zalíbilo."  Zažil  jsem to
nadlidské zalíbení Otcovo v 17 létech, od kdy jsem nemohl být
svým  a  musel  jsem  být  jeho.  Zažila  tu  lásku  boží  mnohem
vznešenějším způsobem svatá Terezie, když jejíma rukama začal
pracovat Kristus a jejíma nohama začal chodit Kristus. A nezapo-
mínejte, že v tomto stavu už píše světice Hrad nitra, a má přitom
nepředstavitelné potíže. Ale ty vidělo jen její okolí a my se o nich
dočítáme.  Ona  v  nich  viděla  nám  nepochopitelný  projev  lásky
boží. Vzpomínám, že jsem si neuměl nijak vysvětlit své zatčení 17.
11. 1939 a potomní týrání za ztráty všech milostí,  kterých jsem
měl před tím hojně, než jako opuštěnost od Boha, zatímco mne
ten stav učil,  že ne já miluji  Jej,  ale On miluje ve mně mne a
ovšem i všechno tvorstvo skrz ně. To jsem poznal až 21. 11. 1939.
Nebyl jsem nikdy milosrdný jako světice, ale On byl milosrdný tak,
že stačilo abych byl svědkem jeho milosrdenství a už jsem se stal
účastníkem  tak  velkého  milosrdenství,  že  jeho  projev  trval  pět
měsíců, kdy bych se byl bez něho neobešel bez porušení tempa
duchovního rozvoje. Světice na toto Milosrdenství pohlédla už jako
dítě, a tento pohled ji neopustil i s jeho silou až do její smrti. Byla
to ukázka lásky boží, která je neprotekční. Byla to láska, která ji
zprvu provázela objektivně, a čím dále tím více zvnitřku, rodila se
beztak neustále zvnitřku navenek.  Při  úmrtí  matky ve 12 létech
přijala vnitřně Matku Páně za svou, při smrti otce mu pomohla, aby
se vrátil  tam odkud jeho život vyšel atd.  V tomto spisu jako ve
všech ostatních z jejího pera pocházejících zůstává svatá Terezie
anonymní co do stavu, ve kterém se nachází.  To je účinek její
pokory. Za to mluví řečí, které rozuměly její dcery. Kdyby přímo



mluvila o svém stavu, nerozuměly by jí. Za cenu sebeponižování jí
rozumějí.)
 3. Představme si Boha jako nějaký příbytek nebo veliký a
překrásný  palác.  Palác  ten by byl,  jak  pravím,  Bohem samým.
Může snad hříšník odejít z tohoto paláce, aby páchal své zločiny?
Zaručeně ne, nýbrž uvnitř, v témže paláci, jímž je sám Bůh, dějí se
hanebnosti,  nepočestnosti  a  zloby,  kterých  se  my  hříšníci
dopouštíme.  Ó,  té  hrůzy,  hodné  toho,  abychom  o  ní  bedlivě
uvažovali, a je to velmi prospěšné nám, kteří víme tak málo, ani
dokonale  nechápeme,  jinak  by  nebylo  možno  vést  si  s  tak
pošetilou opovážlivostí.
 Pozorujme, sestry, veliké milosrdenství a shovívavost boží,
že nás hned po činu nezahubí. Vzdávejme mu nejhojnější díky a
styďme se za nedůtklivost,  když se něco děje nebo mluví  proti
nám. Byla by to přece ničemnost na světě největší, vidět, jak Bůh,
náš  Stvořitel  trpí  tolik  zlob  od  svých  tvorů  v  sobě  samém,  a
projevovat  hned citlivost  nad každým slovem, které bylo někdy
proti  nám za naší  nepřítomnosti  proneseno,  snad  ani  se  zlým
úmyslem.
 (Teď  si  jen  představte,  že  svatá  Terezie  nemluvila  jen  v
obrazech, nýbrž věděla, že všechno se děje v Bohu, že nelze žít
jinak  než  v  Něm.  Žila  v Bohu a  poznávala,  že  všichni  v  Něm
žijeme a nic nemůže žít mimo Něj, neboť on je veškerý život.)
 4.  Ó,  jaká  je  bída  lidská!  Kdy  bude  aspoň  v  něčem
napodobovat tohoto velikého Boha? Ó, kéž si již nic neděláme z
bezpráví,  které  musíme snášet,  kéž milerády všecko strpíme a
milujeme ty, kdo nám činí zle! Vždyť veliký Bůh náš neustal nás
milovat, i když jsme jej velmi urážely, a proto zcela právem chce,
abychom všichni odpouštěli urážky, ať jsou jakékoliv.
 Ačkoliv toto vidění rychle pomine, přece vám pravím, dcery
mé, je to milost veliká, komu ji Pán náš popřál, chce-li ji jen člověk
využít přečastou vzpomínkou.
 5.  Také  se  stává  zrovna  tak  rychle  a  způsobem
nevysvětlitelným, že Bůh ukáže v sobě samém některou pravdu,
takže ve srovnání s  ní  se  objeví  všechny  pravdy,  jaké kde ve
stvoření jsou, jako temnoty. Tak Bůh zcela zřejmě naznačuje, že
On je pravda sama, která nemůže klamat. Tu chápe duše dobře
slova Davidova žalmu (115, 11) "každý člověk je lhář", co by tak
nikdy nepochopila, třeba by sebečastěji o Bohu slyšela, že On je
pravda,  která  nemůže  klamat.  Tu  vzpomínám  na  Piláta,  jak
obsažná byla  jeho otázka,  když pravil  našemu Pánu před jeho



umučením:  "Co  je  pravda?"  (Jan  XVIII,  38),  a  jak  málo  my
chápeme z této Nejvyšší Pravdy.
 6. Byla bych ráda, kdybych tu věc mohla lépe vysvětlit, ale
více se nedá říci. Vyrozumějte z toho, sestry, že je dobře, usiluje-li
se stále, abychom v této pravdě chodily a tak se v něčem Bohu a
Snoubenci  připodobnily.  Nemíním tím pouze,  abychom nelhaly,
neboť, chvála Bohu, v té věci, vidím, že velmi dbáte, abyste se ani
za nic nedopustily lži, ale míním, abyste chodily v životě v pravdě
před  Bohem  a  lidmi,  jak  je  nám  jen  možno;  především  si
nepřejme,  aby  nás  lidé  měli  za lepší  než jsme,  i  abychom při
svých skutcích dávaly Bohu, co jeho jest, a sobě, co jest našeho,
a  ve  všem hleděly  rozpoznávat  pravdu.  A tak  si  budeme vážit
málo tohoto světa - así tendremos en poco este mundo -, který je
samá lež a podvod, a proto nemá trvání.
 7.  Jednou  jsem  uvažovala,  proč  náš  Pán  byl  takovým
přítelem ctnosti pokory. A tu mi napadlo, po mém zdání, aniž jsem
na  to  pomyslela,  nýbrž  znenadání,  že  příčina  je  tato:  Bůh  je
pravda nejvyšší a pokora znamená chodit v pravdě, neboť je svatá
pravda, že ze sebe nic nemáme dobrého, nýbrž jen ubohost a
nicotu.  Kdo to  nechápe,  chodí  ve  lži.  Čím více  však  to  člověk
chápe, tím více se líbí Pravdě nejvyšší, protože chodí v ní. Popřej
nám  Bůh,  sestry,  abychom  se  od  tohoto  sebepoznání  nikdy
neuchýlily. Amen.
 8. Takových milostí prokazuje náš Pán duši, protože jí jako
své pravé snoubence, která už je odhodlána činit vše podle jeho
vůle, chce vštípit nějaké poznání, v čem by jeho vůli měla plnit, en
quéla ha de hacer, i poznání svých vznešených vlastností. Není
třeba pojednávat ještě o jiných milostech; o těchto dvou jsem však
promluvila,  poněvadž  se  mi  zdají  být  velmi  prospěšné.  Při
podobných viděních není se čeho bát, nutno jen Pána chválit, že
nám je  popřává.  Po mém soudu,  má tu  jak  ďábel,  tak  vlastní
obrazotvornost pramalý význam, a proto také duše z nich vychází
velmi uspokojena.
 24. 12. 1988
 (Pochopitelně má svatá Terezie legitimní právo uhájit před
Bohem i před sestrami život za klášterními zdmi jako život lepší
než ve světě. Kdyby se jí to nepodařilo, způsobila by v řádu velký
zmatek. Životu za klášterními zdmi říkám život stylizovaný podle
určitých  pravidel.  Tam ze  všech  možností  života  se vyberou ty
nejpříhodnější pro duchovní život, a těmi pak se musí příslušníci
Řádu řídit.  Jsou-li  vybrány prvky života dobře pro určitý typ lidí,
pak  opravdu  duchovní  život  je  zbaven  zdánlivě  zvnějšku



přicházejících poruch, které svatá Terezie souhrnně pojmenovává
jako vliv "světa plného samé lži a podvodu." Tento svět však je
propojen  s  lidskou  duší  a  tvoří  s  ní  stvořenou  jednotu.  Tato
stvořená jednota má svůj řád, který nazývám dualistickým řádem,
a ten pochází také od Boha. Tomuto řádu se neunikne ani za zdmi
kláštera ani na poušti, jak bylo patrno ze života Ježíšova. Výrazem
tohoto řádu je také duše, která žije v klamném pocitu oddělenosti
od  Boha,  a  z  tohoto  pocitu  vychází  také  řešení,  o  kterém
analytickým způsobem vypráví svatá Terezie v Hradu nitra.  Její
řešení je správné, ale ne jediné. Jiné řešení je postaveno na ce-
lém životě Ježíše  Krista,  který  svůj  život  nežil  v  ústraní,  nýbrž
uprostřed lidské společnosti a vypořádával se se světem pozitiv-
ním a nikoliv negativním způsobem, útěkem z něho. Tuto cestu
popíši až po konci překladu této knihy a po komentáři k ní. Zatím s
tímto popisem počítejte, že jej mám v záloze.)

 Kapitola jedenáctá

 Jedná o tak velikém a prudkém roztoužení, které Bůh dává
duši, že touha požívat Boha uvádí až i život v nebezpečí. O užitku
této milosti, kterou udílí Pán.

 (Abyste  poznali,  jak  blízká  byla  cesta,  kterou  líčí  svatá
Terezie,  k cestě,  kterou jsem byl veden od dubna 1930, uvedu
znovu,  že  bez své vůle jsem náhle a nečekaně v dubnu 1930
zatoužil po tom, abych patřil celým svým životem jen Bohu, že se
o mne muselo starat mé okolí,  zvláště matka, abych nezahynul.
Co  předcházelo  tomuto  roztoužení,  které  jsem  nepovažoval
právem za svou lásku,  jsem už několikáte uvedl.  Mně se zdálo
tehdy, že můj dosavadní život tak dokonale odporoval této boží
touze  po  mně,  že  jsem se  za  něj  styděl  a  nejraději  bych  byl
hanbou umřel.)
 3. Cožpak postačily všechny tyto milosti,  které Snoubenec
prokázal duši,  aby holubička nebo motýlek - a nemyslete si,  že
jsem na ně zapomněla - byl upokojen a odpočinul tam, kde má
zemřít?
 (Má otázka tehdy zněla jinak: "Zdali jsem si byl vědom třeba
toho nejmenšího, čím bych si byl zasloužil tak neodolatelnou tou-



hu?" Odpověď zní:  "Nejen jsem si  ji  nezasloužil,  ale dosavadní
můj život stál v příkrém rozporu proti této touze." Proto této cestě
říkám "cesta shora dolů", čímž mám na mysli volání boží z nebe
na zemi. Takové volání boží zaznamenala svatá Terezie už jako
dítě při pohledu na milosrdenství boží, které pro ni zářilo z obrázku
"setkání Ježíše se Samaritánkou u studny." Mohli byste se právem
ptát,  jak mohla na tak mocné volání pozapomenout? Intenzivně
prožívaný lidský život může způsobit i to. Ale Bůh je věrný svému
slovu  nebo  svému  zjevení  pravdy.  Světice  byla  minimálně
upomenuta dvakrát: při smrti své matky a pak při smrti jejího otce,
takže v 21. roce už definitivně neodolala. Mnohem později než ona
jsem se dozvěděl, že takhle touží Bůh po veškerém stvořeném,
jenže  tu  touhu  může  za  určitých  okolností  projevit  právě  jen
člověku,  který  prošel  velmi  dlouhým tvůrčím vývojem a dokáže
jeho  touhu  zaregistrovat.  Svatá  Terezie  líčí  jen  jedno vzezření
konečné fáze přípravy projevu této touhy boží v lidské duši a činí
tak  podle  svých osobních  zkušeností,  od nichž  se  neodchyluje
nějakým vymýšlením něčeho přidaného. Já jsem vám vylíčil jinou
konečnou fázi  této  přípravy touhy v lidské duši,  a  ta  probíhala
mnohem dramatičtěji, výjimečně z jiné strany než u svaté Terezie.
Ale v obou případech chyběl pohled na předlidskou přípravu, řekl
bych vesmírových podmínek, a na mnohé jiné, tedy na souvislosti,
jejichž  znalost  bez  zjevných  závad  nám  oběma  chyběla.  Tato
neznalost na touze nic nezměnila. Proč ji tedy mít? Z ohledu na ty,
kteří se budou po nás ptát "proč u tak málo lidí se ta touha boží
projeví?  Není  to  abnormalita,  která  nestojí  za  povšimnutí?"
Budoucí  znalost  dosud  neznámých  souvislostí  tento  dojem  o
abnormalitě dokonale vysvětlí. Ale tento důkaz jsem slíbil uvést až
po překladu a komentáři.)
 Zajisté nikoliv,  ba vede se mu mnohem hůře. A kdyby se
duši dostávalo po mnohá léta těchto důkazů lásky, přece vzdychá
a chodí s pláčem - anda llorosa -, neboť po každé té milosti zbývá
jí tím větší bol.
 (V mém případě: po každém tom tažení božím, ze kterého
jsem strachem o sebe utekl, jako zapřel Petr Ježíše ze stejných
důvodů, hořce jsem plakal nad svou zbabělostí  a nevěrou, jako
Petr, a umiňoval jsem si, že se tak podruhé nezachovám. Rostla
ve mně touha se napravit,  ale též touha dokonaleji patřit  Bohu.
Nevěděl  jsem,  že  obojí  bylo  součástí  jediného,  touhy Boha po
duši,  aby mu více patřila.  Rozumové poznání tedy vázlo a bez
ohledu na tuto skutečnost touha vzrůstala a nemohla končit jinak
než opakovanými extázemi, protože k trvalému spojení bez extází
bylo ještě daleko.)



 Příčina je tato: Když poznává vždy víc a víc velikost Boha a
vidí, že je tak daleko a odloučena, aby ho směla požívat, její touha
tím více roste.  (V mém případě při nevědomosti, že také člověk
miluje  Boha,  čím  více  strachu  o  sebe,  tím  větší  touha  sobě
nepatřit  a  patřit  Bohu.  Té  cestě  se  říká  "studená  cesta".  Její
výhody  se  ukáží  až  na  samém  jejím  vrcholu,  kde  člověku
nepřekáží lidská láska lásce boží, jako tomu bylo na "horké cestě"
svaté  Terezie,  která  se  teprve  na  vrcholu  cesty  musela  vzdát
všeho i své lásky k Bohu.)

 Rovněž láska její mohutní, čím více se jí zjevuje, jak tento
velký Bůh a Pán zasluhuje být milován. A za ta léta nabude tato
touha takového rozmachu, že se dostaví veliká muka, o kterých
nyní povím. Řekla jsem "léta", ale to jsem měla na mysli jen to, co
se dělo s osobou, o které je tu řeč. (Tou osobou je ona sama, jak
řekla v 6. komnatě, kapitola 10, č. 2 - 3). Jinak dobře víme, že
Bohu klást meze (v nichž se má projevit)  nelze, a že v jediném
okamžiku může povznést duši k nejvyššímu stupni, o kterém tu
míním promluvit. Mocná je jeho Velebnost, aby učinila vše, cokoliv
chce, a je žádostivá toho, aby pro nás učinila mnoho.
 2. Stává se, že tyto úzkosti, slzy a vzdech i mocné popudy o
kterých jsem promluvila (v komnatě 6., kapitole 2., článek 1, ibid v
kapitole 8., článek 4.), že toto vše vychází po zdání z naší lásky,
spojené s velkým toužením con gransentimiento -, ale to vše není
ničím ve srovnání s tím, co se jeví  jako oheň zahalený v dým,
který  je  ještě  snesitelný,  ačkoliv  působí  bolest.  Duše,  která  se
obírá  takovými  myšlenkami  (lásky),  sama v  sobě  se  spaluje  a
stává se jí, že i při sebenepatrnější myšlence nebo zmínce o tom,
že smrt prodlévá (tarda el morir, viz dále v článku 8, pocítí odjinud,
neznámo odkud a jak, jakési bodnutí, jako by ji proklál ohnivý šíp.
Nepravím, že je to skutečný šíp, ale ať je to cokoliv, je jasné, že to
nemohlo povstat z naší přirozenosti. Ani to není bodnutí (golep,
rána), třebaže to tak jmenuji, ale je to břitké zranění (agudamente
hiere,  ostře  bolí).  Ale  není  to,  po  mém  soudu,  tam,  kde  se
obyčejně bolest cítí, nýbrž v největší hloubce a v nitru duše, kde
tento blesk, který prudce šlehne - que de presto pasa - (Pozn. G.:
pasa, zde ve významu aktivním traspasar, atravesar, = proniká, a
tento význam slova se mi zdá být velmi výstižný) a spálí vše, co
pozemského najde v naší přirozenosti a promění to v popel - y lo
deja hecho polovs -,  ale pokud to trvá,  není  možné,  aby duše
podržela v paměti jedinou věc našeho bytí. V tom okamžiku jsou
(všechny)  její  schopnosti  tak  spoutány,  že  nezbylo  nejmenší
svobody pro něco jiného než pro to, co tuto bolest (ještě) zvyšuje.



 (Mohl se Ježíš  o tomto stavu zřetelněji  vyjádřit,  než svou
modlitbou  v  zahradě  Getsemanské?  Pozval  si  nejlepší  své
učedníky, a ti mu usnuli!)
 3. Nerada bych, aby se zdálo, že přeháním, naopak vidím
opravdu, že jsem příliš stručná, neboť je to nevyslovitelné. Je to
vytržení,  při  němž smysly  a duševní  schopnosti  jsou zastaveny
pro vše, co, jak řečeno, nepomáhá cítit tento zármutek. Rozum je
úplně vnímavý, aby pochopil, jak právem se duše rmoutí, že je od
Boha vzdálena. A tu napomáhá i jeho Velebnost se svou tak živou
zprávou o Sobě, že její trýzeň dostoupí takového stupně, že ten,
kdo ji pociťuje, hlasitě vykřikne. Třeba je to osoba trpělivá a zvyklá
snášet velké bolesti,  tu se neovládne, protože tu necítí  tělesné
utrpení,  nýbrž,  jak  zmíněno,  v  nitru  duše.  Z  toho  usoudila,  že
pronikavější  jsou bolesti  duše než těla,  a napadlo jí,  že takové
budou asi bolesti,  které trpí duše v očistci,  neboť i když nemají
těla,  nic  jim  nebrání  v  tom,  aby  trpěly  mnohem více,  než trpí
všichni lidé ve světě ve svém těle.
 4. Viděla jsem jednu osobu v tom stavu (a tu mluví o sobě),
a věru jsem myslela, že umírá, a nebylo by ani divu, protože ne-
bezpečí smrti  je tu veliké. Ačkoliv to netrvá dlouho, přece bývá
celé tělo ochromeno a puls má člověk tak pomalý - pulso tan abi-
erto, (Opakování zajímavé poznámky: Dostal jsem v červnu 1988
péčí přítele B. B. španělský text Hradu nitra z Ecuadoru, ale od
těchto  slov,  v  originálu  od  strany  241 až  do  strany  256 jedna
složka chyběla, takž jsem téhož přítele požádal, aby mně opatřil
další úplný výtisk. To učinil a kompletní výtisk mi dal v září 1988.
Zároveň jsem věděl, že vynechání těchto stránek nebylo náhodné.
Neměl jsem je komentovat svými slovy, ale bylo mně dovoleno,
abych je komentoval slovy Jana van Ruusbroeka, podle jeho knihy
"Ozdoba duchovní svatby." Také tuto knihu jsem dostal péčí paní
J. T. Když jde o věc tak vážnou, zanechám zatím komentáře a
shrnu  jej  po  dokončení  překladu této  knihy.),  jako  by  se  duše
chtěla  již již ubírat  k  Bohu,  a  má namále,  protože přirozeného
tepla se tělu nedostává, zatímco duše je spalována do té míry, že
jen maličko chybí, aby Bůh splnil její touhu. V těle necítí  žádné
bolesti, ačkoli,  jak jsem řekla, je ochromena, takže dva nebo tři
dny potom není ani tolik síly, aby se dalo psát, a má velké bolesti.
Také se  mi  zdá,  že tělo  zůstane i  nadále slabší  a  nebude mít
takovou sílu jako dříve. Že necítilo bolesti dříve, toho příčina bude
asi ta, že vnitřní bolest duše je tak nemírná; vždyť máme-li někdy
příliš prudkou bolest některého údu, málo dbáme jiných bolestí, i
kdyby jich bylo sebevíc; to jsem sama zakusila. Ale ve stavu, o



němž mluvím, necítí tělo nic, ba myslím, že by ani necítilo, kdyby
je na kusy rozsekali.
 5. Řeknete mi, že je to nedokonalost,  neboť je-li duše tak
oddána Bohu, proč se nepřizpůsobila jeho vůli? Doposud to mohla
učinit  a  tak  i  žila,  ale  nyní  již ne,  protože rozum již není  jejím
pánem a ona musí myslet, co je příčinou toho, že trpí, a tou je
nepřítomnost  jejího  Dobra,  pro  které  chce  žít.  Cítí  zvláštní
opuštěnost, protože tvorové celé země nejdou s ní a myslím, že
by jí nenahradili společnost ani nebeští tvorové, když tu není ten,
kterého miluje.  Všechno ji  spíše tísní,  jest  jí  jako visutci,  který
nemůže ani  stanout  na  zemi,  ani  se  povznést  k  nebi.  Cítí  se
spalována touto žízní, a přece se nemůže dostat k sobě, a není to
žízeň  snesitelná,  nýbrž  dosáhla  již  stupně,  kdy  ji  žádná  voda
neuhasí;  také  ani  netouží,  aby  byla  uhasena,  není-li  vodou,  o
které mluvil  náš Pán k Samaritánce (Jan IV, 7 - 13); té však jí
nikdo nepodá.
 6. Ó, Bože a Pane můj: jak trýzníš ty, kteří tě milují! Ale to
vše je maličkostí  proti  tomu, co jim dáváš potom. Právem stojí
mnoho, co má velkou cenu; tím více to stojí, jde-li o očistu duše,
aby mohla vejít do sedmé komnaty, jak se očisťují v očistci, kdo
mají vejít do nebe. Ve srovnání s takovou milostí je to utrpení tak
nepatrné, jako kapka vody proti  moři.  Pokud já mohu posoudit,
nemůže být větších muk a trýzní, kolik jich je na světě, nad tuto
bolest, neboť zmíněné osobě, která přetrpěla mnoho bolestí, jak
tělesných tak duševních, zdají se všechny ničím, srovnají-li se s
touto. Duše však cítí, jak vzácné je to hoře a velmi dobře poznává,
že by si je nemohla nijak zasloužit. Přesto však, že jí toto poznání
neposkytuje nejmenší úlevu, trpí velmi ráda a trpěla by ochotně
po  celý  život,  kdyby  se  tak  Bohu  zalíbilo,  a  přece  by  to
neznamenalo  umřít  jednou,  nýbrž  ustavičně  umírat,  neboť  to
skutečně není nic menšího.
 7. Uvažujme nyní, sestry, o těch, kdo jsou v pekle, a nemají
možnost tohoto sjednocení s vůlí boží, ani této rozkoše a slasti,
které Bůh duši popřává, ani nevidí zisku ze svého utrpení, nýbrž
trpí  stále  víc  a  víc  -  říkám  víc  a  víc,  pokud  se  týče  trápení
podružných - je-li trýzeň duše mnohem prudší než tělesná bolest a
muka (těch v pekle) jsou nepoměrně větší než tato, o nichž bylo
pojednáno, a vidí-li že tak bude vždy a na věky, co bude z těch
nešťastných duší? A zda není ničím vše, co můžeme vykonat a
vytrpět v životě tak krátkém, abychom se uvarovaly tak strašlivých
a věčných muk?
 Pravím vám, že je nemožné vyjádřit,  jak citelné je utrpení
duše a jak nesmírně odlišné je od utrpení tělesného, pokud to



někdo nezkusil. Pán sám chce, abychom to poznaly a uvědomily
si, za co mnohého jsme tu zavázány (vděkem), když nás uvedl do
stavu, v němž máme z jeho milosrdenství naději, že nás muk těch
uchrání a hřích nám odpustí.

 8. Ale vraťme se ke svému předmětu. Opustili jsme duši ve
veliké trýzni (v téže kapitole, článek 2). Tato trvá ve své prudkosti
jen krátký  čas,  po mém zdání  jen  tři  nebo čtyři  hodiny,  neboť
kdyby trvala déle, bez zázraku by bylo lidské slabosti  nemožno,
aby ji snesla. Stalo se jednou oné osobě, že to netrvalo déle než
čtvrt  hodiny  -  y  quedar  hecha  pedazos  -  a  zůstala  jako  roz-
kouskována; ovšem nával bolesti byl tehdy tak mocný, že pozbyla
smysly nadobro - a stalo se jí to v hovoru poslední den veliko-
nočních  svátků,  když  před  tím  prožila  celé  svátky  v  takové
suchosti, že se ani svátky nezdály jimi být - jakmile slyšela jediné
slovo o tom, proč že už není konec života. (Pozn. G.: Událost, o
které se tu zmiňuje, se stala v Salamance roku 1571. Upadla do
tohoto transu při poslechu popěvku z úst novicky Isabel de Jesús:
 Pohleďte mé oči
 na sladkého dobrého Ježíše,
 pohleďte mé oči,
 ať ihned zemřu.
To ji tak roznítilo, že si na to vzpomíná v této komnatě i ve svých
Cuentas de Conciencia a v Meditaciones sobre los Cantares, kap.
7, čl. 2)
 Pomyslit tu na nějaký odpor by bylo právě tak zbytečné, jako
kdyby  někdo  stál  uprostřed  ohně  a  chtěl  působit,  aby  plamen
nevydával žár a jej nepálil. Není to bolest, která by se dala nějak
utajit, aby přítomní nepozorovali, v jakém nebezpečí se nachází ta
osoba, ačkoliv nemohou být svědky toho, co se děje v nitru duše.
Tvoří  jí  jen  takovou  společnost,  jakoby  to  byly  stíny,  a  takové
připadají být duši všechny pozemské věci.
 9.  Abyste  však  viděly,  kdybyste  se  někdy  v  tomto  stavu
ocitly, že se může přidružit i naše přirozená slabost, povím, co se
může někdy stát, když duše, jak jste viděly, samou touhou po smr-
ti umírá, když je sužována tak, že se již již zdá, že nic nechybí k
tomu, aby vykročila z těla, tu se začne opravdu bát a touží, aby
muka polevila, aby nadobro neumřela. Tu se snadno pozná, že
strach pochází jen z přirozené slabosti,  protože její  touha jinak
nemizí.  Také  nelze  použít  žádného  prostředku,  aby  se  muka
zmírnila, pokud Pán sám duši nevyprostí, což se obyčejně stane
mocným  vytržením  nebo  viděním.  Tu  ji  pravý  Těšitel  utěší  a



posilní,  aby zatoužila žít tak dlouho, podle toho jaká bude jeho
vůle.
 10. Je to věc trapná, ale má v duši převelké účinky, zmizí
strach z utrpení,  jež se může vyskytnout,  neboť ve srovnání  s
trýzní, kterou duše přetrpěla, zdají se jí všechny trampoty ničím.
Duše  pokročila  tak  daleko,  že  by  ráda  trpěla  to  všechno
mnohokrát.  Ovšem  způsobit  to  nijak  nemůže,  ani  nemá
prostředku, aby opět přivodila ten stav, ledaže by chtěl Pán: a pak
se nijak neubrání a když ten stav nadejde, zvykne si naň. I nadále
pohrdá duše světem více než dříve, protože vidí, že nic na světě jí
v její trýzni nepomohlo. Je mnohem odpoutanější od stvoření, ne-
boť vidí, že jediný Stvořitel ji může potěšit a nasytit. Také se více
bojí a pečuje o to, aby ho neurazila, protože vidí, že ji může právě
tak mučit jako potěšit.
 11.  Na  této  stezce  duchovního  života  jsou  podle  mého
soudu dvě věci, které mohou přivodit nebezpečí smrti. První jsou
ona muka, která jsou skutečným a nemalým nebezpečím. Druhou
je přemíra rozkoše a slasti, kterými duše tak nesmírně překypuje,
že  se  skutečně  zdá,  jakoby  umdlévala,  a  chybí  jen  maličko  k
tomu, aby se rozloučila s tělem, což by pro ni po pravdě nebylo
malým štěstím.
 12. Tu vidíte, sestry, že jsem měla pravdu, když jsem tvrdila,
že je potřebí odvahy, a kdybyste Pána o tyto věci prosily, mohl by
se vás zeptat podobně, jako matky synů Zebedeových (Mat XX,
20 - 23: Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se
svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. Tu jí řekl:
"Co chceš?" řekla: "Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo
jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království." Ježíš
však odpověděl:  "Nevíte,  oč žádáte.  Můžete pít  kalich,  který  já
mám pít?" řekli mu: "Můžeme". Praví jim: "Můj kalich budete pít,
ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa
patří těm, kterým je připravil  můj Otec."),  zda mohou pít  kalich,
který  má  pít  On.  My  všechny,  bychom,  sestry  mé,  tuším  od-
pověděly,  že můžeme.  A  zcela  právem,  neboť  jeho  Velebnost
dává sílu těm, o kterých ví, že ji mají potřebí. Dále On ve všem
takové duše brání a hájí proti pomluvám a v pronásledování, jako
obhajoval i Magdalénu (Luk VII, 44: Pak se obrátil k ženě a řekl
Šimonovi: "Pohleď na tu ženu!" Vešel jsem do tvého domu, ale
vodu na nohy jsi mi nepodal, ona však skropila mé nohy slzami a
otřela je svými vlasy."), a kdyby nebylo slovy (jeho jí), bylo by to
skutky. A nakonec, ještě než umřou, odmění jim vše zároveň, jak
nyní uvidíte. On budiž na věky požehnán a chvalte ho všichni tvo-
rové, amen.



 25. 12. 1988

 Sedmé komnaty
 Obsahují čtyři kapitoly.
 Kapitola první
 Pojednává o velkých milostech, které Bůh prokazuje duším
vstoupivším  do  sedmých  komnat.  Dovozuje,  že  podle  jejího
mínění je jakýsi  rozdíl  mezi duší a duchem, ač obě jedno jest.
Jsou to věci hodné paměti.
 1.  Snad se vám zdá,  sestry,  že bylo  už o  této  duchovní
cestě tolik řečeno, že není možno něco dodat. Taková myšlenka
by byla velmi pošetilá, neboť velikost boží nemá mezí, proto jich
nebudou mít  ani  jeho skutky.  Kdo vypraví  jeho milosrdenství  a
skutky jeho? Je to nemožno, a proto nežasněte nad tím, co bylo a
ještě bude pověděno, poněvadž je to jen nepatrná část z toho, co
by  se  mohlo  povědět  o  Bohu.  Bůh  nám  prokazuje  velké
milosrdenství, když oznámil ty věci některým lidem - personas -,
abychom se o nich dověděly, a tak, čím více známe, jak se sdílí
svým tvorům, tím více budeme moci velebit  jeho velikost a tím
více budeme usilovat, aby se neznevažovala duše, ve které má
Pán takové zalíbení. Vždyť každá z nás má duši, ale protože si ji
neceníme tak, jak zasluhuje stvořené učiněné k obrazu božímu,
nechápeme velká tajemství, která jsou v ní. Rač boží Velebnost,
líbí-li  se  jí  to,  vést  mé  pero,  a  dej  mi  poznat,  jak  bych  vám
pověděla aspoň něco z mnohého, co zbývá říci a co zjevuje Bůh
tomu, koho uvádí do této komnaty. Velmi jsem o to prosila jeho
Velebnost,  která  ví,  že je  mou  snahou  působit,  aby  nezůstala
skryta jeho milosrdenství a aby jeho jméno bylo tím více chváleno
a oslavováno.
 2. Mám naději, že mi tu milost udělí, ne pro mne, nýbrž pro
vás, sestry, abyste pochopily, jak důležité je pro vás samé, aby
váš  Snoubenec  neotálel  slavit  s  vašimi  dušemi  duchovní
zasnoubení, které přináší tolik dobra, jak uhlídáte.
 Ó, velký  bože! Cítím,  jak  se chvěju,  když mám mluvit,  já
bídné stvoření, o věci tak neznámé, kterou chápat jsem nehodna.
Je  pravda,  že  jsem  byla  na  velkých  rozpacích,  když  jsem
pomyslela, zda by nebylo lépe ukončit tuto komnatu jen několika
slovy.  Zdálo  se  mi,  že se  lidé  budou domnívat,  že to  vím  ze
zkušenosti, a že je pro mne velice zahanbující o tom mluvit, neboť
jsem  toho  nehodna.  Po  druhé  stránce  se  mi  to  zdálo  být



pokušením  a  slabostí,  nechtít  promluvit  jen  proto,  že  sklidím
pomluvy.  Ať si  na mne pokřikuje celý svět,  jen když Bůh bude
trochu více poznáván a veleben. Nestrachuji se toho tím více, že
snad již budu mrtva, než někdo spatří tento spis. Buď požehnán
ten, který žije a bude žít na věky, amen!
 3. Když se zalíbilo našemu Pánu slitovat se nad duší, která
trpí a trpěla touhou po něm, a kterou si také vybral za Snoubenku,
napřed, než se provede duchovní sňatek, uvádí ji do své komnaty,
která je tou sedmou. Jako má totiž příbytek v nebi, tak má i v duši
sídlo, kde dlí jen jeho Velebnost, a řekněme, že tam je jeho druhé
nebe. Je pro nás,  sestry,  velmi důležité ,  abychom nepokládaly
duši za něco temného. Protože ji nevidíme, bude to nejobvyklejší
názor, že kromě světla, které vidíme, není jiného vnitřního světla,
a že tedy v nitru naší duše je jakási temnota. Pokud se týče duše,
která není v milosti, to uznávám, nikoliv však v tom smyslu, jako
by v ní nebylo Slunce Spravedlnosti, které v ní stále je a dává ji
bytí  -  dandole ser -  ;  nýbrž tak,  že duše již není schopna toto
světlo vnímat, jak jsem, tuším, podotkla v první komnatě. Jedna
osoba  se  totiž  dověděla,  že tomu tak  je  (tou  osobou je  sama
světice),  jako  by  tyto  nešťastné  duše  byly  v  nějakém  žaláři,
spoutané na nohou i na rukou, aby nemohly konat nic dobrého, co
by jim bylo přičteno k zásluze, a jsou slepé a němé. S takovými
máme  mít  vším  právem  soucit.  Považme,  že  i  my  jsme  byly
nějakou dobu v podobném stavu, a že i nad nimi se může Pán
smilovat.
 4. Prosme o to, sestry, a nebuďme liknavé, neboť je velkou
almužnou  modlit  se  za  ty,  které  jsou  ve  smrtelném  hříchu,
almužnou  mnohem  větší,  než  bychom  dali  křesťanu,  kterého
bychom viděly s rukama vzadu silným řetězem spoutanýma: tak
by byl přivázán ke sloupu a zmíral hladem, nikoliv z nedostatku
potravy, neboť by měl před sebou nejvybranější jídla, nýbrž proto,
že po nich nemůže sáhnout, aby je dal do úst, i proto, že se mu
pokrm oškliví, a vidí, že již již vydechne naposled a že ho nečeká
jen  smrt  časná,  nýbrž  věčná.  Nebylo  by  to  velmi  ukrutné,
kdybychom se naň dívaly a nedaly mu nic k ústům, aby pojedl? A
co  kdyby se  vaší  modlitbou  řetězy uvolnily?  Zajisté  by  to  bylo
velmi kruté, kdybychom nepomohly. Prosím vás, pro lásku boží,
abyste vždycky pamatovaly ve svých modlitbách na takové duše.
 6.  O  takových  duších  nyní  nemluvíme,  nýbrž o  takových
duších,  které  z  milosrdenství  božího  již  učinily  pokání  za  své
hříchy a jsou v milosti. Na duši se nesmíme dívat jako na něco
zatlačeného do kouta nebo uzavřeného, nýbrž jako na vnitřní svět
- sino un mundo interior -, který obsahuje tolik a tak skvostných



komnat,  jak jste viděly.  Tento názor je oprávněný,  neboť uvnitř
této duše je komnata i pro Boha. Když se tedy Bohu zalíbí udělit
zmíněnou milost božské svatby (v této kapitole článek 3.), napřed
ji uvede do své komnaty, ale tu chce jeho Velebnost, aby to neby-
lo  jako  jindy,  kdy  jich  uvedl  do  těch  vytržení  -  arrobamientos.
Domnívám se však,  že i  tenkráte,  jakož i  v modlitbě spojení (v
komnatě 5., č. 3), Pán se spojuje s duší, ačkoliv se jí nezdá, že je
tolik volána do jeho centra, jako zde v této komnatě, nýbrž jen do
hořejší části - a la parte superior. Ale na tom málo záleží, Pán ji
spojuje se sebou ať tak či onak; buď ji učiní slepou a hluchou, jak
se  stalo  svatému  Pavlovi  při  jeho  obrácení  (Skutky  IX,  8.
Promiňme  světici  poloviční  poučení  v  biblických  záležitostech.
Pavel  byl  jenom oslepen,  neohluchl.  My promineme světici  tím
spíše, že neměla po ruce Bibli, když psala tuto knihu), a bere jí
poznání  o  tom,  jak  se jí  dostává  milosti,  kterou požívá.  Avšak
veliká rozkoš, kterou duše pociťuje, spočívá v tom, že se cítí být
blízko  Boha.  Když  pak  ji  spojí  se  sebou,  nepoznává  již  nic  -
ninguna cosa entiende - poněvadž mizí všechny její schopnosti.
 6. Zde je tomu jinak. Tu již dobrý náš Bůh snímá šupiny s
očí, aby duše viděla a poněkud chápala něco z milosti kterou ji
popřává (Nová narážka na Sk IX, 18 o svatém Pavlovi: "Tu jako by
mu spadly šupiny s očí, zase viděl a dal se pokřtít."), ačkoliv se to
děje  způsobem  neobyčejným.  Duše  je  totiž  uvedena  do  této
komnaty rozumovým viděním, jakýmsi  zobrazením pravdy -  por
cierta manera de representación de la verdad - zjeví se jí všecky
tři  osoby  Nejsvětější  Trojice  ve  vzplanutí,  které  nejprve  ducha
zaujme jako oblak nesmírné jasnosti, a tyto Osoby jsou rozdílné,
přestože  podivuhodným  poznáním,  kterého  se  duši  dostává,
spatřuje  potom s  největší  určitostí,  že  všechny  tři  Osoby  jsou
jedné podstaty a moci a vědění a jsou jediným Bohem. Děje se to
tak, že možno říci, že co my máme za pravdu vírou, to zde duše
poznává patřením, ačkoliv nevidí nic tělesnýma očima, ani zrakem
duše, protože to není vidění obraznosti. Tu se jí sdílejí všechny tři
Osoby a mluví s ní a dávají ji pochopit slova evangelia, když Pán
pravil,  že On a Otec a Duch svatý přijdou a učiní si  příbytek v
duši, která jej miluje a zachovává jeho přikázání. (Jan XIV, 23)
 7. Ó, Bože můj: Jaký to rozdíl, slyšet slova ta a věřit jim a
chápat  je tímto způsobem -  entendimiento -,  jak jsou pravdivá!
Duše tu žasne den ze dne víc, poněvadž se jí zdá, že se od ní
nevzdalují, ba vidí zřejmě, a to způsobem již řečeným, že jsou v
jejím nitru, v něčem velmi hlubokém, o kterém neumí říci, jak to
jest, protože je neučená, ale cítí v sobě tuto božskou společnost.



8. Snad se vám zdá, že duše nebude ani při  sobě, nýbrž
bude tak zahloubána, že nebude moci dbát ničeho. Ale ona bude
(sebou) více než dříve ve všem, co se týká služby Bohu, a jen
když  se  jí  nedostává  zaměstnání,  zůstává  v  té  příjemné
společnosti. A neopomene-li duše něco vůči Bohu, ani On nikdy,
po mém soudu, neopomene jí zjevit tak zřetelně svou přítomnost.
Má také velkou důvěru, že když jí Bůh dopřál tu milost, nedopustí,
aby  ji  ztratila  jak  se  možno domyslit.  Přesto  však  duše  dbá s
bedlivostí větší než jindy, aby se mu v ničem neznelíbila.
 9. Rozumí se, že tato přítomnost není trvale tak úplná, chci
říci, tak jasná, jak se objevuje poprvé a někdy potom, když jí Bůh
dopřává tu radost. Kdyby tomu bylo tak, bylo by ovšem nemožno
chopit se něčeho jiného, ba bylo by nemožné žít mezi lidmi. Přece
však dlí duše ustavičně, jakmile si to uvědomí, v této společnosti,
třebaže na ni nepatří ve světle tak jasném. Je tomu asi tak, jako
by nějaká osoba dlela s jinými v pokoji velmi osvětleném. Tu by se
zavřela okna a nastala by tma: ačkoliv není světlo, aby přítomné
viděla, a také je nevidí, dokud se pokoj znovu neosvětlí, přece je
si stále vědoma, že tam jsou.
 Tu  se  namane  otázka,  zda duše  může způsobit,  aby  se
světlo vrátilo. To jí není dáno, nýbrž je v moci našeho Pána, kdy
se mu zalíbí,  otevřít  okno rozumu. Prokazuje jí  však nezměrné
milosrdenství, že nikdy ji neopustí, a chce, aby o jeho přítomnosti
bezpečně věděla.
 10. Tu se zdá, že boží Velebnost chce touto podivuhodnou
společností připravit duši na ještě větší věci protože je jí jasno, že
je jí  pomáháno, aby se stále zdokonalovala a odkládala bázeň,
kterou  někdy,  jak  bylo  řečeno,  mívala  vedle  ostatních  milostí
(které jí Pán popřával). A tak bylo, že se ve všem zlepšovala a
zdálo se jí,  ať měla jakékoliv utrpení a jednání, že podstata její
duše se ani nehnula z onoho pokoje, takže určitým způsobem se jí
zdálo,  jak  by  její  duše byla  rozdělena.  A když ji  po přijetí  této
milosti  od  Boha  krátce  poté  nakrátko  stihlo  velké  utrpení,
stěžovala si na svou duši jako Marta, když si stěžovala na Marii
(Luk X, 40) a někdy jí řekla, že si pořád jenom užívá onoho klidu a
blaženosti  a  jí  ponechává,  aby  obstarala  tolik  starostí  a
zaměstnání a Marta se k ní nemůže přidružit.
 11. Toto se vám, dcery mé, bude zdát bláhové, ale je tomu
skutečně tak. Rozumí se ovšem, že duše je sama v sobě celkem,
a přece není přeludem, co jsme řekli,  nýbrž něčím, co je velmi
běžné - que es muy ordinario. Proto jsem pravila, že se věci nitra
objevují tak, že lze s jistotou rozpoznat jakýsi zcela patrný rozdíl
mezi duší a duchem, ačkoliv obé je jedno. Lze tu postřehnout tak



jemný  rozdíl,  že se  někdy  zdá,  jako  by  obojí  působilo  odlišně
podle slasti, kterou Pán chce dát. Také se mi zdá, že duše se liší
od svých schopností, a že není to vše jedno. V nitru je tolik a tak
jemných rozdílů, že by bylo opovážlivé, kdybych se pouštěla do
jejich vysvětlování. Tam, v onom životě to hlídáme, popřeje-li nám
Pán  ve  svém  milosrdenství  té  milosti,  aby  nás  vzal  tam,  kde
pochopíme tato tajemství.
 26. 12. 1988

 Druhá kapitola
 Pokračuje  v  předešlém.  Mluví  o  rozdílu  mezi  duchovním
spojením  a  duchovním  sňatkem,  a  vysvětluje  to  jemnými
porovnáními,  jak  zde  umírá  motýlek,  o  němž  byla  řeč  v  páté
komnatě.
 1. Pojednejme nyní o božském a duchovním sňatku, ačkoliv
tato  velká  milost  se  neuskutečňuje  dokonale  za  pozemského
života,  protože kdybychom se od Boha odloučili,  lze toto velké
dobro ještě ztratit. Když Bůh tu milost dává poprvé, ukáže se jeho
Velebnost  duši  ve  vidění  představovém  ve  svém  Přesvatém
Člověčenství, aby dobře poznala a nebyla v nejistotě, že přijímá
tak vznešený dar. Jiným osobám se snad zjevuje v jiné podobě,
ale osobě, o níž tu mluvíme (a tou osobou je ona sama) ukázal se
Pán po svatém přijímání v podobě neobyčejně zářivé, krásné a
velebné, jak byl po zmrtvýchvstání, a pravil jí, že již nadešel čas,
aby jeho věci pokládala za své, a pak že bude on pečovat o její. A
jiná slova ještě mluvil k ní, a ta lze lépe cítit než vyjádřit.
 2. Zdálo by se, že to nebylo nic nového, protože se Pán zje-
vil duši i jindy. Ale bylo to tak rozdílné, že zůstala všecka zmatena
a ustrašena, především proto, že se toto vidění událo s velikou
mocí, za druhé pro slova, která k ní promluvil, a také proto, že v
nitru duše, kde se jí tenkrát zjevil, kromě toho vidění jiné se ještě
neudálo. (Odvolává se na 7. komnatu, článek 6 - 7). Neboť vězte,
že jest velký rozdíl mezi viděním v předchozích komnatách a mezi
viděním  v  této  komnatě,  a  zásnuby  duchovní  se  liší  od
duchovního  sňatku  právě  tak,  jako  zasnoubení  a  sňatek  dvou
osob, které se již nemohou odloučit.
 3. Již jsem řekla (v 5. komnatě, 4. kapitole, č. 3.), že ačkoliv
se užívá těchto příměrů, protože není jiných případnějších, je vždy
nutno pamatovat si, že - que no hay memoria del cuerpo más que



si  alma estuviese en él,  sino sólo espíritu - si  neuvědomujeme
tělo, jako by duše nebyla v něm, nýbrž jen duch sám v sobě byl.
Ještě  méně  lze  myslit  na  tělo  při  duchovním  sňatku,  protože
tajemné to spojení se děje v nejhlubším nitru duše, která je jistě
tam, kde je sám Bůh. Po mém soudu není tu třeba dveří, neboť při
tom všem,  co  bylo  řečeno až dosud,  zdá se,  že Pán přichází
smysly a schopnostmi duše a toto zjevení (((Zde končí vynechané
stránky 241 až 256 v textu, který jsem dostal v červnu z Ecuadoru.
Považte dobře, které to jsou a co obsahují, a co by v nich natropil
můj  komentář.  Žasnu  nad  tou  moudrostí  konfiskátu.)))
Člověčenství Páně se děje asi stejným způsobem (Pozn. G.: je to
tedy zjevení představové, jak už řekla v čl. 1. této kapitoly), ale co
se děje ve spojení duchovního sňatku,  je velmi rozdílné. Tu se
Pán ukáže ve středu duše bez vidění představového, ale ve vidění
rozumovém, které je mnohem jemnější než uvedené již vidění. A
jako nepřicházel k apoštolům dveřmi (po svém zmrtvýchvstání),
když jim pravil Pokoj vám (Jan XX, 19 - 21), je to tajemství tak
velké,  milost  tak  vzácná,  kterou  udílí  Bůh  duši  v  jediném
okamžiku, a rozkoš, kterou duše pociťuje, je tak nesmírná, že ne-
vím, k čemu ji přirovnat, jedině snad k nebeské slávě, kterou On v
té chvíli chce ukázat, a to způsobem tak velkolepým jako v žád-
ném jiném vidění anebo v duchovní slasti. Nelze o tom říci více,
nežli že, pokud lze chápat, duše, nebo lépe duch té duše splynul s
Bohem v jedno, tedy s Bohem, který je rovněž duchem, chtěl do-
kázat svou lásku k nám tím, že zjevil některým osobám, kam až je-
ho láska sahá, abychom velebili jeho svrchovanost. Chtěl se za-
jisté spojit s tvorem v té míře, že se již neodlučuje od něho, jako
se nemohou od sebe oddělit sezdaní lidé, On od ní.
 (Rozumějte dobře, že manželství bylo v době, kdy žila světi-
ce,  nerozlučitelné.  Dnes by toto  podobenství  světice  nepoužila.
Pomohla by si symbolikou Ježíšova života, která zůstává navždy
pevným a  neměnným základem. Tak  např.  nám Ježíš  ukazuje
událostí kříže, co se děje s člověkem v nejvyšších fázích přechodu
z  vědomí  tohoto  našeho  světa  do  vědomí  o  světě  ducha.
Podívejme se na kříž, kde Ježíš předává svého ducha Bohu, čímž
vysvětluje, jak se duch spojuje s duchem... A za jakých okolností
se to děje, nežije-li člověk v ústraní. Upozorňuji, že jde o symboly
přechodového  stavu.  A  ještě  jinde,  při  líčení  této  podstaty
existenční  cesty,  tři  její  svědci  na  hoře  Tabor,  celí  se  hrůzou
chvějí, a vidí jen obrazy Ježíše, Eliáše a Mojžíše a jsou donuceni,
aby se vrátili na zemi. Ostatně Eliseovi se stalo totéž. Tato cesta
budoucnosti zůstala otevřena jen pro Pannu Marii. Mezitím speci-
elně připravení učedníci Páně opět tu cestu vidí v jejím závěru u
Ježíše Krista při jeho nanebevzetí zase jen jako obraz, nikoliv jako



skutečnost. Specielní připravenost učedníků pozůstávala v jejich
propojení se smrtí Ježíšovou na kříži a s jeho zmrtvýchvstáním.
Dál  jejich  připravenost  nesahá,  s  výjimkou  svatého  Jana
Evangelisty,  který  pod  křížem  předává  svou  zkušenost  Panně
Marii, aby mohla v této cestě pokračovat.)
 4.  Duchovní  zasnoubení  je  něco  jiného,  neboť  tu  se  lidé
mnohdy rozejdou. Podobně se různí i  duchovní  spojení,  a také
spojení  takové  jest  -  y  unión  también  lo  es  -  i  když  spojení
znamená spojení dvou věcí v jednu, nakonec se mohou od sebe
vzdálit a zůstat každá z nich sama sebou, jak jsme toho běžně
svědky, když tato milost záhy pomíjí, a potom duše zůstává bez
zmíněné společnosti; říkám to v tom smyslu, že si jí není vědoma.
Tomu není tak při milosti, o které je tu řeč, neboť duše zůstává
vždycky s Bohem svým v onom středu. Říkáme, že ono spojení je
vždy takové, jako kdyby se dvě voskovice na vrcholku tak spojily,
že obojí světlo by splynulo v jedno, nebo že knot, světlo a svíce
tvoří  jediný celek.  Potom se  arci  může svíce  od svíce  oddělit,
takže máme dvě svíce, a podobně lze oddělit knot od vosku. Tu
však - při duchovním sňatku - je tomu tak, jako když padá déšť s
nebe do řeky nebo do pramene, kde vše splyne v jedinou vodu, že
nelze již vody ty od sebe oddělit a rozpojit, aby se poznalo, která
je voda z řeky a která je voda spadlá z nebe. Také když nepatrný
potůček vtéká do moře,  nelze již jeho vodu oddělit.  Nebo jako
kdyby  do  jedné  místnosti  vedla  dvě  okna,  jimiž proudí  mocné
světlo: vejde sice rozděleně, ale stává se světlem jediným.
 5. Snad je to totéž, co říká svatý Pavel: "Kdo se oddá Pánu,
je s ním jeden duch." (I. Kor. VI, 17), takže se předpokládá, že v
tomto vznešeném sňatku jeho Velebnosti dosáhla duše spojením
s Ní. A také svatý Pavel říká (k Filipským I, 21): "Život, to je pro
mne Kristus, a smrt je pro mne zisk." Tak se mi zdá, že může
mluvit zde duše, neboť dochází k tomu, že onen motýlek, jak bylo
řečeno, tu umírá, a to s převelikou radostí, neboť jeho život je již
Kristus.
 6. A to se pochopí lépe časem, z účinku (té milosti), kdy lze
jasně z jakýchsi tajemných vznětů poznat, že je to Bůh, který dává
život naší duši - ser Dios el que da vida a neuesta alma - a tyto
vzněty bývají velmi často tak živé a duše je pociťuje tak mocně, že
nepřipouštějí žádné pochybnosti. Ačkoliv se nedají slovy vyjádřit,
přece jsou někdy tak silné, že vyloudí i slova něžná, která, jak se
zdá, nelze utlumit,  jako například: "Ó, živote mého žití, pokrme,
který  mne zachováváš,"  a  podobná slova toho druhu. Z oněch
božských prsou, ze kterých, jak se zdá, Bůh ustavičně duši napájí,
tryskají proudy mléka, které posilují všechno obyvatelstvo hradu.



Zdá se, že Pán chce, aby jaksi užívali z hojnosti, kterou požívá
duše,  a  aby  z  té  mohutné  řeky,  z  níž  se  napájí  tento  malý
pramínek,  vytryskly  náhle  prameny,  ze  kterých  by  mohli  žít
všichni, kdo v těle mají sloužit těm dvěma sňatkem spojeným. A
tak jako by cítila  tuto vodu osoba od sebe odpoutaná, kdyby ji
náhle do té vody ponořili a ona se nemohla tomu pocitu ubránit
(že je krmena), tak a ještě s větší určitostí se pociťuje působení, o
němž mluvím. Protože tak jako by nás nemohla zasáhnout velká
vlna  vody,  kdyby  neměla  někde  svůj  původ  -  si  no  tuviese
principio - jak jsem řekla, tak jasně se pociťuje v nitru někdo, jenže
vysílá tyto šípy a dává život tomuto žití - y dé vida a esta vida, a
že je slunce, ze kterého pochází světlo, které se vlévá do našich
schopností z vnitřku duše - que se envía a las potencias, de lo
interior del alma.
 (Svatá  Terezie  správně  pociťovala,  že  všechno,  čím  se
vyznačují  jakékoliv  duševní  schopnosti,  pochází  zvnitřku  a  že
odtamtud jsme živi.)
 Duše,  jak  jsem  řekla,  se  nehne  z  tohoto  středu,  ani
nepozbývá pokoje - ni se le pierde la paz -, neboť ten, který udělil
pokoj apoštolům, když byli pospolu, může ho udělit i jí, (Ovšem jen
po učednictví tří let, událostí kolem umučení Páně a jeho vzkříšení
z hrobu, což jsou věčně živé symboly proměňující duši.)
 7. Tu jsem si vzpomněla, že tento pozdrav Páně obsahoval
jistě mnohem víc, než se nám zdá, a podobně i (slovo pronesené
ke) slavné Magdaléně, aby šla v pokoji (Luk VII, 5O: "Tvá víra tě
zachránila, jdi v pokoji."), protože u Pána jsou slova již činy jako u
nás skutky, a proto jistě stejným způsobem působila (jeho) činnost
v  oněch  duších,  které  již  byly  připraveny  -  que  estaban  ya
dispuestas - tak, že všechno, co je v duši tělesného, bylo (rázem)
vymýceno, aby se ona ocitla v čirém duchu - y la dejase en puro
espíritu -, aby se mohlo spojit v tom nebeském spojení s duchem
nestvořeným - con el espíritu increado - ; takže je jisto, že když se
vyprázdníme ode všeho stvořeného - en vaciando nosotros todo
lo que es criatura - a když se od toho odpoutáme z lásky k Bohu,
Pán sám naplní Sebou naši  duši.  A tak,  když se jednou modlil
Ježíš Kristus, náš Pán, za své apoštoly, nevím, kde je to psáno,
pravil, aby byli jedno s Otcem a s ním (Jan XVII, 21). Nevím, zda
může být větší láska než tato; a což? Nemůžeme se tu přiúčastnit
všichni? Vždyť řekla jeho Velebnost: "Neprosím jen za ně, nýbrž
také za všecky, kteří ve mně uvěří (Jan XVII, 20); a řekl: "Já jsem
v nich." (Jan XVII, 23)
 8. Ó, Bože můj, jak pravdivá jsou ta slova a jak je chápe
duše, která je v této modlitbě (duchovního sňatku) zakouší pro



sebe. A jak bychom je chápaly všecky, kdybychom tomu nebránily
vlastní vinou. Vždyť nemohou klamat slova Ježíše Krista, našeho
Krále a Pána. Ale protože samy nejsme připraveny a neodvracíme
se ode všeho, co může být tomuto světlu překážkou, nevidíme se
v zrcadle,  na které nazíráme a ve kterém je náš obraz vyryt  -
adonde neustra imagen está esculpida.,  (K tomuto obrazu jsme
stvořeni, a ne k tomu, který si o Bohu děláme.)
 9. Vraťme se nyní k tomu, o čem bylo hovořeno. Když Pán
uvede duši do této své komnaty, která je středem samotné duše,
říká se o tom, že je to nejvyšší nebe, kde je náš Pán - adonde
está ulnestro Seňor - nepohybuje se jako ostatní, a tak se zdá, že
není pohybu v této duši, jakmile duše vstoupila - en entrando aqulí
-  kterýžto pohyb mívá ve svých schopnostech a předsevzetích,
takže ty jí škodí a nedopřávají jí jejího pokoje - de manera que la
perjudiquen ni la quiten su paz - .
(Tato  pasáž  obsahuje  jeden  z  nejdůležitějších  poznatků,  který
vyslovila  svatá  Terezie.  Týká  se  faktu  "obráceného  života  na
ruby",  tedy místo od sebe k Bohu,  naopak od Boha přes svou
tělesnost k Bohu, tedy jako by člověk ustavičně, aktuálně a bez
mezer vycházel z nebe do světa, a to tak dlouho, pokud ten stav
nepomine.
 Aby  mi  bylo  rozuměno  dobře,  učiním  napřed  toto.  Budu
citovat španělsky text původními slovy svaté Terezie:
 En metiendo el Seňor al alma en esta morada suya, que es
el centro de la misma alma, así comodicen que el cielo empíreo
adonde está nuestro  Seňor no se mueve como los démás,  así
parece no hay los movimiantos en esta alma, en entrando aquí
que suele haber en las potencias e imaginación, de manere que la
perjudiquen ni la quite su paz.
 Tuto pasáž jste si přečtli už přeloženou, ale protože jsem ji
chtěl  překládat  znovu  přesněji  nebo  výstižněji,  říkal  jsem  si  ji
španělsky znovu v duchu podle své zkušenosti z roku 1930, tedy
ze začátku onoho trvale převráceného života, napřed nedokonale
převráceného - přičemž s chvilkovým převrácením začli lékaři při
operacích za vědomí - a pak dokonaleji převráceného od 21. 11.
1939, takto pozměněnou:
 "Když Pán uvede duši do této své komnaty, která je středem
samotné duše,  jak  se tomu říká,  tedy do středu,  odkud vládne
Bůh, a tam ještě bez zábran tělesnosti,  tehdy ustávají  všechny
druhy pohybu v této duši, jakmile se tam vědomě vejde. Člověk si
přestane cokoliv přát, na cokoliv naléhat nebo si představovat, a
ví, že tyto schopnosti, které byly do té chvíle nepostradatelné, teď



by člověku zabraňovaly v onom míru, který přinesl Kristus svým
učedníkům, když se jim zjevil po svém zmrtvýchvstání."
 Zmíněné vlastnosti však ve stavu míru, který pochází přímo
od Boha, nemohou existovat, a tedy nepřekážejí.)
 Tu se zdá, jako bych chtěla tvrdit, že duše, které se dostalo
této milosti od Boha, je si jista své spásy a nemůže již padnout.
Ale nic takového neříkám, a kdykoliv mluvím o tom, že duši se
zdá,  že je  bezpečna,  nutno  vždy pomýšlet  na  to,  že tato  bez-
pečnost trvá jen potud, pokud boží Velebnost duši tak drží v ruce
a pokud ji duše neurazila. Vím aspoň bezpečně, že ačkoliv se zmí-
něná osoba již po léta nachází v tomto stavu, přece se nepokládá
za jistou, nýbrž žije ve větším strachu než dříve, aby se vyvaro-
vala sebemenší urážky Boha a aby toužila stále více mu sloužit,
jak bude řečeno dále (V kapitole, která následuje, čl. 3 a 6, a také
v kapitole čtvrté, poslední, článek 2). Přitom se stále trápí a hanbí
když  vidí,  jak  málo  může  konat  a  jak  mnoho  je  toho,  čím  je
povinna. A to je kříž nemalý, ba pokání nesmírně veliké, neboť
činit pokání je duši té slastí, a to tím větší, čím větší je pokání.
Pravým pokáním je jí doba, kdy jí Bůh vezme zdraví a síly, aby je
nemohla konat, jak jsem řekla jinde (V komnatě páté, 2. kapitole,
čl. 7 - 11). To je velké utrpení i v této komnatě, a tu je její žal ještě
větší. To všechno asi pochází z kořene, z něhož roste. Jako strom
zasazený vedle proudů vod je svěžejší a vydává více ovoce; jaký
div, že duše ta je plna takové touhy, když pravý její duch splynul
nadobro s nebeskou vodou, o níž jsem mluvila. (Mluví o tom v této
kapitole, článek 4)
 10.  Vracím se  k  předmětu,  o  kterém jsem  mluvila  (V  5.
komnatě, 2. kapitole, čl. 7 - 11). Tomu nesmíme rozumět tak, že i
duševní schopnosti a smysly a vášně jsou stále v takovém klidu.
Duše  ano,  ale  jen  v  této  komnatě,  neboť  v  jiných  komnatách
nepřestávají zápasy a trampoty a boly, ale probíhají tak, že duše
neztrácí svůj mír a postavení; to je obvyklé. Tento střed naší duše
a tento duch je něco, o čem se dá tak těžko mluvit a dokonce naň
věřit,  a  tak  si  myslím,  sestry,  když to  neumím vysvětlit,  abych
nezpůsobila, že tomu nebudete moci uvěřit, když říkám, že jsou tu
trápení  a  zároveň  že duše  se  nachází  v  pokoji.  Dá  se  to  říci
opravdu těžko. Chci proto pro vás uvést jedno nebo dvě přirovná-
ní: Dej Bůh, abych jimi aspoň poněkud vše vysvětlila. Nepodaří-li
se mi to, přece jen vím, že mluvím pravdu.
 11. Král jest - está - ve svém paláci, v jeho říši pak je mnoho
válek  a  mnoho věcí  plných  strastí,  on  však  přesto  nepřestává
setrvávat  ve svém sídle.  Tak je tomu i  zde: ačkoliv  je v jiných
komnatách  mnoho zmatků,  vplíží  se  tam jedovatá  zvěř,  slyšet



hluk, do této komnaty nepronikne z toho nic,  co by duši z toho
středu vyhnalo. Co slyší, je jí poněkud trapné, ale nikoliv tak, aby
ji to vyrušilo a připravilo o klid, neboť vášně jsou již zdolány, takže
se obávají vstoupit až tam, protože by byly podmaněny ještě víc.
 Bolí  nás  někdy  celé  tělo,  je-li  však  přitom hlava  zdráva,
nerozbolí se z toho hlava, že bolí tělo.
 (Rozumím  tomuto  poslednímu  symbolu  o  hlavě  tak,  že
vstoupíme-li  do zmíněného středu duše,  buď vůbec bolesti  těla
necítíme,  nebo  se  s  nimi  vypořádáváme  jako  s  něčím  tomuto
středu vzdáleným.)
 Směji se sama těmto příměrům, protože mne neuspokojují,
ale nedokážu vymyslet  jiné. Myslete si,  co chcete,  ale co jsem
řekla, je pravda.
 27. 12. 1988

 Kapitola třetí
 Pojednává  o  velkých  účincích,  které  způsobuje  zmíněná
modlitba.  Nutno  je  pozorně  a  bedlivě  sledovat,  neboť  je
podivuhodný rozdíl, kterým se liší od předchozích účinků.
 1. Nyní lze říci, že náš motýlek už zemřel, a to s převelkou
radostí, že nalezl odpočinek a že v něm žije Kristus. Pohleďme,
jaký nyní vede život a jaký je to rozdíl ve srovnání se životem,
kterým žil dříve; neboť z účinků poznáme, zda je pravda, co bylo
řečeno.
 2. Pokud mohu chápat, jsou to tyto účinky:
 Prvním je takové sebezapomnění, že se duši vskutku zdá,
že není, jak bylo řečeno (V 7. komnatě, 2. kapitole, č. 3 - 5), pro-
tože je tak změněna, že se nepoznává, ani si nevzpomíná, že by
pro ni  mělo být  nebe, nebo život  nebo čest,  protože je všecka
zaměstnána péčí o čest boží.
 (Myslím,  že  jsem  byl  v  tom  postavení  občas  od  dob
zmíněných operací za vědomí až do 17 let v tom smyslu, že jsem
musel  dát  přednost  Moci  boží,  o  které  jsem  ani  nevěděl,  že
pochází přímo od Boha, která mne hravě přemáhala, kdykoliv mne
uchvátila, takže jsem z ní vždycky provedl, co bylo ve Vůli boží,
nebo jsem nabyl jistotu o správnosti určitého konání, ke kterému
bych se  byl  nikdy  sám ze  své  vůle  neodhodlal.  Některé  druhy
zmíněného určitého jednání už se mnou jdou celým životem až
dodnes, takže pociťuji jak moc je konat přes všechny nástrahy a
protivenství mne celého přemáhá a určuje styl života. Těžko pak si



mohu tento nevlastní způsob života přivlastnit a lehce jej považuji
za hřivnu mně z lásky danou, se kterou se nedá hospodařit  za
mzdu, nýbrž zase jen z lásky, přičemž i ta láska pochází od Boha.
Nejsem přitom pokorný, nýbrž vědoucí o původu všeho, co mám k
dispozici.)

Zdá se jí, že slova jeho Velebnosti, aby dbala o věci boží,
On pak že bude dbát o věci její, stala se nyní skutkem.  (Vizte o
tom sedmou komnatu, 2. kap., 1. článek. Upozorňuji však, že zde
už nejde o nějaký výměnný obchod, který si mohli dovolit učedníci
během tří  let  učednictví,  nýbrž o vnuknutí ze strany boží,  jehož
cílem  je  nabytí  toho,  čemu  se  říká  v  odborné  mluvě  "svatá
bezstarostnost". Duši na tomto stupni nejde už o nich jiného, než
aby vzkvétala v lásce k Bohu a v oddanosti jeho Vůli). A tak nedbá
o nic, co by se mohlo stát. Žije v podivném sebezapomnění, že,
jak říkám, se jí zdá, že už není, ba že ani nechce, aby něčím byla.
A toto přání mizí jen tehdy, když pozoruje, že by mohla něčím
přispět k tomu, aby se aspoň maličko rozšířila sláva a čest boží,
neboť za to by ráda i život položila.
 3. Z toho však, dcery, nesuďte, že člověk přestane pečovat
o  pokrm  a  spánek,  což  je  pro  ni  nemalé  utrpení,  nebo  že
zanedbává  všechno,  k  čemu  je  zavázána  podle  svého  stavu.
Mluvíme tu jen o věcech vnitřních, neboť o zevních je tu jen málo
co říci, vždyť duši je spíše trapno, jak ze svých sil nic nemůže. Z
tohoto všeho, co může a co po jejím zdání patří ke službě Pánu
našemu, by nezanedbala nic na světa.
 (Prudkým obratem v  řádu hodnot  se  ovšem člověk  velmi
kompromituje  před  ostatními  lidmi,  kteří  zůstávají  při  starém
hodnocení.  Žije-li  takový  člověk  v  té  přechodné  fázi  vývoje  ve
světě, jen zázrakem ji  přežije. Nikdy však není bez pomocníků.
Protože ten převrat způsobil Bůh, nyní přivádí i své anděly, aby
pomáhali. Říkám anděly, protože tak pokročilá duše si zasluhuje
tak vzácnou a mocnou podporu.)
 4. Druhým účinkem je touha po velkém utrpení, ale ne tak,
aby ji  to zneklidňovalo, jak tomu bývalo,  protože v  těch duších
nade vše převládá touha, aby se v nich uskutečnila vůle boží, že
všechno, co Bůh činí, považují za dobré: Chce-li, aby duše trpěla,
dobře tak, měla-li; netrápí se proto k smrti jako dříve.
 5. Duše ty také mají velkou radost, jsou-li pronásledovány, a
to  snáší  v  klidu  mnohem  větším,  než  jak  bylo  řečeno  (v
předchozích komnatách) a bez pocitu jakéhokoliv nepřátelství  k
těm, kdo jim činí nebo chtějí činit zle; spíše k nim přilnou zvláštní
láskou,  takže vidí-li  je  v  nějakém soužení,  mají  s  nimi  něžnou



soustrast a vzaly by na sebe jakékoliv trápení, kdyby tím někomu
z nich pomohly. Velmi rády je poroučejí Bohu a s radostí by se
chtěly vzdát milostí, které jim poskytuje jeho Velebnost, kdyby je
udělila protivníkům, aby Pána neuráželi.
 6. Nad čím však nade vše ostatní žasnu, je toto - viděly jste
již, jaké trápení a zármutek zažily duše, jen aby umřely a mohly se
těšit  z  Pána  našeho  -  nyní  však  je  jejich  touha  sloužit  Bohu,
přispívat k tomu, aby byl chválen, prospívat, možno-li některé duši
tak  mocně,  aby  nejen  po  smrti  netoužila,  nýbrž  chtěla  žít
přemnohá  léta  a  přemáhala  největší  trampoty  jen  proto,  aby
prostřednictvím jí  byl Pán, pokud by bylo možno, veleben třeba
jen v malé věci. A kdyby věděly zaručeně, že až duše vyjde z těla,
bude se  těšit  z Boha,  ani  nepomyslí  na slávu svatých,  ani  ne-
zatouží po ní, svou slávu by odložily, kdyby mohly v něčem pomá-
hat Ukřižovanému, zvláště když vidí, jak je urážen a jak málo je
těch,  kteří  dbají  na jeho čest  a jak nejsou odpoutáni od všeho
ostatního.

 (Svatá Terezie se tu  snaží  vyjádřit,  jak mnoho záleží  na
tom, aby se člověk na tomto stupni odpoutal od zájmu o sebe a
připojil  se  k  lásce  boží,  která  platí  nerozdílnou  měrou  všemu
tvorstvu.)  (Kdo se připojí  k  této lásce boží,  miluje mocněji,  než
když miloval jen z vlastní vůle, a miluje účelněji. Umřel totiž i ve
své lásce a dovolil Bohu, aby ji zaměnil za lásku svou. Na cestě
shora dolů má člověk opačné trápení než sestry. Nikdy nedohoní
svou  snahou lásku  boží,  ve  všem jej  Bůh předchází  a  vysoce
převyšuje, takže člověk zjišťuje, že nemiluje a marně se poctivě
snaží, aby miloval.)
 7.  Je  ovšem  pravda,  že  ty  duše  na  to  vše  někdy
zapomenou, vrací se jim něžné roztoužení, aby se směly radovat
z Boha, zatouží, aby směly vyjít z této země vyhnanství, zvláště
když vidí, jak málo mu mohou sloužit. Ale brzy se duše obrací a
nahlíží do sebe samé, kde je stále nositelem věčného a spokojí se
s  tím,  že  nabízí  jeho  Velebnosti  touhu  žít  jako  oběť  pro  ni
nejcennější,  jakou  může  dát.  Nemá  nejmenší  strach  ze  smrti,
avšak přechází do jemného vytržení. Uvědomuje si, že Ten který
tuto  oběť  tak  bezvýhradně  přinesl  za  nás,  nyní  k  ní  vede
samotnou duši,  a  to  svou mocí.  (Poslední  slova přidána podle
zkušenosti  světice.)  Je  to  tak,  že  kdo  jim  dává  roztoužení  s
takovou přemírou muk, nyní jim vštěpuje lásku k životu. On budiž
chválen a veleben na věky.
 8. Konečně tyto duše netouží ani po duchovních útěchách a
sladkostech, neboť mají Pána samého a jeho božská Velebnost v
nich žije, - vždyť je jasné, že jeho život byl jen ustavičnou mukou -



a tak způsobil, aby byl takový i náš aspoň podle touhy, jinak nás
vede jako slabé lidi ve všem ostatním ačkoliv jim rád udílí ze své
síly, vidí-li, že je pro ně nutná.

 (Zdá se vám možná, že svatá Terezie soustavně přehání
stav utrpení, do kterého se vmýšlí. Ale není tomu tak. Když psala
tuto knihu, byla už v tak dokonalém spojení s Kristem, že kromě
jiného věděla, za jakých podmínek žil  jako člověk. My žijeme v
absolutní nevědomosti  o věčném životě, ze kterého pocházíme,
kdežto  Ježíš  věděl,  že  přišel  od  Otce  a  že  je  mu  svěřen
spasitelský  úkol  za  podmínek  lidského  života.  Dovedete  si
představit  sebe  jako  vědomě  věčné  bytosti,  které  jsou  nuceny
prodělávat všechna omezení pomíjejícího života včetně nemocí,
mnohých jiných útrap a nakonec smrt? Kdybyste tu pouť podnikali
dobrovolně a  cílevědomě jako Ježíš,  byl  by pro  vás pozemský
život  právě  pro  to  vědomí  o  vaší  věčné  podstatě  téměř
nesnesitelným břemenem. Pro zmíněné vědění by se stalo vaše
člověčenství velmi těžkým. Bůh by vás musel přesvědčovat o tom,
že jste tu kvůli spolupráci s Ním a především kvůli pomoci jiným
duším,  až  byste  chtěli  žít  kvůli  nim  a  nedbali  na  potíže  s  tím
spojené. Ovšem nelze se vyvarovat přechodných stavů, o nichž
dále světice mluví.)
 (Duše ty pociťují) velkou odpoutanost od všeho a přejí si být
buď pořád samy, nebo být zaměstnány něčím, co by nějak bylo
prospěšné některé duši. Nemají ani duševní vyprahlost, ani vnitřní
trápení, nýbrž pomáhají s něžnou láskou s naším Pánem, takže
by jej chtěly stále chválit. A kdyby některá (duše) ochabla, Pán ji
sám probudí zmíněným způsobem, že lze nadmíru jasně poznat
(V šesté komnatě, druhé kapitole) toto volání, nebo jak jsem řekla,
prudký podnět - impetus - (rovněž v 6. komnatě, 11. kapitole, 2.
článek.). Zde se to děje velmi líbezně, nepochází to z myšlení ani
z paměti, ani z něčeho, co by se dalo pochopit jako něco, pro co
duše něco učinila ze své strany.  Je  to  něco tak  obyčejného a
stává se to tak často - že zmíněná osoba to mohla velmi snadno
poznat, neboť tak jako oheň nevysílá plamen dolů, nýbrž nahoru,
jak mnoho si  přeje zapálit  oheň, tak  se pozná, že tento vnitřní
pohyb pochází ze středu duše a probouzí duševní schopnosti.
 (Světice  zde  zřejmě  naráží  na  podobenství  o  deseti
družičkách,  které  přicházejí  jako  ozdoba  na  Ženichovu  svatbu.
Jsou náhle probuzeny ze spánku pošetilých i moudrých družiček.
Zkrátka  celá lidská přirozenost  je  náhle a nečekaně probuzena
nebo přivrácena k Bohu. U mne toto unesení bylo tak mocné, že
jsem nemohl  pochopit,  jak  jsem mohl  žít  do  17  let  bez  Boha.
Obsahem to  bylo  poznání  nejpřirozenější  z  přirozeného,  takže



nevznikl nejmenší odpor proti tomu, a ta část přirozenosti,  která
neměla olej,  byla zavržena takovou mocí,  že se rovnala skutku
vyjádřenému slovy Ženicha "neznám vás." A kdo potom zbyl a kdo
vešel? Nechtějte na mně odpověď! Nic se tu nedělo z vlastní vůle,
to  je  nejlepší  odpověď.  Vlastní  vůle  byla  dokonale přemožena.
Když je člověk veden shora dolů, ničemu neujde z toho, co líčí
svatá Terezie,  která vede své sestry zdola nahoru. Teprve více
než  po  devíti  létech  21.  11.  1939  jsem se  dověděl,  že  každý
člověk  je  povolán  k  tomu,  aby  se  stal  učedníkem  Páně.
Povolanost je tedy dána lidstvím. O tom až po skončení překladu
Hradu nitra.

 Cesta,  kterou  ukazuje  svatá  Terezie  svým  sestrám,  je
daleko přirozenější než moje. Popudy zdola nepřicházejí nikdy jen
zdola a setkávají se, nenechávají-li se bez povšimnutí, poměrně
brzy  s  podněty  k  lásce,  které  přicházejí  od  Boha,  a  ty  pak
převládnou za okolností,  které světice mistrně líčí.  Nepřišli jsme
na svět z vlastní vůle, a tak také nic se na světě s námi neděje jen
z naší vlastní vůle. A co se neděje z naší vlastní vůle je obvykle
tím,  o  čem  nevíme,  že  také  děláme  kromě  toho,  co  jsme  si
předsevzali. Já jsem si např. předsevzal, že budu chemikem, ale
netušil jsem, že se přitom učím náležet jedinému. Pak jsem studo-
val na vysoké škole proti své vůli, dostal jsem se do koncentrač-
ního  tábora  také  proti  vlastní  vůli,  ale  obojí  bylo  pro  mne tím
nejužitečnějším, co se v mém životě mohlo stát, neboť jsem nech-
těně dal průchod lásce boží, že jsem soustavně odstupoval nebo
musel odstupovat od vlastní vůle.)
 9. Věru, kdyby nebylo na této cestě modlitby jiného zisku
než pochopit zvláštní péči, kterou nám Bůh prokazuje, že téměř
nás prosí,  neboť se to ani jinak nezdá, abychom zůstali  s Ním,
byla  by  to,  myslí,  hojná odměna za všechny  přetrpěné trýzně,
když okoušíme tyto tak libé a pronikavé doteky jeho lásky.

 (Upozorňuji,  že na cestě poznání to nejsou doteky lásky,
nýbrž  boží  vstup  do  lidského  vědomí,  který  má  různé  stupně
uvědomění, ale v jednom je pořád týž, že nelze pochybovat o tom,
kdo to je, o kterém jsme nikdy před tím nevěděli. Nápověda o tom,
kdo to je, se ovšem prohlubuje ustavičně od chvíle vstupu božího
do lidského vědomí a přechází do jasného vědomí o tom, co je
nebe,  že  je  to  bez  těžkostí  poznamenaných  pády,  neustálé
dosahování Boha, a že je to On, který nás dosahuje.)  To jste,
sestry, asi už zakusily neboť myslím, že Pán projevuje tuto péči o
duši již tehdy, když dospěla k modlitbě sjednocení, jestliže samy
zachováváte a dbáte na jeho přikázání.



 Přihodí-li se vám to, vzpomeňte, že to pochází z této vnitřní
komnaty, kde Bůh dlí v naší duši, a velmi jej za to velebte, neboť
je to jistě jakýsi vzkaz nebo psaní od něho, napsané s takovou
láskou, a to tak, že chce, abyste jen vy psanému porozuměly a
pochopily, co po vás žádá. Jenom nikdy neopomeňte odpovědět
jeho Velebnosti, i kdybyste byly nějak zaměstnány nebo v hovoru
s  někým, neboť často se přihodí,  že vám Pán tu tajnou milost
prokáže právě tenkrát, kdy nebudete samy. Ale dá se to provést
velmi  snadno, protože se odpovídá vnitřně.  Můžete jen vzbudit
ctnost lásky a říci se svatým Pavlem: "Co si přeješ, abych učinila".
(Sk IX, 6). On sám vás potom různým způsobem poučí, čím se mu
můžete zalíbit, a je to čas příhodný, protože se zdá, jako by vás
slyšel. A téměř vždycky tento tajemný dotek duši připraví k tomu,
aby byla schopna provést, co jí bylo řečeno, s rozhodnou vůlí.
 (Je třeba odpovídat činem hned, jinak se ta rozhodnost vůle
ztratí. Bůh není umíněný a netrvá na tom, abychom ho poslechli,
ale také neplýtvá svou silou vůle. Neposlechneme-li hned, už nám
ponechá  jen  tu  míru  síly  své  vůle,  podle  níž  můžeme  ty  věci
vyřizovat  už  jen lidsky.  Ještě  poznámka překladatele  Kyselého:
"Celý  tento  odstavec  napsala  světice  na  zvláštní  lístek  s
poznámkou na okraji:  "Kde stojí  -  co po vás žádá -  nutno čísti
hned přiložený lístek.")
 10.  Jak  již bylo  řečeno  (V č.  8,.  když vypočítává plody a
účinky, které zde opakuje), rozdíl této komnaty od jiných záleží v
tom,  že  skoro  nikdy  se  nedostavuje  vyprahlost  ani  vnitřní
pobouření, jak tomu bývalo někdy ve všech ostatních komnatách.
Tu je duše skoro stále v klidu. Také se neobává, že by démon
mohl napodobit tak vznešenou milost, nýbrž duše je neochvějně
jista, že to vše je od Boha, protože, jak bylo řečeno (V 7. komnatě,
v č. 8, když vypočítává plody a účinky, o kterých se zde znovu
zmiňuje), smysly a mohutnosti duše tu nemají co činit, neboť se jí
zjevila jeho Velebnost a povznesla ji k sobě tam, kam se podle
mého  soudu  satan  dávno  neodváží  vkročit  a  Pán  by  to  ani
nedovolil.  Všecka  milost  se  tu  dostává,  jak  řečeno,  bez
jakéhokoliv jejího přispění, kromě toho, co už učinila, když se celá
oddala Boha.

 (Tady opatrnosti nikdy nebylo dost, protože tu vedle sebe
fungovala duše, která se oddala Bohu a která se s ním definitivně
spojuje, a ta část téže duše, která se vyvinula ze služby světu, a ta
se vyskytuje nutně u každého člověka a dělá si velká práva na
oddanost právě jí, místo aby převládala oddanost Bohu, a tu světu
oddanou nazývá  Ježíš  satanem.  Bylo  by  snazší  se  s  tímto  s-
atanem vypořádat jako Ježíš na poušti, ale k tomu by bylo zapo-



třebí onoho posvěcení v Jordánu. Kde tohoto posvěcení není, tam
je člověk pořád satanem ohrožován. Je-li satan přemožen po křtu
v Jordánu a po boji na poušti, čili jak po vnitřním oslavení Bohem
a po suchostech, jak by se vyjádřila svatá Terezie, musí potom
duše  sloužit  už  jen  Bohu,  i  když  to  činí  po  svém.  Viz  úloha
Jidášova před Ježíšovým křížem. Bez svolení Ježíše by bylo k u-
křižování nedošlo. Svatá Terezie si ještě veřejně nesměla dát po-
radit příkladem Páně, jak si máme dát poradit my, aniž bychom
urazili Církev. Nějaký pokrok se učinil i uvnitř ní a nebyl malý. Ale
na  příklad  svaté  Terezie  se  pořád  ještě  hledí  jako  na  něco
mimořádného. Kdypak to, co zažila, bude nejpřirozenější z přiro-
zeného v očích celého světa!)
 11. Všecko, co tu Pán činí k pokroku duše a jak ji vyučuje,
děje se s takovým klidem a tak nehlučně, že je to po mém zdání
jako  při  stavbě  Šalamounova  chrámu,  kde  se  muselo  zamezit
jakémukoliv hlomozu (III. Král, VI, 7). Také v tomto chrámě božím,
v této jeho komnatě, je On a duše se ze sebe těší za nejhlubšího
ticha. Není proč by tu rozum kypěl a hledal,  když Pán, který je
stvořil, chce, aby tu odpočíval a jen malou štěrbinou se díval, co
se děje. Třeba časem tento pohled ustává a není mu dáno, aby
hleděl.  Je  to  malý  interval,  podle mého soudu,  protože zde se
neztrácejí duševní schopnosti, nýbrž jen jsou nečinné, jsou jako
jaty úžasem.
 12. Já pak žasnu nad tím, že když duše dospěje až sem, -
todos los arrobamientos se le quitan - všechna vytržení ustávají -,
a dostaví-li se přece někdy, nejsou to unesení a vzlety ducha a
jsou velmi řídké a téměř vždy neveřejně probíhající jako dříve, kdy
to bylo něco obvyklého. Také na duši nepůsobí veliké příležitosti k
pobožnosti, jak tomu bývalo dříve, když viděla nějaký obraz anebo
slyšela kázání nebo hudbu. Když tehdy ubohý motýlek býval tak
pln roztoužení, všechno jej vyplašilo a nutilo k letu. Nyní je tomu
jinak, buď že duše nalezla své odpočinutí nebo že viděla v této
komnatě tolik, že se již ničeho neděsí, nebo, že se již necítí tak
osamělou, když se těší z takové společnosti.
 Nevím zkrátka, sestry mé, co je toho příčinou. Uvede-li Pán
duši do této komnaty a začne-li jí ukazovat, co krásného v ní je,
opouští ji hned velká slabost, která ji před tím tolik mučila a nikdy
nepolevovala. Možná proto, že Pán ji upevnil - le ho fortalecido - a
rozšířil  -  ha ensanchado - a uschopnil - habilitado -,  nebo také
chtěl veřejně ukázat, co s těmito dušemi tajně učinil, a to z důvodů
známých jen jeho Velebnosti,  jejíž soudy jsou povzneseny nad
všechno, co si můžeme představit.



 (Jak by bývalo snazší, kdyby se byla světice směla opřít tak
daleko  o  příklad  Ježíšův,  a  mohla  říci,  že  když  se  jeho  duše
vzdala svého ducha na kříži, tedy toho, co přidala k dílu božímu
ze sebe během pozemského života, mohla klidně zemřít a vstát z
mrtvých.  Nedivme  se,  vždyť  Pán  ani  vykladači  Zákona,
Nikodémovi neřekl,  že napřed musí  zemřít  než se znovu zrodí,
protože  takovou  řeč  považoval  právem  za  nebeskou,  a  ucho
Nikodémovo by ji bylo nesneslo. Jan III, 12. A mystickou smrt si
nezpůsobuje  člověk  nýbrž  způsobuje  ji  Bůh;  je  to  tedy  věc
nebeská.) (Člověk se může pro ni jen disponovat. Dokonce se pro
ni  nemusí  sám disponovat,  nýbrž jej  mohou připravit  jiní  lidé a
události. To je ostatně smysl každého lidského života.)
 13. Tyto účinky, se všemi ostatními, jak blahodárné jsou na
všech zmíněných stupních modlitby, ty dává Bůh, když pozvedá
duši k sobě políbením, po němž toužila nevěsta (Velepíseň); tady,
po mém soudu,  splňuje tuto její  žádost.  Tady se podává voda
raněné duši a hojně (Pozn. G.: Žalm 41,2 - 3. Ona mluví o tomto
žalmu ve Vida XXIX, 11 a ujišťuje, že si jej často připomíná, neboť
"me parece  lo  veo  al  pie  de  la  letra  en  mí")  se  utěšuje  před
svatostánkem božím (Zj. XXI, 3, ibid VII, 15 - 17; Ez XXXVII, 27 -
28). Zde se přesvědčuje holubice, kterou poslal Noe, že je konec
potopy a přináší snítku olivy na znamení, že nalezla pevnou zemi
ve vodách a bouřích tohoto světa. Ó, Ježíši, kdo by věděl všechny
ty  věci  z Písma, kterých je tam tolik,  aby se osvětlil  ten pokoj
duše! Bože můj, ty víš, kolik nám na něm záleží! Způsob, aby ho
křesťané  hledali,  a  popřej  ve  svém  milosrdenství,  aby  ho
nepozbyl,  komu jsi  ho  dal;  vždyť  je  třeba stále  žít  ve  strachu,
pokud nám nedáš pravý mír a nás nevezmeš tam, kde nemůže
mít  konce.  Říkám  "pravý  mír"  ne  proto,  že  bych  o  něm
pochybovala,  ale  protože  by  se  mohla  vrátit  dřívější  válka,
kdybychom se odloučili od Boha.
 (Kdyby světice směla říci, že ten pravý mír nemá ani začá-
tek, že je věčný od styčného bodu s ním na obě strany od chvíle,
kdy ho poznáváme.)
 14. Co však pociťují ty duše, které vidí, že by mohly požívat
tak velké dobro? To je povzbuzuje k větší pečlivosti, aby hledaly
získat síly ze své slabosti, aby nezanedbaly vlastní vinou nic, co
se jim jenom namane k tomu, aby se staly Boha milujícími. Čím
více  jsou  poctívány  jeho  Velebností,  tím  jsou  úzkostlivější  a
ustrašenější,  aby se neprovinily proti  tomu všemu velikému, co
poznaly, a lépe si byly vědomy svých hříchů. Často se neodvažují
pozdvihnout oči, jako činil publikán (Luk XVIII, 13). Jiné touží po
ukončení života, aby se viděly v bezpečí, ale hned se v nich zase



ozve láska k životu z lásky k Pánu, aby mu sloužily, jak již řečeno,
a tak se svěřují se vším, co se jich týká, jeho milosrdenství. Jindy
je pohnou převeliké milosti  k tomu, aby se tím více ponižovaly,
aby se jim nestalo jako lodi, která je přetížena nákladem a potopí
se.
 15.  Pravím vám,  sestry,  že takovým duším nechybí  kříž,
jenomže je nezneklidňuje, ani jim neubírá na pokoji, míjí rychle,
jako vlna, jako bouřky a nastává opět utišení. To působí přítom-
nost Páně, která způsobuje, že hned na vše zapomenou. On budiž
na věky požehnán a chválen od všech svých tvorů, amen!
 29. 12. 1988

 (Světice vylíčila blažený pocit závislosti na Bohu, který nijak
neumenšuje ani utrpení. Chce tím říci, že jako se člověk dříve cítil
závislý na světě, teď se cítí být závislý jen na Bohu, a to jej činí za
všech okolností klidným a spokojeným.) (Tato spokojenost není z
člověka,  nýbrž vyplývá z  milosti,  které je člověk účasten.  Je to
jedna z jistot, která nepochází z rozumového uspokojení a vnáší
do života jedince zvláštní rys, kterým se liší od ostatních lidí, jež
se nedokázali  otevřít  Bohu a jeho životu v člověku a žijí  jen z
dávky života  zdola.  Kdo však tu  milost  boží  zažívá,  poznává ji
bezpečně a ví, že přichází vždy v pravý čas.)

 Kapitola čtvrtá
 Dílo ukončuje výkladem, jaké úmysly má asi náš Pán, když
popřává tak veliké milosti duši, a jak je zapotřebí, aby šly pospolu
Marta a Marie. Čtení velmi prospěšné.
 1.  Nesmíte  se  domnívat,  sestry,  že  ustavičně  trvají  tyto
účinky,  o  nichž jsem se zmínila,  v  těch  duších,  a  proto,  jak  si
vzpomínáte, říkám, že trvají  "obvykle";  neboť někdy je náš Pán
ponechává v jejich přirozenosti, a tu se právě zdá, že se zhlukne
všechna jedovatá havěť z předměstí  a z komnat tohoto zámku,
aby se pomstila na té duši za všechen čas, kdy jim nedovolila, aby
se dostala do jejich rukou.
 2. Je ovšem pravda, že to netrvá dlouho: den nebo o něco
víc,  a  v  tomto velkém zmatku,  který  obvykle  pochází  z nějaké
okolnosti,  se dá poznat,  co duše získává dobrou společností  s
Pánem, a tím ji upevňuje v dobrých předsevzetích, aby se od jeho
služby nikdy neodchýlila.  Tato předsevzetí ještě mohutní.  Je to,
jak pravím, jen zřídka, neboť Pán si jen přeje, aby duše nezapom-
něla, čím vlastně je, aby zůstala vždy pokorná, to zaprvé, a pak



zadruhé, aby lépe chápala velikost milosti, kterou dostává od jeho
Velebnosti, a ji chválila.
 (Ustavičným  připomínkám  chvály  Boha  rozumějte  tak,  že
světice  nikdy  nespouští  z  mysli  ctnost  vděčnosti,  která  má být
soustavně pěstována,  aby se  jí  utužoval  svazek s  Bohem i  ze
strany smrtelné přirozenosti.)
 3. Také vás ani nenapadne, když tyto duše mají tak mocné
touhy  a  předsevzetí  za  nic  na  světě  se  nedopustit  nějakých
nedokonalostí, že se dopouštějí mnohých a dokonce i hříchů. Ale
neděje  se  to  úmyslně,  neboť  tu  jim  Pán poskytuje  ještě  zcela
zvláštní pomoc. Míním také jen všední hříchy, neboť smrtelných
hříchů, které jako takové poznávají, jsou prosty, ačkoliv si nejsou
jisty, zda se některého z nich nevědomě nedopouštějí, což pro ně
bude velkým trápením.
 Také se trápí, když vidí tolik duší, které hynou. Ačkoliv mají
naději  nějakým  způsobem,  že  k  nim  nebudou  patřit,  přece
nemohou být, jak řečeno, bez obav, když vzpomenou na některé
lidi,  které  se  podle  Písma  zdáli  být  v  přízni  Páně,  jako  třeba
Šalomoun, jenž se tolik stýkal s jeho Velebností. A která z vás by
se mohla v nitru cítit  nejvíc bezpečna, právě se bojí  víc,  neboť
blažen je muž, jenž se bojí  Pána,  říká David (Žal  111,1).  Boží
Velebnost chraň nás stále všech (hříchů): Přáti si, abychom Boha
neurážely, toť největší bezpečnost, kterou můžeme mít. On budiž
chválen na věky, amen.
 (Těžko bych hledal a pátral po větší milosti, kterou mně Bůh
poskytl, než je ta, že jsem se bál nepřekonatelnou silou a mocí
něco učinit  proti  vůli  boží.  Z toho strachu byla pro mne nejsro-
zumitelnější  schopnost  nedopustit  se  hříchu.  Byla  to  moc  tak
obrovská, kterou mě chránil Bůh, že jsem k velkému podivu svého
zpovědníka, mu hlásil, že nedokážu hřešit. Dosvědčuji ryzí pravdu
slov svaté Terezie, která říká, s jakou bázní se vystříhávají některé
duše i malých poklesků. To je milost pravého sebezáporu, k jehož
dokonalosti  dopomáhá Bůh  a  ne  člověk.  Ten  se  může  zdoko-
nalovat ze své vůle jen do nepatrné míry, a přes ni dál se může o
další  zdokonalení  snažit  jak  chce,  cestou  postupného
zdokonalování se nedostane až k vědomému spojení s Bohem.
Pravá  metafyzická  zkušenost,  i  rozšířené  vědomí  o  spojení  s
Bohem,  vzniká  z  trpnosti  navozené  Mocí  Boží,  která  člověka
přemáhá i s jeho osobní vůlí, a právě tu především. K té trpnosti
se člověk může jen připravit.)
 4. Bude dobře, sestry,  když vám povím, za jakým účelem
udílí Pán tak velké milosti na tomto světě. Ačkoliv jste to asi už



rozpoznaly, chci vám to zde zopakovat, aby žádná nemyslela, že
se tak děje jen pro radost duší: to by byl velký omyl. Vždyť jeho
Velebnost  nám nemůže udělit  větší  milost,  než dá-li  nám život,
který by byl následováním života, jaký vedl jeho přesvatý Syn -
porque no nos puede su Majestad hacérnos le mayor, que es dar-
nos vida que sea imitando a la que vivió su Hijo tan amado - tak
milovaný. A proto považuji za jisté, že tyto milosti jsou k tomu aby
přemohly  naši  slabost  (Tato  slova  překládám volně  podle  své
zkušenosti.  V  originálu  je:  para fortalezer  nuesta  flaqueza,  aby
vzpružily naši slabost), jak jsem tu již několikráte dovozovala (V 6.
komnatě, kap. 9, čl. 16 - 17, v 7. komnatě, 1. kap. čl. 7), abychom
mohly následovat Syna Božího v jeho mnohém utrpení.
 (Domníval jsem se původně, že svatá Terezie má na mysli
jen utrpení Ježíšovo na kříži, ale bičování Ježíše před ukřižováním
mně připomnělo, asi zatím nevíte proč, že celý život Ježíšův, od
příchodu svatých Tří Králů, byl nepřerušenou soustavou utrpení,
neboť On od té chvíle vědomě nesl svým životním příkladem za
nás všechnu naši  nevědomost,  které říkáme hříšnost  a  byl  tou
naší hříšností bičován, aby potom snáze unesl také vlastní kříž na
Kalvárii. Přitom zároveň dokázal být oddán rodině a světu, a vrátil
se k rodině ve 12 létech, ačkoliv musel být v tom, co je jeho Otce,
a musel učinit mnoho jiných věcí radostných i krutých, abychom
měli před sebou jeho příklad jak v radostech tak i v utrpení, a aby
nám události  našeho života nezacláněly pohled na něho, nýbrž
nám jej oživovaly.)
 5. Vždy jsme viděly, že ti kdo byli nejblíže ke Kristu, Pánu
našemu,  měli  také  největší  utrpení:  Pohleďme  jen  na  trýzně,
kterými trpěla přeslavná jeho matka a slavní apoštolové. Jak by
byl mohl svatý Pavel unést muka tak veliká? Na něm lze poznat,
jak  působí  opravdové  vidění  a  kontemplace,  pocházejí-li  od
našeho Pána a nikoliv z představivosti nebo klamu démona. Což
se  snad  s  nimi  skryl  a  nedbal  ničeho,  aby  mohl  požívat  těch
slastí? Víte přece, že neměl ani dne odpočinku, pokud to můžeme
pochopit, a asi nejinak tomu bylo v noci neboť si musel vydělávat
na živobytí (I. Tes II, : "Jistě si, bratří, vzpomínáte na naše úsilí,
jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na
obtíž, když jsme vám přinesli evangelium.") Velmi se mi líbí vy-
právění o svatém Petru, jak prchal z vězení: Tu se mu zjevil náš
Pán a pravil mu, že jde do Říma, aby byl znovu ukřižován. Nikdy
se  nemodlím  hodinky  toho  svátku,  abych  nepocítila  zvláštní
útěchu  (Pozn.  G:  "Antifona  magnificat  za  prvních  nešpor  v
karmelitánském  breviáři  29.  června  praví:  "Beatus  Petrus
apostolus vidit tibi Christum occurrere. Adorans eum, ait: Domine,



quo vadis? Venio Roman iterum crucifigi." K tomu bych řekl: Když
jsem poprvé autobusem vedl výpravu do Říma roku 1968 na jaře,
nějakým  nedopatřením  jsem  projel  až  na  místo,  kde  je  kaple
postavená  na  památku  tohoto  zjevení,  se  stejným  nápisem
opatřená:  "Guo  vadis,  domine?"  Hned  odtamtud  jsme  zašli  do
katakomb, kde se ukrývali první křesťané.) při pomyšlení, jak asi
bylo svatému Petrovi při této milosti Páně, a co učinil. Ihned šel na
smrt a bylo nemalým milosrdenstvím Páně, že našel někoho, kdo
mu ji dal.
 6. Ó, sestry mé, jak zapomíná duše, (ve které způsobem tak
zvláštním přebývá Pán) že má nedbat na vlastní odpočinutí a má
uctívat Boha, a nadto si má přát nebýti ničím! Neboť obírá-li se,
jak  je  správné, tolik  svým Pánem,  bude málo myslet  na sebe:
všechno její myšlení bude obráceno k němu; a v čem a čím by mu
lépe dokázala lásku,  kterou k  němu chová.  K tomu slouží  tato
vnitřní  modlitba,  tento  duchovní  sňatek,  aby  se  z  něho  rodily
vždycky skutky, skutky.
 7. To je pravý důkaz toho, že ta věc a ta milost pochází od
Boha, jak jsem již řekla (V komnatě 5, kapitole 3, čl. 11), neboť mi
málo prospěje, jsem-li usebrána o samotě, vzbuzuji-li tam ctnosti
před Pánem, umiňuji-li si a slibuji-li konat divy ve službě jeho, a
pak,  jakmile  opustím  samotu,  kdy  se  mi  naskytuje  příležitost
(dokázat skutkem svá předsevzetí), dělám vše naopak (co k tomu
říci?). Ale špatně jsem se vyjádřila, když jsem řekla, že to "málo
prospěje",  neboť všechno co se koná s Bohem, je k mnohému
užitku:  Velebnost  boží  nám někdy dá provést  i  ta  předsevzetí,
která jsme pro svou slabost nemohli splnit, ba jak se často stává,
snad i tehdy, když se nám takové jednání příčí. Vidí-li totiž Pán
duši  velmi  bojácnou, sešle  jí  nějakou převelikou trýzeň,  ovšem
proti její vůli, ale vyprostí ji (z ní) opět se ziskem, a když to duše
pochopí,  mizí  její  strach víc  a více,  takže se potom Pánu více
obětuje.
 Chtěla jsem říci, že užitek je neveliký ve srovnání se ziskem
mnohem větším, který se projeví. Když se skutky shodují s tím, co
vyjadřuje nitro a slovo. Která však to nedokáže rázem, přičiňuj se
ponenáhlu, ohýbej svou vůli, chceš-li mít ze své modlitby užitek: v
těchto koutcích nebude chybět hojná příležitost, abyste tak mohly
učinit.
 8. Vězte, že na tom mnohem více záleží, než bych vám já
dovedla doporučit: Upřete svůj zrak na Ukřižovaného a (všechno,
co děláte)  bude se vám zdát málo. Jestliže nám boží Velebnost
ukázala  svou  lásku  skutky  a  mukami  tak  úžasnými,  jak  byste
mohly  odbývat  Pána  pouhými  slovy?  Víte-li,  co  znamená  žít



opravdu duchovně? Stát se otroky božími, poznamenanými jeho
znakem, jímž je kříž. (Pozn. G.: Zde graficky znázorňuje světice +,
a  tímto  znakem  vyjadřuje  příležitost  k  němu)  Když  jim  dali
svobodu, může je prodat do otroctví celého světa, jako jím byl On.
Tím  jim  nečiní  žádné  bezpráví,  nýbrž  nemalou  milost.
Neodhodlají-li  se  k  tomu,  ať  se neděsí,  že učiní  valný  pokrok,
vždyť základem celé této budovy je pokora (1. komnata, kapitola
2,  článek 8 -  9,  11 -  13),  jak jsem pravila,  a není-li  opravdové
pokory, pro vaše dobro si Pán nebude přát, aby se došlo příliš
vysoko,  protože Pán nedává  všechno v  přízemí.  Takže sestry,
abyste  položily  dobré základy,  hleďte být  ze všech nejmenší  a
otrokyněmi jejich. Dbejte jak a kde byste se jim mohly zavděčit a
jim posloužit. Cokoliv v té věci učiníte, činíte spíše pro sebe nežli
pro ně a stavíte kameny tak pevně, že vám hrad nespadne.
 (Kdo  jsou  ti,  jimž  mají  sestry  bez  odporu  sloužit  jako
otrokyně? Svatá Terezie předpokládá, že v řádu, ve kterém žije,
sledují všichni jeden cíl: pomocí modlitby pomoci sobě i světu, aby
se přiblížil k Bohu. Nic takového v zevním světě neexistuje. Tam
není lidská společnost propojena jedním zájem, a proto by bylo
nesprávné jí sloužit otrocky. Sloužíme jí za mzdu nebo za uznání,
což je také druh mzdy. Pak ovšem můžeme svou službu rozšířit o
lásku k lidem a ke tvorům vůbec. Tato služba je ve světě mnohem
náročnější než v klášteře, ale má také mnohem lepší účinky jak
pro jednotlivce tak pro společnost, ve které dotyčný žije.)
 9.  Opakuji,  že  tu  nestačí  klást  základy  jen  modlitbou  a
rozjímáním,  nebudete-li  pečovat  o  ctnosti  a  v  nich  se  cvičit,
zůstanete stále zákrslíky. A kéž dá Bůh, aby zůstalo u pouhého
zastavení  růstu,  když  už  víte,  že kdo  neroste,  tomu se  ubírá,
neboť mám za to, že je nemožné, aby se láska spokojila s tím, že
by ustrnula na místě, kam právě dospěla.
 10. Snad se vám bude zdát, že mluvím jen o těch,  které
teprve  duchovní  život  začínají,  a  že  si  potom  už  mohou
odpočinout,  ale  tu  jsem  vám  už  pravila,  že  pokoj,  který  duše
zažívají v nitru, je k tomu, aby ho v zevním světě měly mnohem
méně  a  netoužily  jej  tam  mít.  K  čemu  myslíte,  že  jsou  ony
inspirace,  o  kterých jsem mluvila  (V 7.  komnatě, kapitole  3.,  v
článcích 3, 5, 6, 8), ony touhy a bezpečné úkryty, jež duše otevírá
z vnitřního centra pro obyvatele hořejšího hradu a jiných komnat,
než kde sama dlí? Snad na to, aby si lehli a spali? Ne, ne, ne!
Spíše jim ohlašuje válku, aby duševní schopnosti a city i celé tělo
nebyly nečinny, a to větší válku, než byla ta, kdy duše zároveň s
nimi trpěla.  Tehdy ještě  nevěděla o tak  nesmírném prospěchu,
aby  ji  Bůh  přivedl  až sem.  Také  společnost,  ve  které  se  nyní



ocitla, dodává jí mnohem větší sílu než dříve. (Žalm XVII, 26 podle
jiného  číslování),  není  pochyb  o  tom,  že  když  se  duše  tak
vznešeným  splynutím  ducha  s  Duchem  božím  sjednotila  se
silným, také nabude síly, kterou vidíme u svatých, že dovedli trpět
a umírat.
 11.  Je  zcela  jisto,  že  statečnost,  kterou  duše  nabyla,
pomůže i všem kdo jsou ve hradu, ba i tělu, které je pak někdy
jako bez cíle.

 (Bylo by dobře být lépe informován o smyslu těla a světa,
aby takový člověk tehdy nebyl bez cíle.)

Síla, kterou duše nabyla, když pila víno ve sklepě, kam ji
zavedl Snoubenec (Velepíseň II, 4) a odkud jí nedal vyjít, rozlévá
s e i do slabého těla, zrovna jako pokrm uložený v žaludku dává
sílu i hlavě a celému Tělu. A tak má duše, pokud žije v těle, osud
velmi zlý, neboť ať se snaží sebevíc, její vnitřní síla je mnohem
větší, a protože se jí zdá ničím, vede i proti sobě válku.
(Musím k tomu říci aspoň něco málo. Nitro duše, které je propoje-
no i s nestvořeným a s jeho úkoly, nevede tuto válku, zůstává v
klidu. Protože však zevní část duše neví nic o úkolech, ke kterým
je přičleněna vnitřní duše, velice strádá nejistotou. Někdy, cokoliv
začne,  všechno  se  hatí,  jindy  nevyzpytatelně  se  daří,  co
nevypadalo nijak nadějně. Vše záleží na tom, zda člověk vystihl
aspoň přibližně své společenství s vnitrem a s Bohem a podřídil se
jim. Návod k tomu podává do všech podrobností Ježíšův život).
Odtud asi pocházela veliká pokání,  která prováděli  mnozí svatí,
zvláště  svatá  Magdaléna.  (Týká  se  života,  který  podle  zlatých
legend neboli Flos Sanctorum, vedla Marie Magdaléna, když po
zmrtvýchvstání  Páně  odešla  na  jakousi  horu  poblíž  Marseille.
Svatý Jan z Kříže o tom také mluví ve svém Cantico espiritual B,
29, 1 - 2. Podle něho se skrývala na poušti třicet let. Pověstné je
kázání svatého Jana z Avily, pronesené dne 22. 7. 1554. M. žila
dříve  vždy  ve  velkých  rozkoších,  a  odtud  onen  hlad,  obdobný
tomu, který měl náš otec Eliáš po cti boží. Tento hlad je popsán v
III. Královské, která není zařazena do našich vydání Bible, a modlí
se  tu  část  karmelitky  asi  takto:  "Následujeme-li  našeho  Otce
Eliáše,  jdeme  proti  sobě,  ale  k  jeho  pevnosti  a  nadšení,  my
jeptišky Karmelu." Smysl těchto slov poskytl zřejmě světici velmi
prostý návod k použití. Podle pozn. G.)
A také svatý Dominik a svatý František, kteří shromažďovali duše,
aby Bůh byl  veleben.  A pravím vám, že světci  trpěli  nemálo v
zapomenutí na sebe.



 12. Chci pak, abychom se snažily dosáhnout i my takového
sebezapomenutí, a ne pro duchovní slasti,  nýbrž abychom měly
sílu  k  službě boží.  Přejme si  to  a zabývejme se tím ve vnitřní
modlitbě. Nechtějme se ubírat cestou nevyšlapanou, neboť po ní
bychom nejsnáze zabloudily. Bylo by věru (jako) jít novou cestou
(nevyšlapanou),  kdybychom  si  myslely,  že  těchto  milostí
dosáhneme jinak než na cestě,  kterou byl On. (Kladu důraz na
slovo,  že  tou  cestou  byl:  que  el  fue a  nikoliv  jen  je.  Tady je
výjimečně  jest méně než  byl)  a kterou šli všichni jeho svatí.  Ať
nás ani nenapadne něco jiného. Věřte mi, že Marta a Marie musí
jít pospolu, chtějí-li pohostit Pána a mít jej vždy u sebe, a nechtějí-
li mu připravit špatné přivítání, takže by mu ani pokrm nepodaly
(Mat  X,  38  -  39).  Co  by  mu  také  podala  Marie,  když  seděla
ustavičně u jeho nohou, kdyby jí  sestra nebyla pomohla? Jeho
pokrm však jest,  abychom všemožně získávaly duše, aby došly
spásy a na věky jej chválily.
 13. Namítnete mi asi dvojí: Nejprve to, že Marie sobě vyvo-
lila lepší stránku (Luk, X, 42)
 (Vynechávám překlad celého zbytku tohoto článku, protože
dnes  by  se  už  nedalo  uvedeným  způsobem  argumentovat.
Původní  text  však  dávám  svým  přátelům  na  vědomí.
Nerozmnožovat!)
 14. Za druhé mi namítnete, že nemůžete získávat duše pro
Boha, ani nevíte jak, že byste to rády činily,  ale že není vaším
úkolem učit a kázat, jako činili apoštolové, a že také nevíte, jak
byste  to  prováděly.  Na to  jsem už několikrát  ve  svých spisech
odpověděla,  ale  nevím,  zda i  zde ve  Hradu Nitra  (Ale za  to  v
Camino  de  Perfección,  v  Cestě  dokonalosti,  v  začátečních
kapitolách 1 až 3). Ale i zde jsem psala (Ve 3. komnatě, kapitola
2., č. 13), že zlý duch nám někdy vnuká velikou touhu, abychom
nepřiložily ruku k tomu, co je v naší moci a co je možné, když
sloužíme našemu Pánu, nýbrž abychom se spokojily jen s touhou
po  věcech  nemožných.  Pominu,  že  modlitbou  můžete  mnoho
prospět, ale nechtějte pomáhat hned celému světu, nýbrž nejdříve
těm, kdo jsou ve vaší  družině,  a to  bude také větším skutkem
lásky, protože těm jste více povinny. Myslíte, že je malým ziskem,
když bude vaše pokora a váš sebezápor tak velký, a služba všem
a láska k nim i s láskou k Pánu, a s tím se dáte do práce, jak
můžete? Jeho Velebnost uvidí, že byste učinily rády mnohem víc,
a proto vám dá odměnu, jako kdybyste získaly mnohé duše.
 15.  Řeknete  snad,  že  toto  není  obraceti  duše,  protože
(všechny naše spolusestry) jsou již dobré. Co vám do toho? čím
budou lepší, tím příjemnější budou Pánu jejich chvály a tím více



prospěje  jejich  modlitba  bližním.  Končím,  sestry  mé,
napomenutím, abychom nestavěly věže bez základu, neboť Pán
nehledí  tak  na  velikost  díla  jako  na  lásku,  s  jakou  se  koná.
Učiníme-li, co můžeme, dá jeho Velebnost, abychom mohly den
ze dne víc. Hlavně hned neumdlévejme, nýbrž po celý krátký čas
života, a snad kratší, než by se kdo nadál, přinášejme Jeho Pánu
oběť vnitřní  i  vnější,  pokud můžeme, Jeho Velebnost spojí  tuto
oběť s obětí, kterou přinesla na kříži Otci, aby naše oběť nabyla
cenu,  kterou  by  vůle  naše  zasluhovala,  třebaže  byly  skutky
nepatrné.
 16. Popřej nám Velebnost boží, sestry a dcery mé, abychom
se všecky shledaly tam, kde bychom ji na věky chválily. Mně pak
dej  Bůh  milost,  abych  sama  něco  vykonala  z  toho,  co  vám
vykládám, pro zásluhy Syna svého, který živ jest a kraluje na věky
věků, amen! Pravím vám, že neomalenost má je velká, a proto
vás prosím pro téhož Pána, abyste ve svých modlitbách na mne
ubohou a bídnou nezapomínaly. Amen.
 30. 12. 1988

 Závěr
 IHS

 1. Ačkoliv jsem tento spis počala psát proti vlastní vůli, jak
jsem řekla na počátku, přece jen po jeho ukončení ta práce mně
přinesla  mnoho  uspokojení  a  pokládám  tu  námahu  za  dobře
vynaloženou, ačkoliv přiznávám, že jí bylo velmi málo.
 Když pomyslím na velkou uzavřenost a nepatrné pobavení,
které máte, mé sestry, i na to, že se v některých vašich klášteřích
ani  nedostává,  co náleží,  tu  se mi zdá, že vám bude útěchou,
potěšit  se  tímto  vnitřním  hradem,  když  i  bez  povolení
představených smíte vejít a kdykoliv se v něm procházet.
 2. Jest ovšem pravda, že se vlastními silami nedostanete do
všech  komnat,  i  kdyby  se  vám zdálo,  že  síly  ty  jsou  značné,
nestačí, nepovolá-li vás Pán hradu sám. Proto vám radím, abyste
neužívaly  násilí,  kdybyste  shledaly nějaký  odpor,  protože byste
Pána nahněvaly, že by vás již nikdy do komnat nepustil, neboť On
je velkým přítelem pokory. Nebudete-li se pokládat za hodny ani
toho, abyste vešly do třetích komnat, získáte si velmi brzy jeho
přízeň, takže se dostanete až do pátých a budete-li je vytrvale a
často navštěvovat v ustavičné službě jemu, dosáhnete i toho, že
nás vezme i do komnaty, kde dlí sám. Odtamtud pak již nevyjdete,
leč byste byly volány převorkou, neboť chce veliký ten Pán, abys-
te plnily její  vůli,  jako by to  byla vůle jeho samého. I  kdybyste



dlouho prodlely venku z jejího rozkazu, vždycky vám Pán nechá
dveře otevřeny,  kdykoliv  se vrátíte.  Jakmile si  jednou uvyknete
užívat toho Hradu, najdete při všech i sebetrudnějších věcech klid
a naději, že se tam opět vrátíte, a ten klid vám nikdo nebude moci
vzít.

 3. Ačkoliv se tu pojednává jen o sedmi komnatách, přece je
při každé nahoře i dole a po stranách mnoho jiných místností s
krásnými  zahradami  a  studánkami  a  s  bludišti  a  s  věcmi  tak
rozkošnými, že zatoužíte rozplynout se ve chválách na velikého
Boha, který ten hrad stvořil  podle svého obrazu a podobenství.
Najdete-li  něco dobrého v pořádku, v jakém se vám tu mluví o
Bohu, věřte opravdu, že jsou to slova jeho Velebnosti, abyste se
jimi potěšily. Co najdete zlého, to jsou slova má.
 4. Pro velkou mou touhu, abych vám pomohla aspoň trochu
ve službě toho mého Boha a Pána, žádám vás, abyste pokaždé,
kdy budete číst  v této knize, ve jménu mém jeho Velebnost ze
srdce chválily a prosily za rozšíření jeho Církve a za světlo pro
luterány  i  za mne,  aby  mi  odpustil  hříchy  a  vysvobodil  mne z
očistce, neboť tam snad z božího milosrdenství budu, až se vám
toto dostane k přečtení, pokud to bude uznáno za vhodné ke čtení
při zkoumání učenci. Najde-li se něco bludného, to proto, že tomu
lépe nerozumím. Ve všem pak se podřizuji tomu, čemu mne učí
svatá  Církev  katolická,  neboť v  této  poddanosti  žiji,  a  také tak
prohlašuji a slibuji žít i umřít. Buď Bůh, náš Pán navěky chválen a
blahoslaven. Amen!
 5. Tento spis byl dokončen v klášteře svatého Josefa v Avile
roku 1577 v předvečer svatého Ondřeje (29. listopadu) ke cti  a
slávě Boha, který žije a kraluje na věky věků, amen.
 30. 12. 1988
(Opsal jsem tento překlad z originálu psaného tužkou dne 5. 5.
1989. Měl jsem v úmyslu začít s doplňkem převzatým z díla Jana
van Ruusbroeka Ozdoba duchovní  svatby.  Ale  tentýž  dne mně
péčí přátel dr. Ryšánka došla část jeho překladu výborného díla,
které doplňuje výtečně slovní obraz svaté Terezie o kontemplaci.
Připojuji tedy i s komentářem, který uvádím na konci.)

 Výpisky z knihy Thomase Mortona POLÁMANÉ KOSTI



 Přeložil dr. Jiří Ryšánek 28. srpna 1983
První část knihy "Nová semena kontemplace."
"Ty, který  sedíš ve tmě, raduj se ze své naděje.  Když vyšla ji-
třenka, vyjde brzo také slunce."
1. Co je kontemplace?
 (a) Kontemplace je nejvyšší projev lidského rozumového a
duchovního života.  Je  to  duchovní  údiv.  Neboť  kontemplace je
jakési duchovní vidění, k němuž již svou povahou směřuje rozum i
víra,  neboť  bez  něj  by  zůstaly  neúplné.  Kontemplace  spočívá
vždycky  za  naším  poznáním  (b),  za  naším  světem,  za  všemi
systémy,  za  vysvětlováními,  za  rozhovory,  za  dialogy  i  (c)  za
naším já. Kontemplace směřuje k poznání. Poznává Boha tím, že
se Ho zdánlivě dotýká (d).  V kontemplaci si  uvědomujeme a v
jistém smyslu uskutečňujeme dokonce i  to,  v co každý křesťan
doposud jen nejasně věří: "Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus." Je
to probuzení, osvícení a údivné intuitivní uchopení, při němž láska
získává jistotu, že Bůh tvořivě zasahuje do našeho každodenního
života.  Kontemplace  je  čisté,  panenské  poznání,  je  chudé  na
pojmy,  ještě  chudší  na  úvahy,  ale  právě  pro  svou  chudobu  a
čistotu je schopna "jít za slovem, kamkoliv půjde".
 2. Co není kontemplace?
 Jediný způsob, jak se zbavit mylného chápání kontemplace,
je zakusit ji, neboť kontemplace nemůže být ani řádně vysvětlena.
Může být jen naznačena, nabídnuta, ukázána, symbolizována. Nic
není  rozpornějšího,  než  pseudovědecká  definice  kontemplativní
zkušenosti.  Nelze  zde  totiž  postupovat  psychologicky.  Vždyť
kontemplace  je  něčím  více  nežli  hloubavostí  nebo  sklonem  k
uvažování. Hloubavá a reflexivní vloha je ovšem něco, co není k
zahození  v  našem  bezduchém  a  strojovém  světě  (a),  a  proto
může být  dobrou přípravkou ke kontemplaci.  Kontemplace není
možnost  ani  snaha o  dosažení  pokoje.  Přesto  však  právě tyto
vlastnosti jsou velmi dobré, ba skoro nezbytné jakožto příprava na
kontemplaci.  Pro kontemplativního člověka není žádné "myslím"
ani  "proto",  nýbrž  pouze  jsem  v  pokorném  poznání,  že  naše
tajemné bytí je osoba, v níž přebývá Bůh (b). Kontemplace není
trans ani extáze, nevidí se při ní náhlá či nevypověditelná světla.
Ať  nikdo  nedoufá,  že  v  kontemplaci  najde  únik  z  konfliktů,  z
úzkostí nebo pochybností.  Zůstává naopak hlubokou jistotou, že
kontemplativní zkušenost probouzí tragickou úzkost a v hlubinách
srdce  otvírá  mnoho  otázek,  které  se  podobají  ranám,  jež  bez
ustání krvácejí. Člověk může nebo nemusí milosrdně poznat, že
nakonec je to největší zisk, protože Bůh není "něco", není "věc". A



přesně toto je podstatný znak kontemplativní zkušenosti. Vidí, že
tu není  "něco",  co by se dalo nazvat Bůh, neboť Bůh není ani
"něco" ani "věc", nýbrž ryzí "NĚKDO". Je "TY", před nímž naše
nejvnitřnější "já" vnikne do vědomí. On je také "JÁ JSEM", před
nímž opakujeme svým nejosobnějším a nepřenosným hlasem "já
jsem". (b)
3. Semena kontemplace
 Ježíš v podobenství o rozsévači řekl, že "semeno" je Boží
Slovo. Avšak každý projev Boží vůle je vlastně v jistém smyslu
"Boží  Slovo",  jež  je  semenem  nového  života.  Většina  těchto
nespočetných  semen  se  ztratí  a  zahyne,  neboť  lidé  nejsou
připraveni k jejich přijetí. Vždyť tato semena mohou vzklíčit jen v
dobré  půdě  svobody,  dobrovolnosti  a  lásky!  Musíme  se  naučit
poznávat, že Boží láska k nám vlastně přichází v každé situaci a
že přichází  pro naše dobro.  Mou hlavní  starostí  by nemělo být
potěšení nebo úspěch, zdraví nebo život, peníze nebo odpočinek,
nebo dokonce ctnost a moudrost, tím méně pak jejich protiklady -
utrpení, nezdar, nemoc a smrt. Jedinou mou touhou a radostí, ve
všem, co se děje, by mělo být  poznání  zde je věc, kterou Bůh
chtěl pro mne (a). V ní najdu jeho lásku, a když ji přijmu, mohu Mu
jeho lásku vrátit a spolu s ní mu dát sebe sama. Vždyť tím, že dám
sama sebe, najdu Boha a Bůh je věčný život. Jak poznám Boží
vůli? Jestliže něco vyžaduje pravda,  spravedlnost,  milosrdenství
nebo láska, pak je to jistě chtěno BOHEM. Souhlas s Jeho vůlí je
pak souhlas s tím,  že budu pravdivý nebo budu mluvit  pravdu,
nebo ji budu alespoň hledat. Poslušnost je odpovědí na Jeho vůli
(b).  Mám se  stát  jeho nástrojem, aby On pracoval  skrze  mne.
Naproti tomu nepřirozená, šíleně úzkostlivá práce, práce konaná z
hrabivosti nebo ze strachu či pod vlivem jiné neuspořádané vášně,
nemůže být vlastně obětována Bohu. (c)
4. Všechno, co existuje, je svaté (a)
 V ničem, co Bůh stvořil není obsaženo zlo, a proto nic z toho
se nemůže stát  překážkou našeho spojení  s  Ním. Překážka je
pouze  v  našem  "já",  totiž  v  houževnaté  snaze  prosadit  svou
oddělenou, vnější,  sobeckou vůli.  Kdo se snaží dostat se z této
situace tím, že s dobrými Božími věcmi jedná jako by byly zlé, jen
se utvrzuje v hrozném klamu. Tito lidé se podobají Adamovi a Evě
v ráji. Adam svaloval vinu na Evu a Eva svalovala vinu na hada.
"Žena mne svedla, víno mne svedlo,  jídlo mne svedlo. Žena je
zkáza, víno je jed, jídlo je smrt. Proto je musím nenávidět a tupit.
Když je  budu nenávidět,  budu se líbit  Bohu."  Toto  ovšem jsou
myšlenky a postoje dítěte,  divocha či  modloslužebníka,  jenž se



snaží  magickým  zaříkáváním  chránit  své  sobecké  já  a  usmířit
nenasytného  bůžka  ve  svém  srdci.  Vždyť  považovati  takovou
modlu za Boha je nejhorší druh sebeklamu, který z člověka dělá
fanatika,  jenž není  schopen smířlivě se stýkati  s  pravdou,  není
schopen pravé lásky. Někteří lidé se domnívají, že svatý nemůže
mít  přirozený  zájem  o  něco  stvořeného,  že  ten,  kdo  žije
nadpřirozeně, musí všechnu svou bezmocnost nahradit frázemi a
libovolnými odkazy na Boha. Avšak svatý ví, že svět a všechno, co
Bůh stvořil, je dobré, kdežto ti, kteří nejsou svatí, buď si myslí, že
stvořené  věci  jsou  nesvaté,  nebo  se  o  tuto  otázku  prostě
nezajímají, neboť mají zájem jenom o sebe samy.
5. Totožnost věcí

Strom ani živočichové nemají problémy. Bůh je totiž  učinil
tím, čím jsou, aniž by se s nimi o tom radil, a oni jsou dokonale
spokojeni. Ale s námi je to jiné. Bůh nám dal svobodu rozhodová-
ní, abychom se stali tím, čím chceme být. Můžeme totiž být sebou
nebo  nemusíme,  jak  se  nám  líbí.  Ale  tuto  volbu  nemůžeme
provádět beztrestně. Vypracovati vlastní totožnost v Bohu, Bible to
nazývá "pracovati na své spáse" - to je práce, jež vyžaduje oběti,
bolest, riziko a mnoho slz. Kdybych totiž nepřijal, nemiloval a ne-
konal Boží vůli, odmítal bych tím svou plnou existenci (a). Vždyť
všechny hříchy začínají u předpokladu, že mé nepravé já, to já,
které existuje jen v mých sobeckých přáních, je základní skuteč-
ností života a že všechno ve vesmíru je zaměřeno jen k němu. (b)
6. Modlitba a objevení sama sebe
 Je nezbytné, abychom byli spaseni z onoho moře lží a vášní,
jemuž  se  říká  "svět"  (a).  Ale  tímto  mořem  je  především  naše
"světské já". Od narození žijeme v sobectví a jsme soustředěni jen
na sebe samy. A právě toto je dědičný hřích (b). I když se třeba
snažím,  abych  se  líbil  Bohu,  přesto  se  kloním  k  tomu,  abych
především uspokojil svou ctižádost, která je nepřítelem Boha (c).
Vždyť  nedokonalost  může  být  obsažena i  v  nejohnivější,  velmi
dokonalé lásce, i v touze po ctnosti, po svatosti. Dokonce i touha
po kontemplaci může být nečistá, jestliže si neuvědomíme, že pra-
vá kontemplace představuje dokonalé zničení veškerého sobectví,
nejryzejší  chudobou a čistotu ducha. Bože,  dej  mi sílu,  která ti
slouží v mlčení a v pokoji! Dej mi pokoru, v níž jedině najdu od-
počinek,  a vysvoboď mne z pýchy,  jež je největším břemenem!
Nechť miluji všechny lidi jako sama sebe, nechť umlknu, abych ve
svém srdci naslouchal Božímu hlasu! Nechť osvobodím rozum od
obrazů stvořených věcí, abych se mohl skrytě setkati s Bohem v
tajemné lásce! Nechť se vyhýbám neshodám a střetnutím s jinými



lidmi,  abych mohl  spočinout v pokoře a nalezl  pokoj!  Nechť se
odvrátím  od  planých  debat  a  odložím  těžká  břemena  úsudků,
výtek  a  kritik,  jakož  i  celé  břemeno  domněnek,  které  nejsem
povinen nosit. Nechť má vlastní vůle je vždy připravena ustoupit a
tím přitáhnout všechny síly duše z nejhlubšího středu, abych mohl
v tichu očekávat příchod Boha, klidně a nenásilně soustředěn na
bod mé závislosti na něm. Proto musím shromáždit všechno, čím
jsem, všechno, čím snad mohu trpět  i  být  a odevzdati to Bohu
dobrovolným zřeknutím se,  v dokonalé  lásce,  slepé víře  a  ryzí
důvěře,  abych konal  jeho vůli.  A proto musím čekat  v pokoji  a
prázdnotě a v zapomnění na všechny věci. Vždyť je dobré mlčky
čekat na Boží spásu!
7. Spojení a rozdělení
 Lidé, kteří nic nevědí o Bohu a jejichž život je soustředěn jen
kolem nich samých, si představují, že mohou sebe najít jen tak, že
budou bojovat s  celým světem, aby uhájili  svá přání,  žádosti  a
úsilí.  Snaží  se  stát  se  skutečnými  tím,  že  se  vnucují  ostatním
lidem, že si přivlastňují určitou část omezené zásoby stvořených
dober, čímž zdůrazňují rozdíl mezi sebou a ostatními lidmi, kteří
mají méně než oni nebo vůbec nic. Člověk, jenž žije v takovémto
rozdělení,  není  osobnost,  nýbrž  izolovaný "jednotlivec".  Člověk,
jenž  žije  v rozdělení,  žije  vlastně ve smrti.  Nemůže najít  sama
sebe, neboť je ztracen, přestal být skutečností, domnívá se, že je
osobností, ale je to jen zlý sen. A teprve až zemře, objeví, že už
vlastně dávno přestal existovat, protože Bůh, který je nekonečnou
Skutečností a jenž svým pohledem dává život všem, co existuje,
mu řekne: "neznám tě". Duchovní pýcha je nemoc. Něco z toho
červa je i  v srdcích všech zbožných lidí. Jakmile učinili  něco, o
čem  ví,  že  je  to  dobré  v  očích  Božích,  snaží  se,  aby  si  to
přivlastnili.  Své  ctnosti  ničí  tím,  že  si  je  přivlastňují  a  svůj
soukromý klam o sobě samých odívají hodnotami, které vlastně
náležejí jenom Bohu. Tato nemoc je velmi nebezpečná, jestliže se
jí podaří, že vypadá jako pokora. Jakmile si pyšný člověk myslí, že
je pokorný, pak je jeho případ beznadějný. Domnívá se totiž, že
jeho  pýcha  je  Duch  svatý.  Je  ovšem  hrozné,  když  takového
člověka třeba napadne, že je prorokem nebo vyslancem Božím
nebo člověkem, jenž má poslání  napravit  svět.  Pak je schopen
ničit  náboženství  a  zprotivit  lidem Boží  jméno.  Měl  by  naopak
hledat svou totožnost nejen v Bohu, ale i v ostatních lidech. Vždyť
nikdy nebude schopen najít sebe, bude-li se izolovat od ostatních
lidí, jakoby on sám byl něčím jiným než oni.
8. Samota není oddělení



 Někteří  lidé  se  stali  poustevníky  snad  také  proto,  že  se
domnívali, že svatosti dosáhnou jen tehdy, když utečou od lidí. Ale
život ve vědomě zvolené samotě může ospravedlnit jen přesvěd-
čení, že mi pomůže k tomu, abych miloval nejen Boha, nýbrž i os-
tatní lidi. Jdete-li na poušť jen proto, abyste se zbavili lidí, kteří se
vám nelíbí, nenajdete ani pokoj ani samotu, nýbrž jen se ocitnete
o  samotě  s  tlupou  ďáblů.  Pravá  samota  je  pravým  sídlem
osobnosti,  kdežto  nesprávná  samota  je  útočištěm  individuality.
Člověk může uniknout lidem tím, že se ponoří do davu. Jděte na
poušť, ale nikoli proto, abyste unikli lidem, nýbrž proto, abyste je
nalezli v Bohu. Každý jednotlivec v davu je izolován touto vrstvou
necitlivosti. Nestará se, neslyší, nemyslí. Nejedná, nýbrž je hnán.
Nemluví, nýbrž vyměňuje fráze. Člověk totiž nutně potřebuje žít ve
spojení, v pravém dialogu s ostatními, má-li zůstat lidským. Když
pokora člověka zbaví přilnutí k jeho skutkům i k jeho pověsti (a),
objeví, že dokonalá radost je možná jen tehdy, když jsme úplně
zapomněli sami na sebe. Vždyť svatost je vlastně ve všem a Bůh
je všude kolem (ovšem i v nás). (b) Když řeknu, že jsem stvořen k
Božímu obrazu,  je  to  totéž,  jako  když  řeknu,  že  důvodem mé
existence je láska. Ale já, jenž jsem bez lásky, nemohu se stát
láskou, dokud mne láska neztotožní se sebou samým. Ale budu-li
vysílat sebe, svou lásku, aby jednala a milovala ve mně i ve všem,
co činím, pak budu proměněn a pak také objevím, kdo jsem a
získám svou pravou totožnost tím, že se ztratím v Bohu. A právě
tomu se říká svatost.
9. Jsme jeden člověk
 Jedním  z  paradoxů  mystického  života  je  tento:  Člověk
nemůže vstoupit do nejhlubšího středu sama sebe a tímto středem
projít  k  Bohu,  dokud  není  schopen  úplně  vyjít  ze  sebe,  tj.
vyprázdnit se a dát se druhým lidem v čisté a nesobecké lásce.
Čím více se ztotožníme s Bohem, tím více se ztotožníme i  se
všemi těmi, kteří jsou ztotožněni s Ním. Jeho láska chce žít v nás
všech, jeho Duch chce být naším jediným životem, životem nás
všech i životem Boha. A proto máme milovat jeden druhého i Boha
stejnou láskou, jakou On miluje nás i  Sebe. Vždyť tato láska je
sám  Bůh!  Nekonečná  Boží  láska  vždy  začíná  v  Otci,  vždy  je
naplněna v Synu a vždy je dokonalá v Duchu svatém. Vnitřní život
v Bohu je  dokonalá kontemplace.  Naše radost  i  náš život  jsou
určeny k tomu, aby nebyly ničím jiným nežli účastí na životě oněch
Tří  osob.  V  nich  budeme  jednou  žít  zcela  v  Bohu  i  v  sobě
navzájem, tak jako božské osoby žijí jedna v druhé.
10. Tělo se zlámanými kostmi



 Lakota a žádostivost lidí plodí na celé zemi rozdělení a rány,
které trhají jednotu mezi lidmi, rozšiřují se a otvírají se v hrozné
války, vraždy, masakry, revoluce, nenávist, zabíjení a mučení těl i
duší  lidí,  ničení  měst  ohněm,  hladovění  miliónů,  vyhlazování
obyvatelstva  a  konečně v nesmírnou nelidskost  atomové války.
Tím je Kristus pobíjen ve svých údech, roztrhán na kusy. Bůh je
vražděn  v  lidech.  Při  bolestech  rozkolu  s  ostatními  lidmi  lidé
mohou učinit dvě věci: mohou milovat nebo se mohou nenávidět.
Nenávist  couvá před  obětí  a  bolestí,  jimiž  se  platí  za  spravení
kostí. Odmítá útrapy sjednocení. (a) Nenávist v jakékoliv formě je
ničivá, a i když třeba tělesně zvítězí, vítězí ke své duchovní zkáze.
Těchto krvelačných bůžků byla kdysi  lidská rasa zbavena jen s
velkou námahou, hrozným utrpením a smrtí Boha, jenž se vydal
kříži  a vytrpěl chorobnou krutost  svých tvorů ze soucitu  s  nimi.
Když přemohl smrt, otevřel jim oči pro skutečnost lásky, která se
neptá po hodnotě lásky, jež přemáhá nenávist a ničí smrt. Ale lidé
nyní odvrhli toto božské zjevení a vrátili  se ke starým válečným
bohům, kteří nenasytně jedí maso a pijí krev lidí. Je totiž mnohem
snazší  sloužiti  těmto  bohům  nenávisti  (b),  neboť  se  živí  úctou
kolektivního fanatismu. Aby člověk sloužil bohům nenávisti, k tomu
postačí,  když je zaslepen kolektivní vášní (c). Má-li  však sloužit
Bohu  lásky,  musí  být  svobodný,  musí  na  sebe  vzít  hroznou
zodpovědnost, že bude milovat i přes všechnu nehodnost, ať už
v sobě nebo ve svém okolí.  Základní křesťanskou odpovědí na
nenávist  není  přikázání  lásky,  nýbrž  to,  co  mu  musí  nutně
předcházet, aby toto přikázání učinilo snesitelným, je to přednější
přikázání  věřit.  Základem  křesťanské  lásky  není  vůle  milovat,
nýbrž víra,  že člověk je milován (c).  Víra,  že člověk je milován
Bohem, přesto že je toho nehoden, nebo spíše bez ohledu na jeho
hodnotu. Musí se tomu naučit nejen u těch, kteří jsou ze stejné
třídy, stejného zaměstnání, stejné rasy, stejného národa, ale také
tehdy,  když  lidé,  kteří  trpí,  patří  k  jiným  skupinám,  ba  i  ke
skupinám, které jsou považovány za "nepřátelské". Dělám-li toto,
poslouchám  Boha,  ale  když  to  nečiním,  neposlouchám  Boha.
Kontemplace je dar, který nedostane ten, kdo nesouhlasí s Boží
vůlí a mimo její dosah je i ten, kdo se nesnaží pěstovat soucit s
ostatními. Člověk, který se uzamkne se svým sobectvím v soukro-
mí, uvedl se do postavení, kdy se ho v něm zmocní zlo jako ďábel,
nebo ho to dožene k šílenství.
 +++++++++++++++++++++++++++++
 VŠECHNO JEMNĚJI
(Výpisky z druhé části knihy "Nová semena kontemplace". Přeložil
rovněž dr. Ryšánek.)



 "Je dobré čekat mlčky na Boží spásu."

11. Pokora proti zoufalství
 Zoufalství  je znamením sebelásky.  V každém člověku se

skrývá nějaký ten kořínek zoufalství,  protože v každém člověku
sídlí pýcha. Zoufalství je nejzazším rozvinutím pýchy tak velké a
zatvrzelé, že si raději zvolí naprostou bídu a zatracení, než aby
člověk  uznal,  že  nad  námi  je  Bůh  a  že  sami  nejsme schopni
naplnit  své  určení.  Ale  člověk,  který  je  opravdu  pokorný,
nemůže  zoufat,  protože  v  pokorném  člověku  už  není  nic
takového jako je lítost nad sebou samým.  Je skoro nemožné
přecenit  hodnotu  pravé  pokory  a  její  moc  v  duchovním životě.
Vždyť počátek pokory je i počátkem blaženosti, a dovršení pokory
je dokonalostí  veškeré radosti.  Pokora je totiž jediným klíčem k
víře.  Kdyby  nebyla  na  světě  pokora,  byli  bychom  neschopni
radosti,  protože jedině pokora může zničit  soustředění na sebe,
které činí radost nemožnou. Existuje však také nepravá pokora.
Uvažujeme-li  o  mystickém  spojení  jako  o  něčem,  co  pouze
zdokonaluje naši bytost a poskytuje nám největší možné štěstí a
uspokojení,  pak také je možné toužit  po ní  touhou sobeckou a
plnou  pýchy.  Radost  z  mystického  spojení  naopak  prchá  před
každým projevem sobectví a před sebemenší stopou pýchy. Proto
nežádejte, abyste byli povýšeni, nýbrž spíše poníženi, nežádejte,
abyste byli velcí, nýbrž malí v očích vlastních i světa, neboť do
této radosti vstoupíte jedině tehdy, zmizíte-li tím, že se ponoříte do
střediska vlastní nicoty a skrze ně pak budete vtaženi do Boha.
Jeho velikost získáte jen tehdy, když projdete "uchem jehly" vaší
vlastní nedostatečnosti. Sebedůvěra je sice vzácný přirozený dar
a znamení plného zdraví, ale není to totéž co víra, neboť víra je
mnohem hlubší. I když všechno ostatní je nám vzato, víra musí jít
dál.  Nejsme-li  pokorní,  obvykle  si  přejeme,  aby  tato  víra  nám
přinesla zdraví, klidnou mysl atd., a vůbec každou dobrou věc. A
Bůh, bude-li chtít,  může nám tyto věci dát. Pokorný člověk není
rozrušen chválou, neboť nemá zájem o sebe a ví, odkud k němu
přichází dobro, které je v něm. Neodmítne chválu, neboť ví, že ta
patří Bohu, kterého miluje, a jestliže se mu jí dostane, neponechá
si nic pro sebe, nýbrž všechno s velikou radostí odevzdává svému
Bohu. Ten, kdo se doposud nenaučil pokoře, bude zajisté zmaten
a rozrušen chválou. A kdo nemá pokoru vůbec, dostane-li se mu
nějaké chvály, hltá ji jako pes, který hltá kus masa. Pokorný člověk
přijímá chválu tak,  jako čisté  okno přijímá sluneční  světlo.  Čím
pravdivější  bude světlo,  tím méně uvidíte  sklo.  Jak můžete  být
pokorní,  když se pořád díváte na sebe? Kdybyste byli  opravdu



pokorní, vůbec byste se netrápili se sebou. Proč také: Měli byste
zájem o Boha, o Jeho vůli a nestarali byste se o to, aby se stalo
tak,  jak  si  toho  žádá vaše  sobectví.  Kontemplativní  zkušenosti
nedosáhnete tím, že nahromadíte velkolepé myšlenky či  vidění,
nebo budete-li  provádět hrdinská sebeumrtvování. Vždyť to není
"něco,  co si můžete koupit"  za nějakou minci,  i  kdyby vypadala
sebeduchovněji. Je to ryzí dar Boha, ale musí to být dar, neboť je
to  část  Jeho  podstaty.  Vždyť  pokorný  člověk  nemá  strach  z
nezdaru.  Nemá vskutku  strach  z  ničeho,  ani  ze  sebe,  protože
dokonalá pokora v sobě zahrnuje dokonalou důvěru v Boží moc,
před níž žádná jiná moc nic neznamená a pro niž neexistují žádné
překážky. Pokora je nejjistějším znamením síly.
12. Svoboda a poslušnost
 Budeme-li  žít  s  druhými  lidmi  a  budeme-li  se  snažit,
abychom pochopili jejich slabosti a nedostatky, pomůže nám to,
abychom se stali opravdovými kontemplativními lidmi. Ani odvážné
přijetí vnitřních zkoušek v úplné samotě nenahradí očistu, kterou
získáme,  budeme-li  pokorně  a  trpělivě  milovat  druhé  lidi  a
budeme-li  mít  pochopení  i  pro  jejich  nejnerozumější  potřeby  a
žádosti. Poustevníci jsou vždycky v nebezpečí, že jen vyschnou a
ještě se utvrdí ve své výstřednosti, protože se nestýkají s druhými
lidmi,  ztrácejí  hluboký  smysl  pro  duchovní  skutečnost,  kterou
může dát jen čistá láska. Myslíte si, že dojdete svatosti, když se
uzavřete se svými knihami, modlitbami atd. před lidmi? Nebo když
budete  odmítat  činnost  a  práce,  které  jsou  nutné  pro  dobro
druhých,  ale  vás  náhodou nudí  nebo zneklidňují?  Vždyť  vnitřní
kontemplace a vnější činnost vůbec nestojí proti sobě, neboť to
jsou dvě stránky téže lásky k Bohu (a). Nehleďte na to, jak málo
jste poznali Boha v modlitbě, nýbrž srovnejte své skutky s tímto
málem a  uspořádejte  je  podle  této  míry.  Celým tajemstvím je,
odevzdat se do vůle Boží ve všem, co závisí na našem chtění, a to
jak ve vnitřním životě, tak i ve vnějších dílech konaných pro Boha,
a pak budete toužit  jen po jediné věci:  abyste konali  jeho vůli.
Právě (b) v tomto mlčenlivém svědectví Boží lásky kontemplativní
člověk provádí  svůj  apoštolát.  Vždyť  svatý  káže  právě  tím,  jak
chodí,  stojí,  bere  věci  a  drží  je  ve své  ruce,  káže  tudíž  svým
vlastním příkladem. Dokonalí lidé nemusí uvažovat o jednotlivos-
tech své činnosti, neboť sám Bůh v nich a pro ně začne postupně
dělat to, co oni chtějí. Nejnebezpečnějším člověkem na světě je
kontemplativní člověk, který není nikým veden. Důvěřuje totiž jen
svým viděním, poslouchá jen vábení vnitřního hlasu, ale nechce
naslouchat druhým lidem (c). Ztotožňuje Boží vůli se vším, co mu
v jeho srdci dává cítit velký, teplý vnitřní žár. Takovýto člověk má



dojem, že je svatý, a přesto může způsobit zkázu celého města
nebo i národa. Svět je ostatně pokryt jizvami, které na jeho těle
zanechali takovíto lidé - vizionáři. Mají mnoho řečí a všechno, co
říkají,  je  poselství  s  velkým "P",  a  přesto  nikoho  nepřesvědčí.
Proto nesmíme nerozvážně zavírat oči před pravdou, nýbrž máme
také plnit  rozkazy,  které nebývají  vždycky dokonalé. Poslušnost
neznamená zřeknutí  se svobody,  nýbrž její  rozvážné použití  za
určitých, dobře definovatelných podmínek (d).
13. Co je svoboda?

 Špatná volba ničí svobodu. Naproti tomu dokonalá duchovní
svoboda  jest  úplná  neschopnost  učinit  nějakou  špatnou  volbu.
Jedině člověk, který tak plně odhodil zlo, že po něm ani nezatouží,
je vpravdě svobodný. Bůh, v němž není naprosto žádný stín ani
možnost  zla  či  hříchu,  je  nekonečně  svobodný.  Existuje  ve
skutečnosti vůbec svoboda? Jedině Boží vůle je bez chyby, kdežto
každá  jiná  svoboda  může  upadnout  a  zmařit  se  nesprávnou
volbou. Každá pravá svoboda k nám přichází jako nadpřirozený
dar  od  Boha.  Mohu-li  odporovat  Jeho  vůli,  nejsem  svobodný.
Vždyť v hříchu nespočívá pravá svoboda. Svoboda je tedy hřivna
daná nám Bohem, je  to  nástroj,  s  nímž máme pracovat.  Je to
nástroj, jímž budujeme svůj život, své štěstí. Naše pravá svoboda
je  něčím,  co  nikdy  nesmíme  obětovat,  neboť  bychom  se  tím
vlastně zřekli Boha. Svou pravou svobodu musíme hájit společně
se  svým životem,  protože  je  to  nejcennější  prvek  naší  bytosti.
Obětovat musíme jen nepravou spontánnost rozmaru, lžisvobodu
hříchu. Právě svoboda z nás činí osobnost, které je určeno, aby
byla Božím obrazem.  Jednou z hlavních funkcí  nadpřirozeného
společenství církve jest,  uchovat naši duchovní svobodu Božích
synů. A jak málo lidí si to vůbec uvědomuje!
14. Odpoutanost

 Zajímalo by mne, existuje-li dnes ve světě aspoň dvacet lidí,
kteří vidí věci tak, jaké skutečně jsou, to by znamenalo, že by zde
bylo  dvacet  lidí,  kteří  by  byli  zcela  svobodní,  kteří  by  nebyli
ovládáni  nebo  aspoň  ovlivněni  nějakým  přilnutím  ke  hmotným
věcem nebo k vlastnímu já, nebo i k nějakému Božímu daru, třeba
k té nejvyšší milosti. (a) Nevěřím, že je na světě dvacet takových
lidí, ale musí tu být jeden nebo dva. Ti jako jediní drží všechno
pohromadě a brání, aby se vesmír nerozpadl (b). Milujete-li věci a
toužíte-li  po nich pro ně samy, i  když snad chápete povšechné
mravní  zásady,  přesto  nevidíte  způsob,  jak  je  aplikovat.  I  když
vaše situace je formálně správná, přesto se zde může vyskytnout
skrytá  okolnost,  kterou  jste  asi  přehlédli,  a  ta  pokazí  i  vaše



nejctnostnější  úkony  nějakou  nedokonalostí.  Některé  stránky
odpoutanosti  a  zejména  vnitřní  čistoty  a  citlivosti  svědomí  se
většině svatých nepodaří vůbec objevit. Zřekli se sice ctižádosti a
světských  potěšení,  ale  našli  si  jiné  potěšení  a  jiné  ctižádosti,
které mají jemnější a duchovnější ráz. (c) Cíl svého života najdou
v soustředění a ve vnitřním pokoji. Ale prosté soustředění je právě
tak stvořeno, jako automobil. A pocit vnitřního pokoje není méně
stvořený než láhev vína. Zkušenost "postřehů" Boží přítomnosti je
právě tak stvořena jako sklenice piva. Jediný rozdíl spočívá v tom,
že  soustředění,  vnitřní  pokoj  a  pocit  Boží  přítomnosti  jsou
duchovním  potěšením,  kdežto  ty  druhé  věci  jsou  potěšením
hmotným. Přilnutí  k duchovním věcem je tedy naprosto stejným
přilnutím, jakým je neovládnutá láska k něčemu jinému. A proto
mnoho  kontemplativních  lidí  se  nikdy  nestane  velkými  světci,
protože ulpívají na ubohých malých potěšeních, která jsou dávána
začátečníkům  na  kontemplativní  cestě.  Nikdy  e  nebudete
dokonale modlit, dokud se neodloučíte od potěšení z modlitby. V
náboženském  životě  se  vyskytuje  jakýsi  druh  hrubého
materialismu, který vede i upřímné lidi k domněnce, že zapírati se
vlastně znamená prostě vzdát se věcí, které potěšují pět smyslů
zevních.  Dokud  nebude  jasné,  že  se  chceme  vážně  zřeknout
všech přilnutí,  Duch svatý nás nepovede do pravé temnoty,  do
srdce  mystické  vyprahlosti,  ve  které  nás  Bůh  sám  tajemně
vysvobozuje ze zmatků, z mnohosti potřeb a tužeb, aby nám dal
Jednotu  v  Sobě  a  se  Sebou.  Nesmíme  se  ovšem  děsit  naší
slabosti, ubohosti,  nevěrnosti apod. V takovémto postavení není
užitečné  vynucovat  si  rozhodnutí.  Je  totiž  zapotřebí  velké
trpělivosti  a  pokory,  a  pokorné prosby o  světlo,  odvahu a  sílu.
Postavíme-li se odhodlaně proti své zbabělosti a vyznáme se z ní
Bohu, nemusíme pochybovat, že se jednoho dne nad námi smiluje
a ukáže nám cestu ke svobodě v odpoutanosti.
15. Vnitřní modlitba

 Každý  metodický  postup,  týkající  se  rozjímání  a  vnitřní
modlitby, je dobrý pro toho, kdo jej může použít.  Kdo může mít
prospěch  ze  soustavného  rozjímání,  neměl  by  je  zanedbávat,
dokud  se  nebude  bát  odložit  tyto  metody  stranou  a  občas  se
trochu  samostatně  zamyslit.  Kniha  o  rozjímání  vás  má  naučit
myslet, ale nemá myslet za vás. Proto zajisté marníte čas, když
takovouto knihu vezmete a prostě ji  jen přečtete.  Jakmile  však
nějaká myšlenka zapůsobí na vaši mysl nebo na vaše srdce, pak
ihned  knihu  odložte,  protože  právě  započalo  vaše  rozjímání.
Myslíte-li  si,  že  musíte  dospět  ke  shodě  s  autorem,  velice  se
mýlíte. Vždyť Bůh si může přát, abyste skončili docela někde jinde



a  dá  vám  třeba  docela  jinou  milost  nežli  tu,  kterou  autor
předpokládal,  že potřebujete. Rozjímat se máme učit  všude, na
ulici,  v přírodě, s knihou, když čekáme na autobus či  ve vlaku.
Především se seznamte s církevní liturgií a učiňte si z liturgického
cyklu  část  svého života  (a).  Dovolte,  aby  jeho  rytmus  si  našel
cestu  do vašeho života a do vaší  duše.  To je  ovšem jen práh
rozjímání,  cvičení  ctností,  milovati  Boha a  uvědomovat  si  Jeho
přítomnost. Skutečný účel rozjímání je tento: Má naučit člověka,
jak  se  osvobodit  od stvořených věcí  a  časných  zájmů,  v nichž
nalézá jen zmatek, a naproti tomu navázat vědomý a milující styk
s Bohem, v němž může přijmout pomoc od Boha, neboť ví, že ji
velmi  potřebuje.  Bude  chválit  Boha,  bude  mu  chtít  děkovat  a
milovat  Ho,  neboť  právě  toto  se  mu  stane  nyní  opravdovou
radostí.  Tehdy  bude  zapotřebí,  abyste  se  pevně  postavili  proti
myšlence, že se rozjímání vzdáte. Musíte se k němu vracet každý
den i přes potíže a utrpení, které cítíte. Nakonec vám vaše trápení
a skryté dílo milosti řekne, co máte dělat. Od této chvíle byste se
měli snažit, aby vaše modlitba byla co nejprostší. Až se stanete
schopnými rozjímat, rozjímejte! Ale neničte se neužitečným úsilím
uskutečnit  vypracované  plány  nabízené  tlustými  knihami  o
rozjímání.
16. Roztržitost
 Modlitbě a lásce se skutečně naučíte v té chvíli, kdy se vám
modlitba stane nemožnou (a) a kdy se naše srdce obrátí v kámen.
Jestliže jste neměli žádné roztržitosti, pak ani nevíte, jak se modlit.
Vždyť tajemstvím modlitby je hlad po Bohu a po vidění Boha, hlad,
jenž leží mnohem hlouběji nežli je rovina jazyka a citu. Jedním z
důvodů naší roztržitosti je, že rozum, paměť i obraznost jsou činny
i v době rozjímání proto, aby vaši vůli uvedly do přítomnosti jejího
předmětu,  tj.  Boha.  (b)  Po  chvilce  se  otevřou  dveře  vaší
podvědomé mysli  a na scéně začnou tancovat všelijaké figurky,
různé vidiny,  necudnosti  atd.  Jste-li  moudří,  nebudete si  těchto
věcí  všímat.  Všímejte  si  jen  Boha  a  svou  vůli  držet  klidně
zaměřenou k Němu v prosté touze. A když si je uvědomíte klidně,
pak je to jen proto, abyste je odmítli. Vždyť přítomnost Boha vůbec
nezávisí na vašich myšlenkách. Je zde totiž zcela jistě, a kdyby
zde  nebyl,  nemohli  byste  ani  existovat.  Vzpomínka  na  jeho
nepřetržitou přítomnost je nejjistější kotvou pro naši mysl i srdce v
bouřích roztržitosti a pokušení, od nichž musíme být očištěni. (c)
17. Dar pochopení
 Jak bezedná je Boží moudrost a její poznání! Zdá se vám,
že jste stejným člověkem, jakým jste vždy byli, ale ve skutečnosti



jste  sebou  více,  než  jste  byli  předtím,  neboť  právě  jste  začali
existovat. Cítíte, jako byste se konečně plně narodili. Vše, co bylo
předtím, byl omyl, tápavá příprava na toto narození. Teprve teď
jste  vstoupili  do  svého  živlu.  A  právě  teď  jste  se  stali  ničím.
Situace duše v kontemplaci je podobná situaci Adama a Evy v ráji.
Všechno  je  sice  vaše,  ale  pod  jednou  nesmírně  důležitou
podmínkou: že to všechno je vám jen propůjčeno. Jen maximální
pokora  vám  může  poskytnout  instinktivní  jemnost  a  opatrnost,
které  nám zabrání,  abychom sahali  po  potěšení  a  uspokojení,
které  v  této  temnotě  můžeme  uchopit  a  ochutnat.  To  je  dar
pochopení. Vycházíme ze sebe do radostné prázdnoty, do nicoty,
kde už neexistují žádné zvláštní předměty poznání, nýbrž jedině
Boží  pravda  bez  jakéhokoliv  omezení,  bez  nedostatků,  bez
poskvrny.  Toto  čisté  světlo,  které  má  příchuť  ráje,  je  za  vší
pýchou, za výkladem, za vlastnictvím, za samotou. Je to světlo
Kristovo, jenž stojí uprostřed nás a my ho přesto neznáme.
18. Noc smyslů

 Pro ducha bude vhodnější, když se kontemplaci naučí od
Boha,  ale  nikoli  v  náhlých  záblescích,  nýbrž  nepozorovaně,
postupně.  Bez  nezbytného základu,  jejž  tvoří  dlouhá a  trpělivá
zkouška a pomalý postup v temnotě víry, se kontemplaci vlastně
nikdy nenaučíme. Je to těžká zkouška, ale na druhé straně nějak
instinktivně cítíme že,  že uprostřed této  temnoty spočívá pokoj.
Něco  nás  povzbuzuje,  abychom  setrvali  v  tichosti,  důvěřovali
Bohu,  byli  klidní  a  čekali,  až  se  ozve Jeho hlas,  abychom byli
trpěliví a nevzrušovali se. Brzy objevíme, že všechny neužitečné
pokusy rozjímati nás jen matou a vyrušují, ale setrváme-li klidně v
nahé  pravdě  a  když  spočineme  v  prosté  a  bdělé  pozornosti,
pozorni  ve  tmě,  která  nás  mate,  ihned  do  naší  duše  začne
pronikat  jemný  a  nedefinovatelný  pokoj,  jenž  nás  naplňuje
hlubokým uspokojením. Toto uspokojení je temné a velmi jemné,
a  proto  nemůže  být  pochopeno  ani  identifikováno.  Vstupuje  z
centra a zase odchází. Ale je zde. Co to je? To je těžko říci, ale
člověk cítí, že je to nějak zahrnuto v Boží vůli nebo prostě v Bohu.
(a)
19. Cesta pustinou

 I když člověk nedovolí, aby jeho duch byl sražen a zmaten
suchostí a bezmocností, a nechá Boha, aby ho plně vedl pustinou,
netouží po jiné podpoře ani po jiném vedení, než po podpoře a
vedení  Božím,  aby  byl  připraven  do  Zaslíbené země.  Když  se
člověk nebojí  ponechat svůj  duchovní  postup v rukou Božích a
složí modlitbu, ctnost, zásluhy, milost a všechny dary na Toho, od



něhož všechno přichází, bude mnohem rychleji veden k pokoji ve
spojení s Ním. Jeho pokoj bude ještě sladší neboť bude zbaven
všech starostí. Neexistuje taková modlitba, při níž byste nadobro
nic nedělali. Když neděláte nic, nemodlíte se. Na druhé straně, je-
li Bůh zdrojem vaší činnosti, pak činnost vašich schopností může
spočívat zcela za vědomím a její výsledky nemusí být viděny ani
chápány. V kontemplativním životě totiž nezáleží na tom, abyste
vy nebo váš vůdce měli vždycky neomylně pravdu, nýbrž abyste
byli hrdinsky věrni milosti a lásce. Jestliže vás Bůh volá k Sobě,
pak vám mlčky slibuje všechny milosti, které potřebujete, abyste k
Němu došli. Tomuto slibu musíte být slepě věrni. (a)
20. Nesprávný plamen
 Celý duch se kolébá a motá ve výbuchu opojivé radosti nebo
v bouři zkroušenosti, které mohou být dobré a zdravé, ale které
přesto jsou stále více či méně živočišné, i když jiskra, která oheň
vyvolala,  mohla  mít  nadpřirozený  původ.  Tento  žár  vzplane  v
několika okamžicích nebo i  za půl  hodiny.  Když trvá,  zakoušíte
silné potěšení, které je občas klamavé, i když je vznešené. Náhlé
duchovní vzrušení ve sváteční den vás může posílit  po týdnech
zápasu  a  námahy.  Takováto  vzrušení  ostatně  nejsou  vůbec
důležitá, a kdo se už trochu vycvičil v duchovním životě, ví, že se
nepovažuje za  příliš  dobré horlivě usilovat  o  takovéto úspěchy.
Vášeň a cit zajisté mají své místo v životě modlitby, ale musí být
nejprve očištěny, uspořádány a podřízeny nejvyšší lásce. Teprve
pak se mohou podílet na duchovní radosti, dokonce k ní mohou
svým málem i přispět. Kdy jsou duchovně zralé? Když jsou ryzí,
čisté, jemné, klidné, nenásilné, zapomínající na sebe, odpoutané
a zejména když jsou pokorné a poslušné rozumu a milosti. (a)
21. Zřeknutí
 Cesta  ke  kontemplaci  je  tak  temná,  že  vůbec  není
dramatická. Není v ní nic, co bychom mohli uchopit a milovat jako
(a)  heroické  nebo  třeba  jen  neobvyklé.  Nehledejte  spočinutí  v
nějakém potěšení, protože jste nebyli stvořeni pro potěšení, nýbrž
pro duchovní RADOST. A jestliže neznáte rozdíl mezi potěšením a
duchovní  radostí,  ještě  jste  ani  nezačli  žít.  (b)  Pravou  radost
najdeme teprve tehdy, když budeme dokonale chtít jen to, pro co
jsme byli  stvořeni,  když se naše vůle bude jemně, intenzivně a
svobodně radovat z toho, co je dobré nejen pro nás, nýbrž samo o
sobě. Jestliže se nikdy nemůžete rozhodnout pro to, co Bůh pro
vás  chce,  nýbrž  neustále  se  kymácíte  od  jedné  domněnky  ke
druhé, z jedné praktiky ke druhé, z jedné metody ke druhé, může
to  být  příznak toho,  že se snažíte  obejít  vůli  Boží  a  s  klidným



svědomím  uplatňujete  vlastní  vůli.  (c)  Jakmile  okusíte  jednu
modlitbu,  ihned  si  přejete  zakusit  jinou.  Neustále  činíte
předsevzetí,  ale  zase  je  rušíte  opačnými  předsevzetími,  a  s
každou  knihou,  kterou  čtete,  měníte  celý  plán  svého  vnitřního
života. Brzo nebudete mít žádný vnitřní život. Celá vaše existence
bude jen slátaninou zmatených přání, denních snů a nutkání,  v
nichž neděláte nic jiného, než že ničíte dílo milosti. Toto všechno
je totiž  podvědomý plán vaší  přirozenosti,  jak  odporovati  Bohu,
jehož dílo ve Vaší  duši vyžaduje, abyste obětovali  všechno, po
čem toužíte a z čeho se těšíte a ovšem také všechno, co jste (c).
Buďte tedy zticha a nechte Ho dělat. Na toto se totiž myslí, když
se praví, že se máte zříci nejen potěšení, nýbrž i svého Já.
22. Vnitřní opuštěnost
 Jedním z největších utrpení kontemplativního člověka je to,
že cítí, jak nejvyšší milování a chápání jsou nutně drsné, hrubé a
nepřiměřené, když se na ně dívá ve světle Boha vidí, jak se marně
vzpínají  k  Bohu  (a).  To  je  to,  co  svatí  nazývají  zkroušenost,
zármutek,  úzkost  (b).  Pak  se  veškerá  sladkost  zažívaná  v
modlitbě stává nemocí. Bolest není tak zlá a je v ní dokonce jistý
postoj,  jisté bohatství, jistá síla a družba, která se nám projeví,
když ležíme svými ústy v prachu a doufáme v naději. Když se pak
v naší duši usadí pokoj a my přijmeme to, co jsme, i to, co nejsme,
začínáme  si  uvědomovat,  že  tato  nejvyšší  chudoba  je  naším
největším bohatstvím. Vždyť Boží láska je jako řeka, jež vyvěrá v
hlubinách Božské podstaty a bez konce protéká jeho stvořením a
všechny  věci  naplňuje  životem,  dobrotou  a  silou.  Ale  když
odmítneme Jeho vůli  (a to je hřích!),  přesto budeme přemoženi
proudem, jemuž nemůže odolat žádná síla (c). Boha tedy nejvíce
chválíme, když setrváváme v jeho mlčení a temnotě. A když jsme
od něho dostali tento dar, byl by to vskutku ubohý dík, kdybychom
dávali přednost vlastnímu chabému světlu a toužili po nějakém po-
citu z něho, neboť to by nám poskytlo jen nepravý a pouze lidský
pocit o tom, co jest Bůh.
23. Dělíme se o plody kontemplace
 Boha  při  kontemplaci  nevidíme,  ale  poznáváme  jej
prostřednictvím  lásky,  neboť  On  sám  jest  láska.  Jednou  z
nejhorších věcí je nevhodná snaha sdělovati poznání vyplynuvší z
kontemplace druhým lidem. Ti,  kdo si  ukvapeně myslí,  že musí
vyjít a podělit se o kontemplaci s druhými, snadno zruinují svou
vlastní kontemplaci a navíc druhým lidem podají o ní nesprávný
pojem,  protože  příliš  spoléhají  na  slova,  jazyk  a  rozhovor  o
takovém díle, jež může být provedeno jenom v hlubinách lidské



duše  prostřednictvím  vlitého  světla  Božího  (a).  Vždyť  v  tomto
světě není dobré ani vhodné, když člověk příliš dychtí po dosažení
nějakého cíle,  třeba i  toho nejlepšího  (b).  A ten,  kdo  z  vlastní
zkušenosti ví, že Bůh je všudypřítomný a vždy je ochoten se sděliti
těm, které On miluje (c), nebude ukvapeně dávat přednost nejisté
hodnotě pouhé lidské činnosti před jistou hodnotou nekonečného
a veledůležitého vlastnění.

24. Ryzí láska
 Existují tři druhy kontemplace:
 1.  Nejlepším  začátkem  je,  když  se  naše  duše  náhle
vyprázdní, zmizí v ní obrazy, zmlknou pojmy a ve vás se náhle
otevře  svoboda  a  jas  a  celá  vaše  bytost  objeví  div,  hlubinu,
zřejmost  a  nezměřitelnou  nepochopitelnost  Boha.  Tento  dotyk
však přichází poměrně zřídka (a).
 Druhé dva začátky mohou být trvalými stavy.

 2.  Nejobvyklejší  vstup je  vstup pouští,  v  níž,  ačkoliv  nic
nevidíte, nic necítíte, nic nechápete, nýbrž jen si uvědomujete jisté
vnitřní utrpení či úzkost, přesto jste taženi do této temnoty a drženi
v ní (b). Je to jediné místo,  kde můžete nalézti stálost  a pokoj.
Postupně se naučíte spočívat v tomto vyprahlém klidu a v mocné
přítomnosti  ve  vás  bude  vzrůstat  hloubka  této  zkušenosti,  až
pozvolna  odhalíte,  že  se  vám  Bůh  zjevuje  ve  světle,  jež  je
bolestné pro vaši přirozenost, protože jeho ryzost bojuje s vaším
sobectvím, temnotou a nedokonalostí.
 3. Posléze je to klid plný chuti, odpočinku a pomazání, kdy
vůle spočívá v hluboké, světlé a stravující zkušenosti lásky. Tato
láska je jako zářivý oblak, jenž apoštol zahalil na hoře Proměnění,
takže  volali:  "Pane,  je  dobré,  že  jsme zde".  A  z  hlubin  tohoto
mraku přicházejí projevy povzbuzení, je to hlas Boží, jenž mluví
beze  slov  a  tím  vyjadřuje  své  Slovo.  Tyto  účinky  jsou  ještě
zesilovány  světlem  pochopení,  jež  se  duchem  svatým  vlilo  do
duše a náhle ji pozvedá do ovzduší temného, bezděsého jasu, v
němž Bůh, ačkoliv  zcela  poráží  a mate veškeré vaše přirozené
chápání,  stává  se  přesto  nějak  zřejmým.  Ale  i  v  tom  všem
zůstáváte ještě velmi daleko od Boha, neboť jste stále ještě dva.
Jste to vy a je zde Bůh, jenže se vám těmito účinky dává poznat
(c). Je velkým omylem, když si pletete osobu (duchovní a skryté já
spojené s Bohem) a ego, vnější, zkušenostní Já. Co je svoboda?
Dokonalá láska. Ryzí zřeknutí se, požívání BOHA.
25. Všechno jemnější



 Pán nestvořil svět, aby jej soudil a nad ním vládl, nebo aby
ho naučil poslouchat diktát nevyzpytatelné a všemocné vůle, aby
se těšil nebo netěšil z toho, jak pracuje. To nebyl důvod stvoření
ani světa ani člověka. Pán stvořil svět i  člověka proto, aby sám
mohl sestoupit  do světa,  aby se sám mohl  stát  člověkem. Pán
stvořil člověka a dal mu úkol, aby se podílel na jeho božské péči o
stvořené věci. Ponechal člověku, aby se sám rozhodl, jak chápat
stvořené věci a jak je používat. Jestliže věříme ve vtělení Božího
Syna, neměl  by existovat  na zemi nikdo,  v kom bychom nebyli
připraveni  spatřovat  tajemně  přítomného  Krista.  Kdybychom  se
dokázali  zbavit  své  posedlosti  tím,  o  čem  si  myslíme,  že  je
smyslem všeho, mohli bychom uslyšet Jeho volání následovat ho
v jeho jemném, kosmickém tanci.  Vždyť svět i  čas jsou tancem
Páně  v  prázdnotě.  Mlčení  sfér  jest  hudba  svatební  slavnosti.
Faktem  však  zůstává,  že  jsme  vyzýváni,  abychom  vědomě
zapomněli na sebe samy, abychom odhodili do větru svou vlastní
hroznou slavnost a přidali se ke všeobecnému tanci.
 +++++++++++++++++++++++
Thomas Morton zemřel 10. prosince 1968 v Bangkoku.
Jsem  mnich,  zůstanu  mnichem do  smrti.  Nic  nemůže  zabránit
tomu,  abych  jím  nebyl.  Mnich  přijímá  formu  života,  která  je  v
podstatě bez požadavků, bez násilí,  žije v pokoře a v pokoji,  a
takto také vykládá své postavení.
Z celého svého života chci učinit odmítnutí, protest proti zločinům
a nespravedlnostem vlády a politické tyranie.
 ++++++++++++++++
26. Závěr básně "Elias"
Pod borovicí bez vršku
Eliáš je sám svým zeměpisem
(ovšem za předpokladu, že je vůbec třeba zeměpisu),
Eliáš je sám svým plachým ptákem, s Bohem ve středu,)
svůj vlastní model obklopující ducha,
jímž je sám obklopen,
neboť cesta svobodného člověka nemá začátek ani konec.
 +++++++++++++
Přeložil dr. J. Ryšánek 1983
(Následuje  komentář  Karla  Makoně.  Všimněte  si,  že  jsem  v
překladu a komentáři Hradu nitra psal důsledně "boží" s malým "b"



a teď jsem psal "Boží" s velkým "B", protože svatá Terezie musela
psát o Bohu podle lidských představ, jak se jí tehdy nařizovalo.)

Komentář ke knize Tomáše Mortona "Polámané kosti".
Výňatek z této knihy přeložil dr. Jiří Ryšánek.
 Cesta  karmelitánek  je  cestou  modlitby.  Svatá  Terezie  ve
svých spisech, zvláště pak v Hradu nitra trpělivě popisuje, jak se
ze slovní modlitby dostat do kontemplace, tj.  do modlitby mající
účinek vědomého spojení s Bohem. Dr.  Ryšánek měl jedinečný
přehled  o  staré  i  nové mystické  literatuře,  a  tak  není  divu,  že
přeložil tento významný výňatek. Knihy tohoto druhu se nedají po-
rážet úvahami, nýbrž jen tím, že se nepraktikují.  Pak ovšem se
dají odbýt mávnutím rukou: "O tom nic nevím, to jsem nezažil".
Můj komentář k  tomuto výňatku je tedy výkladem podle osobní
zkušenosti.  Jen první článek uvádím pojmenováním, ostatní  jen
čísly a písmeny příslušné poznámky.
1. Co je kontemplace?

(a) A to tak, že rozumovou činnost zastavuje a na místo ní
dosazuje napřed údivné, později přímé nahlížení na pravdu, život,
lásku, poznání. Kontemplace není privilegiem věřícího člověka, ani
jen člověka. Dostavuje se u zvířat snáze než u člověka, protože u
nich nestojí v cestě rozumová úvaha, tj. pohyb mysli v takové míře
jako  u  člověka.  Moje  zkušenost  z  předškolního  věku  např.  s
krávou, která slyšela na jméno Straka. Prodléval jsem na břehu
Vltavy sám a ona se pásla opodál. Ustala v pastvě a dívala se na
mne  dlouhou  dobu.  Výsledek  této  kontemplace  -  ovšem  nižší
úrovně než kontemplace lidské - byl takový, že ve mně poznala
své dítě, začala mě lízat a měla mě k tomu, abych pil její mateřské
mléko.  Další  účinek  té  zvířecí  kontemplace:  Pamatovala  si  na
mne,  znala  mne a  chránila  mne  žárlivě  např.  před  maminkou,
pokud ta se ke mně chtěla přiblížit. K vědomému spojení s Bohem
zvířatům chybí příslušná transformační složka v jejich těle, kterou
má člověk.
 Husy jsou oproti  krávě příliš  povídavé,  a  tato  povídavost,
jakási náhražka rozumové úvahy, jim brání v kontemplaci. Proto ji
snáze zažívají ve spánku, totiž v něčem, co se podobá lidskému
spánku. Vidí se v něm bez těla, jen se v něm nazírá na existenci, v
tomto případě husí, případně i na existenci toho, kdo se s nimi o
tento trans podílí.  Pamatují  si  i  v bdělém stavu na ten trans a
dokonce bez něho nedokáží žít. Rozeznají v tom transu jiné by-



tosti, jaksi existenčně, rovněž netělesně, a když je pak vidí tělesné
v bdělém stavu vědomí, hlásí se k nim jako k bratrům nebo jako k
nepřátelům.  Vyšší  účinek  než  rozšíření  vědomí  do  jemnější
hmotné úrovně jejich kontemplace v transu nemá. Pamětní účinek
je však stejný. Je to neomylná paměť.

(b) Kontemplace je něco, co se nedá přivlastnit, a proto je za
vším,  co  si  v  našem  světě  přivlastňujeme,  ať  vědomě  či
nevědomě. Myslíme, že tento svět  je náš,  protože jej  vnímáme
smysly a rozumem jej hodnotíme. Stav kontemplace je tedy také
součástí  světa,  ve  kterém  žijeme,  ale  nejsme  si  toho  vědomi.
Teprve když se stav kontemplace dostaví, poznáváme, jako svatá
Terezie, že v tom, co vlastníme, žijeme jako ve vězení nebo ve
vyhnanství, které nám nedovoluje svobodně žít.

(c) Kontemplace je i za naším já, protože náš pocit já teprve
vznikal  od  chvíle  narození,  zatímco  kontemplace  je  stav,  který
přesahuje rámec všeho, co teprve nastává a také končí.

(d)  To  je  druh  poznání,  odvozený  už  jen  následně  z
pochybných  sdružování  představ  o  smyslovém  a  rozumovém
nabývání.  Bůh je jakýmkoliv způsobem neuchopitelný.  Přesto je
nutno  říci,  že  některá  burcování  mysli  a  rozumu pocházejí  ze
skrytého zdroje kontemplace. Je to propojení shora dolů, tj.  bez
přičinění naší osobní vůle.

2.  (a)  Svět  není  bezduchý  a  strojový,  ale  vládne  v  něm
samovolnost  působení  ducha  zasahující  zevní  svět  a  v  něm
působící. Právě živé lidské tělo je dokonalým působením ducha,
neboť všechno v něm působí bez zásahu lidské vůle.

(b) Toto pokorné poznání se dostavuje na úrovni učednické,
když člověk bez výhrad vnitřně opustí, co má nejraději, jako učinili
učedníci Páně. Ale co se tehdy stalo je jen jednou z ukázek toho,
co se může a dokonce musí stát v životě každého člověka, když
opustí bez lítosti, co především ve svém životě miloval. Požada-
vek: Opuštění v maličkostech nestačí.  Kdo miloval bezvýhradně
zevní svět, sjednotil sebe v této lásce, a proto je pro něho snazší i
vyšší  sjednocení  v  kontemplaci.  Poznání  pocházející  z
kontemplace je proto pokorné, protože člověk ví, že nevzniklo z
jeho  vůle,  tedy  z  chtivosti,  nýbrž  z  nepředvídaného  zásahu  z
oblasti, kam rozum nedosáhne.

(c)  Dokonce  vzniká  pocit  největšího  provinění  proti
skutečnosti: "Jak jsem mohl až do té chvíle žít bez Boha a jen pro
sebe? Jak jsem mohl vedle Tebe obstát? A jak možno zanedbat
Tebe, který jsi zdrojem života?"



3. (a) Věru svérázně jsem byl učen kontemplaci. Vedle mne
vznikaly události, jejichž aktéři si mysleli, že se týkají jen jich. Byl
jsem však k těm událostem přitahován tak neodolatelnou a zá-
roveň nevysvětlitelnou silou, že jsem z nich musel vyvodit závěry.
Tak jsem začal poznávat, čím se pro mne projevuje vůle Boží a
jak ji  rozeznávat  od osobní vůle lidí,  respektive jak ji  vyčlenit  z
lidské vůle.

(b) Pravé poznání nevede jen k absolutní poslušnosti  vůči
poznávanému, nýbrž snímá pro tu chvíli veškerou tíhu života.

(c)  Začal  být  někdo  oddaným  Bohu,  kdo  se  zneklidňuje
námahou?

4. (a) Bůh když tvoří,  způsobuje vztahy, z nichž jen velmi
malou část  chápeme správně. Všechny stvořené vztahy se dají
shrnout  do  jediného  pojmu:  relativního  dobra  a  relativního  zla.
Tento relativismus dokonale obstojí jen před poznáním z ducha,
autor říká z kontemplace, což je správné. Ale těžko obstojí i před
nejsveřepější  vírou.  Pohleďme  jen  na  bezostyšné  krutosti  a
nestoudnosti,  kterých  jsme  svědky  v  přírodě.  Jak  potom  je
všechno,  co  existuje,  svaté?  Všechno  je  svaté  svým  božským
původem. Čím co stojí blíže svému věčnému původu, tím méně je
závislé na vztazích a tím více je závislé přímo na věčném původu.
Zjistil jsem si v koncentračním táboře: kdyby se člověk ocitl někde,
kde se nemilosrdně jedná jako v přírodě, podle krutého zacházení
s mocí, kde silnější nemilosrdně ničí slabšího, nepomohla by mu
víra, která by nebyla postavena na poznávání zdrojové svatosti.
Dokud toto poznávání trvá, utrpení neexistuje pro poznávajícího,
ale existuje pro nepoznávajícího.  Důležité je,  aby vztah k Bohu
převyšoval všechny vztahy ke stvořenému. Myslíte si možná, že to
vede  k  bezohlednosti.  Z  téhož  zdroje,  pokud  je  člověk  svým
vědomím k němu blízko, vyvěrá též láska a milosrdenství, a vše
dohromady je tak dlouho živo, dokud nám zdroj neuniká z vědomí.
Z  vyprávění  o  stvoření  světa  a  o  pobytu  prvních  lidí  v  ráji  se
dovídáme o  vzniku  vztahů,  které  "kazí"  původní  svatost.  Místo
"kazí" by se mělo použít poněkud přiléhavějšího výrazu: "mění tvář
svatosti k nepoznání", myslím až k dokonalému jemnému zahalení
do úkolu, kterému říkáme časoprostor a vesmír jak ve velkém, tak
v  malém.  Dostal-li  se  tzv.  svatý  do  zdroje  poznání  a  je
nemilosrdný, prozrazuje, že se setkal s jiným druhem poznání než
s nejvyšším, nebo byl pověřen úkolem ve stvořeném, o kterém ví,
že  zvláštním  způsobem  souvisí  s  láskou.  Viz  vymýtání
penězoměnců a  kupčíků  z  chrámu jeruzalémského.  Tento  úkol
nebývá dlouhodobý. V žádném případě nesmí člověk posvěcovat
své špatnosti poukazem, že všechno je svaté.



5. (a) U Božího zdroje je vždycky láska a milosrdenství, do
úkolů  jiných  než  láskyplných  se  dorůstá  pomalu  a  toto
přepodobnění by se mělo dít vědomě, aby člověk snáze odstoupil
od  úkolu,  který  splnil.  Tímto  odstupem  je  míněn  odstup  od
nepravého já nebo od zástupného já, určeného jen pro úkol a jen
pro smysl tohoto odstupu jako od prostředku k sebepoznání, který
už byl použit a nutno jej odložit, jakmile dohrál svou roli, a to třeba
opakovaně.

(b) Tento egocentrismus je  však přechodně nevyhnutelný,
máme-li se pomocí něho "stát tím, co se nám zlíbí". Teprve pak
"nechtít se stát tím, čím už jsme" a k čemu všechno ve vesmíru
směřuje  ať  chce  či  nechce.  Čili  všechno s  velkými  potížemi  a
oklikami směřuje ke ztotožnění s věčným životem. Může nám být
slabou  útěchou,  že  stejné  potíže  existují  při  rozchodu  s  touto
totožností,  a  můžeme si  být  jisti,  že  opačný  pochod neomylně
vede do vědomého zažívání věčného života.
 Jiným zdrojem poznání než původním nestvořeným, míním
zdroj už stvořený. Bez těchto stvořených zdrojů by člověk nemohl
směřovat napřed k úkolům, v nichž se mu zalíbilo, a tedy ztrácelo
by  smysl  jeho  lidství  jako  výchovný  prostředek  k  nadlidskému
stavu. Tak je tomu všude ve vesmíru ve velkém i  v malém, že
všude  vznikají  zástupné  zdroje,  aby  se  nezrušila  dvojnost  v
postupu k jednotě. Není divu, že se nám ta dvojnost jeví jako zlo,
proradnost  a  lež.  Neslevme  z  tohoto  pojetí  děje,  pokud  jej
potřebujeme k vývoji. Závislosti se neustále rodí a umírají, tak jak
jich je třeba, a s nimi vznikají nové obtíže a radosti. Ale toto víno
se  dopíjí.  Je  představováno  jen  prvním  zázrakem  v  Kani
Galilejské.

6. (a) Abychom byli spaseni z toho, co je jakousi zdánlivě do
nekonečna nastavovanou kaší, a dostali se k tomu zdroji, který je
pravou příčinou dění. Nikoliv tedy dělat další kličku a opět další
háčky, nýbrž rozvazovat uzly.

(b)  Dědičný  hřích  je  touha,  stále  jen  navazovat  na  již
navazované následky.

(c) Ježíš svou fází života před smrtí na kříži ukázal, jak se
člověk musí umět zbavit poslední špetky ctižádosti.

8. (a) Všimněte si, jak Ježíš svým přístupem ke smrti na kříži
toto  obojí  jasně dokázal  jako  příklad,  bez  jehož realizace není
možno vnitřně zemřít a znovuzrodit se.



(b) Bůh je neméně důležitým způsobem obsažen i v nás, a
jinak pomáhá zvnitřku než zvnějšku. Lidský život umožňuje, aby
zastoupil vliv Boží z obou stran, což by jinak nebylo možné.

9.  (a)  Protože stvořené je  v člověku  jen k  tomu,  aby mu
dopomohlo ke vstupu do nestvořeného, ale ne k tomu, aby tam i
ono samo vešlo. Jenom rovné s rovným je schopno se vzájemně
setkat.

10.  (Nepřepisuji  poznámky (a),  (b),  (c),  protože se mi teď
zdají  být  zbytečné,  jen  bych  chtěl  říci,  že  bychom  neměli
podceňovat malé neshody mezi lidmi. Z těch dohromady rostou
velké  neshody mezi  národy.  Je  velmi  důležité,  abychom si  byli
vědomi této spojitosti.)

(d) Měl jsem jedinečnou příležitost se dovědět, jak je člověk
milován, a dokonce za jakých okolností se dovolí, aby se to dově-
děl. 21. 11. 1939 jsem byl v koncentračním táboře vybídnut eses-
manem k tomu, abych si počkal na smrt, že mne zabije, až dobije
toho přede mnou,  kterého měl  v práci.  Věděl  jsem, že umřu a
vzdal  jsem  se  života  bez  lítosti,  protože  lítost  by  byla  bývala
bezcenná zrovna jako pokus o útěk.  Tím jsem se  zbavil  sama
sebe,  tj.  svého  nepravého  středu.  Okamžitě  jsem  vešel  do
pravého věčného středu  a  esesman, který  mě chtěl  zabít,  ode
mne utekl s hrůzou v očích. Sám se změnil tak, že byl zastřelen,
protože  přestal  konat  službu  popravčího.  Od  té  doby  vím,  že
kontemplace nejvyššího druhu je  konec světa s  jeho nepravým
středem a začátek znovuzrození. Správně řekla svatá Terezie, že
Mojžíš se dozvěděl z hořícího keře, který neshořel, více než se dá
o tom říci nebo napsati.
 Ještě přece jen pozměněně poznámky (a), (b), (c):

(a)  Je  velmi  odvážné  neodmítnout  útrapy  sjednocení.  Ne
proto, že někdo zvnějška oponuje, nýbrž že naše malé já se stalo
vládcem,  Herodem,  který  žárlivě  hájí  svou  vládu  a  všemi
prostředky  ji  prosazuje.  Má  přitom strach,  že  jeho  vláda  bude
překonána a on bude vypuzen ze svého místa.

(b) Kdysi Quetzalkoatl hlásal ve střední Americe cestu lásky
ve jménu kříže a hrozil, že dají-li Indiáni přednost bohům žíznícím
po krvi a budou jim přinášet krvavé oběti, přijde znovu a způsobí
jejich  zkázu.  Když  přišli  španělští  konkvistadoři  a  krutě  pobíjeli
Indiány, tito se téměř nebránili, protože si mysleli, že se právem
vrátil Quetzalkoatl a pomstil se za to, že dávno zavrhli poselství
lásky a dali přednost krvavým obětem.



(c) To vidíme v malém na fotbalových a hokejových hřištích,
davový fanatismus.

12. (a) Víme už z předešlých výkladů, že člověk musí svou
činností  pomáhat  Bohu v  drobném při  Jeho  vesmírové  stavbě.
"Musí" proto, že také neví, co všechno činí vedle toho, o čem ví,
že činí, a že všechnu sílu k jakékoliv činnosti má od Boha.

(b) Zde máte jasný návod ke kontemplaci. I váš činný život
se stane součástí kontemplace.

(c) Proto v této fázi je tak důležité vedení událostmi a tedy i
lidmi, je-li člověku ukázáno, co dělají a nevědí o tom, že to dělají.

(d) A ty se neustále mění nejen časem, ale i u každé osoby,
s  níž  jednáme. A tou osobou myslím i  sebe, který  se mění co
chvíli. Kontemplativní člověk sebe musí donutit, aby se podle těch
změn zařídil, jinak by přestal mít vědomí o spolupráci s Bohem.
 Buďme si  vědomi  toho,  že  tento  hlas  Mortona je  hlasem
mnicha, který se neuzavřel ve své kobce, nýbrž dal se vést vším
kolem sebe a v sobě. Podobnou cestu nastoupila svatá Terezie od
roku 1560 po setkání se svatým Petrem z Alcántary.

14.  (a)  Takovým  člověkem  byl  např.  Eliáš.  Poznal,  že
nejvyšší milost  nám poskytnutá od Boha je, že žijeme. Eliáš se
dovedl zříci  té milosti,  aby se pomocí ní mohl i  tělesně spojit  s
Bohem. Proto se mohl zjevit na hoře Tabor jako sluha ve službě
nejvyšší milosti Boží.

(b) To by byla pravda jen tehdy, kdyby ve vesmíru existovala
jen  jediná  úplná  transformační  soustava,  kterou  na  naší  zemi
představuje člověk, a ta by tedy jako jediná svého druhu existovala
ve stvořeném.

(c) S touto skutečností se musela sv. Terezie u svých sester
stále potýkat.

15.  (a)  V tom smyslu jsem psal  Postilu.  Tedy ne aby se
pouze četla, nýbrž aby byla pomůckou k rozjímání a k pochopení
liturgického cyklu. Možná, že bude třeba jí číst pět let za sebou
znovu tak  jak  probíhá liturgická  nápověda křesťanského života,
než přestaneme jenom číst a začneme podle příručky jednat.

16. (a) Byl jsem z toho zoufalý,  že jsem nemohl po velmi
krátké době pokračovat v modlitbě, o které jsem věděl, že jsem si
ji nevymyslel na základě nějaké úvahy a mylně jsem se domníval,
že jsem ji vyčetl z knih. Vždy znovu jsem se pokoušel v modlitbě
pokračovat, ale vždy znovu se má mysl zastavovala, takže jsem
nebyl  záhy schopen vyslovit  ani  jediné slovo nebo hlásku.  Ten



však, kdo mně modlitbu vnukl, uměl zastavit i mou mysl a byl jsem
bezmocný v odporu proti Němu. Ale netrvalo dlouho a dostavilo se
požehnání modlitby beze slov, kdy i srdce se zastavovalo. Nastalo
horší  trápení, které jsem ani v nejmenším nepředvídal.  Bůh mě
vymaňoval  z  veškerého  stvořeného  a  převáděl  mé  vědomí  do
nestvořeného. Proč ta hrůza? Protože jsem byl  vědomější,  než
když jsem myslel na něco konkrétního, prostě na něco, nebo na
jakoukoli věc. V rozumu nebyl žádný záchytný bod. Nebyl ani v
těle,  ani  v  žádné  jeho  vlastnosti.  Všechno  bylo  mrtvo,  až  na
vědomí, které bylo bdělejší než všechny mohutnosti duše, takže je
dokonale překrylo, mohli bychom říci, že uspalo.

19. (a) Žít na poušti, to je ona prvotní "čtyřicítka", tedy neur-
čitá  potřeba času,  aby se poušť  přešla,  aby člověk "zlačněl"  a
mohl se setkat se satanem a nad ním zvítězit. Čtěte o tom znovu
se mnou v evangeliu sv. Matouše, kap. IV, verš 1. až 3.: Tehdy byl
Ježíš  Duchem vyveden na poušť,  aby byl  pokoušen od ďábla.
Postil  se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.  Tu
přistoupil  pokušitel a řekl  mu: Jsi-li  Syn Boží,  řekni,  ať z těchto
kamenů jsou chleby." atd.
 Na Ježíšově cestě je člověk připraven utrpením k pochodu
pouští,  a konec té "čtyřicítky" přechodně potřebným  nechtěným
sebevyprázdněním, byv k němu připraven puzením Ducha, neboť,
jak se praví např. v Lukáši IV,1: Duch ho vodil  po poušti čtyřicet
dní...v těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl...a po
tom vyhladovění byl pokoušen ďáblem!
 Pravděpodobně tohle nezažijete přesně tak, jak je v Bibli v
právě citovaných pasážích řečeno, a to proto, že jste neukončili
"třicítku" Ježíšova života a tedy nevešli do Jordánu ke slavnému
křtu, v němž byste se byli stali milovanými Syny Božími, a pak se
mohlo  stát,  že  co  jste  nedokončili  patřičným  způsobem  v  té
Ježíšově  "třicítce"  museli  jste  dodatečně dokončit  v  následující
"čtyřicítce",  tj.  v  neurčité  době,  u  každého individuálně  dlouhé.
Nebo je tu ještě jiná příčina, že jste nešli cestou Eliášovou, který
se celý vzdal Hospodinu a po tomto sebevzdání tak toužil, že jím
byl spalován. Svatá Terezie o tom věděla, a proto Eliáše nazývá
otcem.

 V době, když jsem se dostal do "pouštní čtyřicítky", jsem
ještě nevěděl nic o Ježíšovu příkladu, ani o Eliášovi, byla Eliášova
touha zobrazena u mě prostým voděním duchem po poušti, které
se neděje z lidské vůle, nýbrž z vůle Ducha. Zaručeně toto vodění
Duchem  po  poušti  netrvalo  nějakých  čtyřicet  dní,  nýbrž  bylo
neurčitou dobou, během které se na poušti zlační. Ono zlačnění



bylo tak  dokonalým sebevyprázdněním, že jsem měl dojem, že
nebudu dále existovat, a jen postupně s obrovskou pomocí Boží
jsem  překonal  ďábla,  který  stál  o  to,  abych  žil  pro  něho,
odděleného od Boha, tedy i nadále v pocitu oddělenosti od Boha.
Tento  přechod  z  pocitu  oddělenosti  od  Boha  do  pocitu
neoddělenosti od Boha je nejkrutější záležitostí na cestě k Bohu.
Tento přechod trval u sester Tereziných možná převážnou část
života. Proto světice jim mohla radit, aby se nezříkaly utrpení.
 Dlouhá  cesta  pustinou  může  být  zastoupena  náhlým
vstupem do prázdnoty, která je děsivější než pustina. V pustině je
přece jen něco srozumitelnějšího než v prázdnotě. Pro tento vstup
do  kontemplace  je  ovšem  člověk  připravován  jinými  druhy
událostí, než když se jde pouští. Přímá cesta do prázdna, tj. do
Nic přirozenosti Boží, nese sebou z volby Ducha i nedobrovolný
nácvik událostmi,  které člověk nemůže předvídat.  U mě to byly
operace  za  vědomí  od  2  do  4  let  a  pak  občasné,  nikdy
nepředvídané sebevyprazdňování až do 17 let, a do té doby jen
chvilkové. Tady jsem se měl naučit mnohému jinému, než že je
pozemský život klamem a lží. Má za úkol vést bez našeho vědomí,
a  tento  druh  vedení  je  právě  nejužitečnější,  protože  do  něho
namnoze nemůžeme zasáhnout svou osobní vůlí. Žít ve světě se
při tomto způsobu cesty záhy jeví jako největší Boží milost, nad
kterou jiné není. Chce se na té cestě na člověku, aby věřil té ceně
života! Vynechal jsem vědomě poznámku k odstavci 18, protože
teprve teď po předešlém výkladu mám možnost promluvit o noci
smyslů a noci ducha.

18.  Prostě  nestalo  se  svatému  Janu  z  Kříže,  který  tak
podrobně rozebírá  noc  smyslů  a  noc  ducha,  co  se  bez  mého
přičinění stalo mně, a proto považuje noc smyslů a noc ducha za
jedinou cestu  ke  kontemplaci.  Tím ovšem schvaluje  na  mnohá
staletí velké zdržení na cestě u těch, kteří jeho výkladu věří jako
jedinému správnému postupu, a tedy čekají ty noci.
 Smyslové  počitky  jsou  tady  jen  proto,  aby  nám
zprostředkovaly styk se zevním světem, ve kterém tělesně žijeme.
Dá  se  dokonce  říci,  že  čím  dokonaleji  smysly  zprostředkují
člověku styk se světem, tím lépe může také fungovat rozumové a
citové  zpracování  smyslových  vjemů,  čili  tím  můžeme  být
rozumnější a citovější. Ale tento úsek vědomí končí rozumem, a
ten může postavit umělou hráz veškerému poznání za rozumem a
za smysly. Toho jsme ve světě svědky. Byly dokonce doby, kdy i
věda považovala tuto hráz za nepřekročitelnou. Jsou už sice za
námi,  ale  psychologie nám nedokáže říci,  jak  dál.  Svatý  Jan z
Kříže  aspoň  říká  jak  dál.  Ale  musí  ta  cesta  vést  tak  krutým



utrpením, které se vleče na pokračování, napřed nocí smyslů, pak
nocí ducha? Ani v teorii mystické cesty bychom neměli ustrnout.
 Tak tedy např. v mém případě lékaři dokázali operacemi při
vědomí překlenout jak noc smyslů, tak i noc ducha. Nelze souhla-
sit s tím, aby se to dělo tak tvrdým způsobem, že člověk je donu-
cen  opustit  smysly  i  rozum,  obě  hranice  normálního  lidského
úseku vědomí. Kristus radí svým pozemským životem Ježíšovým
řešení  daleko  přirozenější.  Buď  v  první  "třicítce"  svého  života
oddán ctnostně pozemskému životu a buď mu nade vše vděčen
za to,  žes  směl  jej  prožít.  Přitom se  má napřed uniknout  před
žárlivostí rozumu (Heroda). Rozumu se má zabránit, aby uplatnil
krajním způsobem svou žárlivost. Nemá mít právo vyhnat ducha,
který je v těle. Když se pak disciplinovanou poslušností dosáhne
klidu smyslů, dovršuje se "třicítka" a dopřeje se Duchu, aby nás
vedl do Jordánu a do "pouštní čtyřicítky". Tím končí noc smyslů a
dostaví se noc ducha. Vykonavatelem je zdokonalování se v lásce
k  bližnímu  a  v  lásce  k  Bohu.  Lékaři  pro  mne  našli  ze  čtyř
základních východisek (srdcem, duší, myslí a silou) to poslední,
protože šli  na mě silou.  Nejběžnější  je  východisko srdcem. Po
příchodu  Ježíše  z  pouště  se  výrazně  opožďuje  zkušenost
učedníků (lidských vlastností) za zkušeností Mistra. Naštěstí toho
Mistra  máme  v  sobě,  a  to  napřed  jako  ztvárňovatele  lidských
vlastností: Symbolicky řečeno - z lidských vlastností dělá zázračné
lidské  vlastnosti.  A  je  to  možné  u  každého  člověka,  protože
Božský základ je ve všech lidských vlastnostech. Tady se od nás
chce, abychom se zařídili podle článku 25 "stále jemněji".

20. (a) Vzpomínáte si zajisté, že svatá Terezie upozorňuje
na tyto slastné těžkosti zvláště v šesté a sedmé komnatě, a říká,
že už ty stavy prudkého zanícení  má za sebou. Konkretizujme:
Např.  velikonoce  na  ní  nepůsobily  tak  výjimečně  jako  kdysi.
Thomas Morton by se vyjádřil, že už nepůsobily tolik na lidského
živočicha  jako  dřív.  Je  totiž  velká  propast  mezi  pocity  a
vznešeností Ducha, a dokud se člověk potýká s pocity, třeba byly
velmi vznešené, nemůže se dostat za ně do čisté kontemplace.
Konečně zjistí, že těm pocitům pomáhá lidská představa (která je
na cestě víry zprvu nepostradatelná) a vmýšlení se do Ježíšova
života  nepatřičným  jaksi  postranním  způsobem.  Člověk  by
nejraději přeskočil celý Ježíšův život a šel s Mistrem na kříž. Ale
ukázalo  se  na  Petrovi,  že  v  člověku  pro  to  nejsou  vytvořeny
předpoklady, o nichž Ježíš dobře věděl, proto mohl s naprostou
jistotou říci,  že ho Petr  zapře.  Dále věděl,  že se jeho učedníci
rozprchnou  atd.  Předkládal  nám  také  přesnou  dispozici  cesty
věcnou i časovou, kterou svým příkladem ukazoval. Řekl jsem už



proč  lidský  život  neprobíhá  tak  klasicky,  jak  jej  Ježíš  naznačil
svým příkladem. Při našem následování Ježíše se prolíná očista s
osvícením  a  spojením,  ale  při  větší  disciplině  by  tomu  tak
nemuselo být.

21. (a) Do 17 let jsem nevěděl, že můj život prudce míří ke
kontemplaci. Bylo v něm hodně utrpení, ale nic dramatického, o
čem by se dalo říci, že je to způsobeno cestou ke kontemplaci. Ani
jsem nevěděl, k čemu ty události  povedou a že je vůbec někdo
jako Bůh a že nazírání na Něj je možné.

(b)  Mé potěšení  z  přírodních  věd,  konkrétně především z
chemie, které předcházelo vnitřnímu převratu v mých 17 létech,
bylo  něčím  zcela  jiným než  radost,  kterou  jsem  zakoušel  bez
smyslových počitků po 17. roce.

(c)  nebo  jenom  v  máločem  jste  objevili  nejvyšší  smysl
lidského života - k Bohu se vrátit.

(d) lépe řečeno všechno, o čem víte, že tím jste. Dosud jste
nevěděli,  že jste nedílnou součástí  vesmíru.  Dovídáte se o tom
hned na pokraji kontemplace a také této jedinečné spoluúčasti se
musíte vzdát. A tam je také jakási mezistavová mezera, jak ukázal
Ježíš.

22. (a) Odtud Ježíšův výkřik na kříži:  "Bože, proč jsi  mne
opustil." Všimněte si však také, kdy ten výrok je oprávněn!

(b)  To  všechno  předchází  smrti  na  kříži  už  v  zahradě
Getsemanské.

(c) Přes den jsem se těšil, že se večer setkám s Bohem při
modlitbě. To byla jedna stránka proudu milosti Boží, a večer jsem
při modlitbě umíral strachem, že zemřu. To byla druhá stránka mi-
losti, kterou jsem hned tak neunesl.

(d) tj. bez smyslových vjemů a pocitů.
23. (a) Víte, jak Ježíš hodnotil u Petra toto vlité poznání, že

Ježíš je Synem Božím a Mesiášem.
(b) A dokonce prošlo, že jsem si nepřál spásu a nevěřil na

Boha, na kterého věřila má rodina, kvůli níž jsem léta předstíral
skutky, že věřím jako oni. Ti se nedali tak lehce obalamutit a má
babička se nedala přesvědčit ani mými skutky. Ona jediná věděla,
že "ten kluk víru jen hraje".

(c) To je pouhá úlitba bohům naučené víry. Láska Boží je
neprotekční.  Autor  by měl tedy říci  "kdo je  přístupen vědomí o
lásce Boží".



24.  (a)  Mám  za  to,  že  jen  tehdy,  když  vychovatelé
nepromarní  vyprazdňování  malých  dětí,  které  se  dokáží  za
určitých okolností vyprázdnit a být přístupny kontemplaci.

(b) To byl způsob dr. Ryšánka.
(c) Kdybyste se zamyslili nad tímto stavem, zjistili byste, že

je podoben stavu ráje, a proto se z něho padá, respektive Ježíš
vyhání učedníky z něho zpět do světa apod.

25.  (a)  Podařilo  se  mi  překonat  veškeré  blahé  pocity  při
modlitbě, když jsem zjemnil pomocí Boha svůj přístup k Bohu na
maximum, takže hrubší pocity neobstály vedle té jemnosti.
 Nyní se pouštím do jakéhosi komentáře Hradu nitra, který
byl napsán dvě stě let  před Hradem v knize "Ozdoba duchovní
svatby" Janem van Ruusbroekem. Kniha vyšla v Johannes Verlag
1987 podle flámského původního textu v překladu Marjke Schaad-
Visserové do němčiny z nadace na vědecké bádání na Universitě
Zürich jako třicátá kniha Křesťanských mistrů. Používám obsahu
ke  knize,  který  napsal  Alois  M.  Haas.  Své  dovětky  připojuji  v
závorce.
 (U  některých  křesťanských  myslitelů  převažuje  osobní
mystická zkušenost nad zevní poučeností, ale jen málokteří z nich
se zmohli na soustavné pojednání o této zkušenosti. V době svaté
Terezie už nebylo možno se hlásit k této osobní zkušenosti  tak
otevřeně jako ještě mohl  učinit  Jan van Ruusbroec -  Tentokrát
jsem ho napsal tak jak se píše v jeho rodné řeči. Budu měnit jen
koncové  c  na  k,  tedy  Ruusbroek,  abychom  se  aspoň  trochu
přiblížili  k  flámské  výslovnosti.  Ruusbroek  ve  spisu  Ozdoba
duchovní  svatby  -  Die  chierheit  der  gheesteliker  brulocht  -
rozvrhuje celou látku do tří knih. Z nich první dvě prošly kritikou
tehdejší  vedoucí  hlavy teologie  na pařížské  Sorboně,  známého
Gersona. Pro třetí knihu bylo dílo terčem staletí trvajících útoků. A
tak se také stalo, že teprve roku 1978 vyšel první kritický překlad
celého díla do němčiny. Nemám dost času a místa v této knize,
abych předložil českému čtenáři celou Ozdobu. Budu se držet jen
jejího shrnutí, které pořídil Alois M. Haas. To je velmi dokonalým
obrazem toho, co Jan van Ruusbroek píše.
 Ruusbroek  rozděluje  křesťanský  život  na  tři  úrovně  vždy
nově v každé ze tří knih, přičemž vždy vykládá jen jednu větu z
podobenství  o  moudrých a  pošetilých  pannách,  podle  Matouše
XXVI,  6:  "Vizte!  Ženich  přichází  -  vyjděte  -  abyste  se  s  Ním
setkali." Budu citovat Haase a své poznámky k němu budu psát v
závorce.)



1. stupeň (zároveň první kniha) Aktivní život
 Aby  člověk  mohl  duchovně  vidět,  potřebuje  k  tomu
svobodně na Boha zaměřenou vůli a čisté svědomí.
 (K  obojímu  pomáhá  člověku  přirozeným  způsobem
probíhající lidský život, neboť je k tomu dokonale vybaven právě
tím, že od okamžiku našeho narození vstupuje do našeho života
též nestvořené, zde symbolizované Ženichem. Toto vedení však
působí  pomalu,  tak  pomalu,  že  jen  nezaujatý  pozorovatel,  už
vybavený duchovním vedením, je schopen tento vliv vypozorovat z
běžných zevních událostí, které u každého po celou dobu bdělého
stavu nepřetržitě proudí ve vědomí člověka. Měl jsem to štěstí, že
jsem nemusel čekat na dozrání duchovního zraku, protože lékaři v
době od 2 do 4 let  vyčistili  mé vědomí od přístupu odvozených
zevních  smyslů,  avšak  nemohli  mne  zbavit  duchovní  základny
smyslů, a tak se stalo, že při operacích za vědomí, jsem se naučil
vzdávat zevních konečků vnitřních smyslů,  jako bych byl  zevně
slepý,  abych  mohl  vidět  duchovně.  Lékaři  navodili  pravou
řetězovou nukleární  reakci,  která  pak  v  17  létech  mého života
přešla  do  uvědomělého  stavu)  (Van  Ruusbroek  by  se  o  tom
vyjádřil, že jsem se ve svém vědomí dočkal příchodu Ženicha do
mého  činného  života,  a  protože  jsem  měl  olej  v  lampičce,
nastřádaný z  okamžiků sebevzdání,  tedy sebezapření,  byl  jsem
tehdy vpuštěn do svatební  síně.  Ale tam jsem nebyl  nevěstou,
nýbrž jen ozdobou duchovní svatby světlem sebezáporu.)
 Ruusbroek rozlišuje předem přicházející a následnou milost.
Ta  předem  přicházející  -  zuvorkommende  -  milost  uschopňuje
každého, aby se mohl obrátit  k Bohu. Zvláštní  negativní  životní
zkušenosti  -  ztráta přátel  a  jmění,  veřejná ostuda apod.  -  jsou
důsledky  předem se  hlásící  milosti.  Člověk se trápí  nad svými
hříchy a stěžuje si na svou slabost. Všechno to je následek blížící
se milosti.
 (Die  zuvorkommende  Gnade,  předem  přicházející  milost
bych mohl  překládat,  a  také  tak  činím,  jako  předem se hlásící
milost, blížící se milost apod. Znaky blížící se milosti jsou ve všech
klášteřích dobře známé. Poznali  např.  na P. Piovi,  který zemřel
1968, v San Giovanni Rotondo, že měl velké potíže se zdravím,
byl krutě pronásledován "ďáblem" apod., že z něho bude svatý.)
 Člověk z toho poznává krátkost života, svůj sklon ke hříchu
Sündenverfatkeit.  Člověk se rmoutí nad svými hříchy, stěžuje si
na svou slabost. Všechno to je působení blížící se milosti. (Zvlášť
u svaté Terezie jsme si  všimli  těchto znaků dalších blížících se
ještě větších milostí. Řekl bych, že tak vypadá i dnešní její stav



nebe.  Už  si  nemůže  stěžovat  na  vlastní  hříšnost,  ale  trápí  ji
hříšnost lidí a stejně tak jejich duchovní nevědomost. To už ovšem
není  náš  druh bezmocného trápení,  nýbrž  neutuchající  péče  o
bojující  Církev  svatou.)  Člověk  má  přirozený  základní  sklon  k
Bohu,  který  pochází  z  "jiskry  duše"  -  vonke  der  sielen  -  a  z
"vyššího  rozumu",  které  si  pořád  přejí  dobré  a  nenávidí  zlé.
Dochází k obnovovanému vylévání  Božské milosti  -  jako paprs-
kem slunce - do duše. Zde začíná zářit nadpřirozené světlo, jímž
Bůh  osvěcuje  duše,  nadčasově,  v  krátkém  Nyní,  takže  vzniká
Boha a člověka spojující láska.  (Toto poznání by se dalo doplnit
faktem, že vzniká v lidském vědomí láska, která spojuje odevždy
člověka s Bohem a nemá začátek při narození člověka na světě,
protože je vlastností "příbytku, který máme u Boha od věčnosti", tj.
věčně.)
 Ženich přichází:  Ruusbroek rozlišuje trojí  příchod Kristův
na stupni činného života: 1. Historické stání se Ježíšovo člověkem
- Menschwerdung - z lásky k člověku, 2. denní příchod Kristův v
každém milujícím lidském srdci, vždy podle náklonnosti srdce, 3.
příchod Kristův v hodině smrti a při posledním soudu.
 K prvnímu bodu: Důvodem někdejšího příchodu Krista do
Betléma je  dobrota a láska Boží,  kterou ve  svém Synu ukázal
příkladnou  lásku  a  v  ní  zahrnuté  všechny  ostatní  ctnosti,  a
nakonec chce ukázat trpělivé snášení utrpení.
 Ke druhému bodu: Denní příchod Kristův má svůj důvod v
Božském milosrdenství a v naší bídě (potřebnosti - Bedürftigkeit),
v Boží štědrosti a naší milostné touze Liebesverlangen). Ruusbro-
ek ilustruje tento příchod obrazem hlubokého údolí, do něhož svítí
slunce,  které  je  v  nadhlavníku,  a  jeho  paprsek  proniká  až  do
největší hlubiny a otepluje ji.
 Ke třetímu bodu: Příchod Kristův při smrti jednotlivce a při
obecném posledním soudu.

 (Škoda,  že  křesťanská  teologie,  čemu nerozumí,  to  buď
předkládá  věřícím  jen  v  doslovném znění,  nebo  odmítá  výklad
toho slovem "tajemství". To je maskování zkušenosti, kterou může
každý dospělý člověk získat, nebrání-li se jí buď netečností nebo
všetečností, která hrozí, že z užívání prostředku by se mylně stal
cíl. Ježíš přece sliboval odhalení všech tajemství, a pokud se nám
neodhalují,  je  to  důkaz,  že se proviňujeme proti  pravdě,  kterou
hlásal.)
 Podnětem k tomu je přiléhavý okamžik po rozhodnutí Božím,
přiměřenost  moudrého  výroku  -  každá  duše  bude  hnána  k
zodpovědnosti  -,  a  konečně  spravedlivost  soudce.  Všechny



myslitelné skupiny lidí - křesťané smrtelně hřešící, pohané a Židé,
příležitostný  hříšník,  dobří  křesťané  -  budou  hnáni  k
zodpovědnosti.

 (Jestliže už při pouhém pokušení Ježíše ďáblem na poušti
šlo o čistě vnitřní stav Ježíšův, pak ani poslední soud se neděje
na lidské úrovni vědomí. To by byl soud velmi málo závazný. Při
vnitřním  soudu  se  rozvazuje  člověk  od  hříchu  a  svazuje  se  s
dobrem, které přesahuje rámec dualistického zákona. U člověka,
který  prošel  takovým  soudem Božím,  je  to  buď  jeho  poslední
chvíle života, nebo začátek nového života, který se z vůle Boží stal
skutkem.  Výrok  o  odpuštění  hříchů  pronesl  Ježíš  jednou  k
chromému,  který  si  odpuštění  hříchů  nepřál  nebo  nepožádal
Ježíše, aby hříchy odpustil. Takovou sílu nemá žádné lidské slovo,
aby obrátilo  natrvalo  od hříchu  k  Bohu a  odstranilo  z  lidského
života potřebu být řízen relativním dobrem a zlem. Tyto prostředky
po  takovém  soudu  už  prostě  nemají  rozhodující  vliv  v  životě
člověka,  nýbrž  začínají  být  líbezným důkazem svobody duše v
náruči Boha. Jestliže pro svatého Pavla i fyzická smrt přestala být
ohrožením života, oč méně jsou jím veškeré strasti jiného druhu.)
 Vyjděte ven! Zaměření tohoto vybídnutí je trojí: jít k Bohu, k
sobě,  k  našim  spolukřesťanům.  Jako  protitah  učení  o  sedmi
smrtelných hříších, Ruusbroek navrhuje učení o ctnostech, které
jsou  založeny  na  lásce  k  bližnímu:  a  míří  k  poslušnosti,
sebezáporu,  trpělivosti,  mírumilovnosti,  dobrotě,  soucitu,
umírněnosti...

 Abychom se s Ním setkali. V činném životě má se křesťan
setkávat s Kristem, svým Pánem, trojím způsobem: 1. Že má ve
všem jen Boha před očima. 2. že ničemu nedává přednost před
Bohem, 3. že miluje veškerým způsobem, aby spočinul v Bohu,
stranou všeho stvořeného, Božích darů, a dokonce ctností. (Už na
prvním stupni se má stát učedníkem Páně.)
2. stupeň. Vnitřní, po Bohu toužící život
 Dříve  než se  Ruusbroek  pustí  do  systematického  vývoje
tohoto životního programu, věnuje několik kapitol návrhu jakéhosi
antropologického schematu, které jmenuje "třemi jednotami naší
přirozenosti", v nichž může člověk vnímat příchod Ženicha Krista
stupňujícím se a stále vznešenějším způsobem. Nejvyšší jednotou
je  jednota  v  Bohu,  té  nejblíže  je  jednota  ducha  (tj.  vyšších
duševních  schopností,  rozumu,  paměti  a  vůle)  a  poslední  je
jednota srdce, z níž pochází tělesný život.

(Ze  stavu  jednoty  ducha  lze  snadno  rozpoznat  příchod
Ženicha. Jak nečekaný je jeho příchod, jak nečekaně a s jakou



mocí přichází,  že jí  nelze odporovat,  neboť On kácí,  co stojí  v
cestě mezi ním a lidskou duší, která ještě těsně před tím spala, a
tedy  už  i  zapomněla,  že  čeká  na  Ženicha.  On  sjednotí  vyšší
duševní  schopnosti,  v  jakousi  jednotu  ducha,  a  to  je
nejbezpečnějším důkazem o tom, že přišel takovým převzácným
způsobem.  Před  tím  než  duše  usnula,  dlela  v  jednotě  srdce,
rozněcovala se citem, aby vydržela čekat na Ženicha. Té jednotě
srdce, tj. citu, se naučila lidskou láskou, a tu se ukázalo, kam až ji
může dovést život ve světě, že to není úroveň k zahození, a nebýt
tohoto pokroku, při kterém ještě vůbec nestála o Ženicha, nebyla
by se dostala ani do předsíně Ženichovy svatební síně. Mohlo by
se ovšem stát, že by dal Ženich pohlédnout svýma očima už dříve
na své nekonečné milosrdenství,  jako se stalo svaté Terezii  při
pohledu na obrázek Samaritánky a Ježíše u studny. A to by se
nemuselo stát jen dítěti, nýbrž za určitých okolností i dospělému,
jakým byl např. svatý Pavel před Damaškem nebo svatému Ignáci
z Loyoly po bitvě u Pamplony. Neměl bych opomenout případy,
kdy  události  v  lidském životě  byly  tak  kruté,  že  člověku  vzaly
veškerou naději na přežití, ale člověk přece jen přežil, protože v
těch  událostech  byla  obsažena  i  pomoc  Boží  a  člověk  ji  byl
schopen unést. V takovém případě člověk vnitřně zemře dříve než
umře fyzicky.  Takhle  to  možná dopadá před smrtí  kteréhokoliv
člověka.  To  však  se  nedá  pochopit  ani  z  nejduchaplnějšího
rozboru Ježíšových podobenství, nepomůžeme-li si podobenstvím
celého Ježíšova života a po něm podobenstvím našeho vlastního
lidského života,  který je podoben Ježíšovu, a proto a jen proto
nám mohl Ježíš svým životem poskytnout příklad.)

Jednota ducha má dva rozdílné aspekty, které se vztahují ke
středu lidského ducha. Jeho pocit jednoty - Eins-sein, způsobuje,
že sebe vidí ve dvou rozměrech; a jednom vertikálním (weselijcke
seinshaft) a pak horizontálním (werkelijcke eenicheit, eenicheit der
overster  crachten).  Vertikální  rozměr  jednoty  ducha spočívá  na
"podstatné" závislosti (Bezogenheit) na Bohu jako na bytostném
prazákladu  (Bezogenheit  auf  Gott  als  dem  seinserhaltenden
Urgrund, in dem der Geist und alle Schöpfung mit ihm gelaten und
gegragen wird, ohne den alles in das Nichts zurück-sinkem würde
- na Bohu jako na prazákladu, z něhož všechno existuje, v němž
duch a veškeré stvoření je jím určováno a jím neseno  (a kdyby
tomu  tak  nebylo,  všechno  by  se  ponořilo  nazpět  do  Nic).
Horizontální  rozměr  jednoty  ducha  se  týká  jednoty  různých
duchovních schopností (Vermögen) v člověku. Na jednotu ducha
se zde nahlíží se zřetelem na bytostně nutný původ (Hervorgang)
sil z prapůvodní jejich jednoty, ve které schopnosti mají svůj trvalý



základ, a kromě toho svou pohybovou možnost vlastního návratu
zpět do základu (viz Fraling, 19678, 74 n).
 Tyto tři jednoty představují nezbytný přirozený základ (bilden
den  naturhaften  Untergrund),  na  němž mohou  vzrůstat  mravní
ctnosti a ctnosti lásky k bližnímu v činném životě; přistupují k tomu
vnitřní cvičení v duchovně orientovaném životě, aby se nakonec v
člověku mohl co nejkrásněji rozvinout nadpřirozeně kontemplativní
život.
 Druhý, vnitřní k Bohu obrácený život zaujímá v Ruusbroekových
vývodech hlavní místo; je to nejobsažnější kapitola a vede až k
poslednímu spojení člověka s Bohem.
 Vizte:  K  předpokladům k  Bohu  obráceného  života  náleží
Božské světlo milosti, které ovšem má být zřetelné. Pokud se týče
člověka, je pro příjem tohoto světla žádoucí vyprázdnění srdce od
všech cizích obrazů a svobodné přimknutí (eine freie Zuwendung)
vůle k Bohu. Připravujeme se k nadpřirozenému držení (Besitz) po
Bohu  toužícího  života  tím,  že  výhradně  hledáme  čest  Boha  a
hledíme spočinout v Něm.  (Doba mého života od 4 do 17 let k
tomu posloužila  bez mé vůle daleko lépe než touha po světle,
protože jsem se soustavně obětoval rodině, jak ukázal Pán Ježíš
svým životem do "třiceti" let. Vysvětleno dříve.) Osvícení člověka
pochází zvnitřku. Řeč božských slov v nitru se zakouší jako posila
jednoty ducha a jeho milosti, která není ničím jiným než "honem
ducha"  ("Jagendes  Geistes").  Osvícení  se  děje  ve  třech
rozměrech:  1.  jako  náhlý  vnitřní  dotek,  který  dává  prohlédnout
(das sehend macht), 2. shromáždění všech vnitřních a vnějších sil
a  3.  jako  bezobrazná  svoboda  (bildlose  Freiheit).  (Všechny  tři
rozměry byly pohromadě u dítěte, které se sjednotilo v živelném
odporu proti týrání, a tak až do nástupu třetího stupně.)
 Ženich přichází, vyjděte.

Ruusbroek rozeznává tři druhy příchodu Ženicha, které se
od sebe liší kvalitativně.
 1. První  příchod Ženicha je zjistitelný v jednotě srdce,  ve
které se soustřeďují všechny nižší duševní síly.
 Ruusbroek  porozděluje  příchod  Ženicha  do  čtyř
zkušenostních stupňů,  které odpovídají  symbolicky  běhu slunce
(znameními Zvířetníka během roku.)
 Pro  první  zkušenostní  způsob  porovnává  jeho  postup  na
Vysočině  (tj.  v  nižších  duševních  schopnostech  otevřených
vzhůru).  Slunce  si  svým  ohněm  všechno  přepodobňuje.  Tak
vzniká v srdci pokoj a klid, vřelost v citech vlastního srdce, oheň



lásky, touha okoušet Boha, zbožné rozjímání o Bohu - a z toho
vyplývající  -  existenční  vděčnost  za  vtělení  Pána  Ježíše,  za
anděly, za svátosti, za přírodu, písmo atd. Taková vděčnost vede
ke  chvále.  Ruusbroek  srovnává  toto  téměř  hmotné  založení
Božího omilostnění s postupem, jakým chladná voda se dostává
do varu. Žár Ducha svatého uvádí duševní schopnosti  do varu.
Nebo: Kristus, Slunce, stoupá v našem srdci stále výše a táhne
duševní schopnosti k sobě.
 Druhý  druh  zkušenosti  o  příchodu  Ženicha  je  patrný  v
přemíře útěchy tak silné, že toto utěšování se dá dokonce nazvat
rozkoší.  Abychom však  zůstali  u  Ruusbroekova obrazu:  Slunce
(Kristus)  dosáhlo  znamení  Blíženců;  je  -  duchovně  -  polovina
května. Kristus je v lidském srdci nade vše stavěn, tužby tělesné
přirozenosti  jsou přinuceny k rozvážnosti,  ctnosti  rostou.  Člověk
překypuje vděčností a chválou. A tu se může stát,  že se spustí
sladký déšť útěchy a jím se zdvojnásobí ctnosti. Ruusbroek mluví
o  vlastní  "rozkoši  srdce",  o  duchovní  opilosti,  při  níž  tělesné
průvodní projevy mohou mít podstatný podíl:  zpěv, propukání v
pláč, neklid ve všech údech, tleskání rukama, výkřiky atd. Důležité
je, že jíní a mlha - přání něčím být - se na tom nepodílejí. Člověk
se má přidržovat příkladu včely, která ochutnává, co kde k chuti
jest, ale nezůstává u toho, čím je obdařena.

(Mám za to,  že nejlepším důkazem, že při  obrácení  v 17
létech šlo o zásah Boží, bylo, že jsem se ani trochu lítostně ne-
ohlédl po tom, čím jsem před tím chtěl být a na čem jsem před
obrácením  tolik  lpěl  a  co  jsem  si  přál  celý  život  dělat.  Ale  z
příkladu včely bychom měli  získat  i  lepší  pochopení odvážného
požadavku Thomase Mortona, že se musíme umět vzdát i radosti
z modlitby, ctnosti a moudrosti. Je to varování, abychom ani ten
nejsvětější prostředek nezaměňovali za cíl a tím je Bůh. Dovedete
si představit, jaké veliké zalíbení musel mít ten mnich v modlitbě,
ctnostech a moudrosti, když všechno to jej tak věrně doprovázelo
až k smrti, jak se skromně přiznává v článku 26 svého traktátu, ale
nic z toho mu nebylo přednější než Bůh.)
 Třetí  druh zkušenosti  s  tím, že přichází Ženich jako oheň
lásky, dostavuje se potom když Slunce stojí ve znamení Raka (a
pak ve Lvu). Tak stojí  nejvýše a přitahuje všechny síly k sobě.
Kristus  tak  silně  působí  v  člověku,  že  ten  je  láskou  k  němu
zraňován. (Ruusbroek tím prozrazuje, že ví o tom, jak Bůh vstupu-
je nejen do činnosti člověka, ale i do jeho duševního stavu. Ten-
tokrát se člověk Bohu přiblížil natolik, že ví o zpětném působení
člověka na Boha, o vědomé spolupráci člověka s Bohem.) Vzniká
duchovní  trýzeň,  původní  pravztek  (orewoet),  při  kterém lidská



krev srdce začne vřít.  Je  to  však nezpůsobný stav  (weiseloser
Zustand). (Takovým nemoudrým nebo nezpůsobným stavem bylo
mé zuřivé bránění sebe před operacemi za vědomí. Nemohl jsem
už více zuřit,  až jsem dospěl k tomu orewoet,  k  prazákladnímu
zuření, za které jsem už dále nemohl jít a chtě nechtě jsem musel
opustit sebe, především svou vůli, a protože tam někde v tomto
sebeopuštění je citlivý styčný bod mezi Bohem a člověkem, ocitl
jsem  se  na  druhé  straně  od  tohoto  bodu,  na  které  se  člověk
normálně  neocitá  a  tak  se  k  němu  nedostanou  zkušenosti  o
příchodu Ženicha.)

V člověku roste touha být  osvobozen od těla.  Začnou se
projevovat různé možnosti, jak se protlačit vzhůru. Na pravdu lze
nahlížet  zkušeností  vize:  tělesné  a  obrazotvorné.  Ruusbroek
spojuje visio corporalis a imaginaria (podle Augustina),  nebo se
vstupuje  duchovním  způsobem  (vision  intellectualis)  do
mystického  jásotu,  o  snu  nebo  do  snění  za  bdělého  stavu
(Tagräumen).  (Nebyl  to  snad  tento  stav  po  každé  operaci  za
vědomí,  kdy  jsem  sice  hleděl,  ale  nepoznával  jsem  ani  svou
matku,  ani  okolní  svět  jako  něco  svého?)  Tyto  zkušenosti  se
přirozeně dají  vyčíst  i  ze svatého Písma. Také při  tomto třetím
způsobu se  mohou vyskytnout  překážky:  Psí  dni  (doba letního
horka)  s  jejich  neklidem  a  medovou  rosou  (sladká  lepkavá
tekutina na rostlinách, melligo), s jejich falešnou sladkostí, mohou
být  člověku  překážkou  na  jeho  pokroku.  Držme  se  příkladu
mravence, aby mu plody nevzklíčily nebo se nezkazily. Tak má
jednat  i  člověk;  má plody své činnosti  rozdělovat  ve dví,  aby i
nadále toužil po jednotě a zároveň aby sebe držel na uzdě.  (To
jsou zlaté myšlenky. Od svých čtyř let až do 17 jsem sice nevěděl
nic  o  počínání  mravenců,  ani  jsem  si  nebyl  vědom  toho,  že
zacházím se svými ctnostmi správně, ale protože jsem je ihned
půlil,  jakmile  vznikly,  držel  jsem se  správně  na  uzdě.  Při  těch
operacích jsem se naučil přibližovat se až k prazákladu ctností, a
ten je v Bohu a ne v člověku, takže ze ctností nezbylo nic, z čeho
bych se mohl těšit. Ukážu na příkladu: Jakmile se při vyprázdnění
dostavila  Moc,  která  byla  vždycky  ctnostná,  ale  byla  větší  než
lidská,  hned  jsem  ji  rozpůlil.  Jednu  půlku  jsem  spotřeboval
činností, k níž ta ctnost nabádala, druhá půlka se ztratila, tj. vrátila
se k Bohu. Nemohl jsem si totiž nic z té Boží ctnosti přivlastnit a
při  vědomém příchodu  Ženicha v  17  létech,  jsem měl  správný
dojem,  že  jsem  nikdy  ctnostný  nebyl.  Řečeno  podle  symbolu
podobenství  o  družičkách:  spal  jsem  jako  všechny  družičky  a
učedníci v zahradě Getseman. Jenže, co se vrátilo k Bohu, to se z
Něho neztrácelo, a to mě v 17 létech najednou a nečekaně učinilo
hodným vstupu do svatební síně. Důležité je, že mravenec neví,



že se přidržuje geniální  universální  inteligence,  která  přesahuje
rámec jeho mravenčí existence. Ta inteligence ví, co má udělat
mravenec, a tedy i, co má udělat člověk. Kdo by řekl, že někdo ve
14. století znal tuto moudrost a řídil se jí pomocí lásky, která mu
byla vlita.  Ruusbroek se narodil  roku 1293. Od 11. do 24. roku
studoval v Bruselu, veden Janem Hinckaertem, kanovníkem u sv.
Guduly.  Vysvěcen  na  kněze  1317.  Společně  se  svými  přáteli,
kanovníkem Hinckaertem a Francem van Gondenberg založil  r.
1343 kláštery Groenendalu - v Zeleném údolí - ,  kde roku 1350
přijal roucho augustiniánské řehole. Ruusbroek píše brabantským
nářečím vlámštiny.)
 Čtvrtý způsob zkušenosti prvního příchodu Kristova přináší
dovršení vnitřního života citu. Slunce klesá do znamení Panny a
pak Vah. V prvním uvedeném znamení probíhají žně. Teplo se
zmírňuje a je podzim. Oheň lásky je pryč. Člověk je tím zachvácen
zpolovice  zoufalstvím  a  začne  si  stěžovat.  (Svatá  Terezie  si
stěžovala,  že  ze  zdravotních  důvodů  nemůže  více  vložit  do
duchovního  díla.  Kristus  ji  v  tomto  zoufalství  utěšil  tím,  že  ve
skutečnosti nikdy nic nedala. Dopouštěla se chyby v tom smyslu,
že nic nedávala ze svého, nýbrž jen z propůjčeného, a s tím měla
hospodařit  z  lásky  k  Hospodářovi  bez  nejmenšího  nároku  na
odměnu.)
Vyprošuje  si  Přímluvu  spásonosné  činnosti  Církve  a  svatých.
Přitom se snaží posílit shodu své vůle s vůlí Boží. Kdyby to byla
vůle Boží,  šel  by sám i  do pekel.  To je resignatio ad infernum
mystické cesty. Ve znamení Vah dospívá člověk k rovnováze, při
které mu sladké i kyselé stejně chutná. Pořád však trvá odpor a
překážky  proti  této  vyrovnanosti  mysli:  duchovní  vodnatelnost
(odchylování  se  od  pravdy)  a  čtverá  horečka,  denní  horečka
rozháranosti srdce, těkavost, čtyřdenní horečka odcizení Bohu a
sobě samému, dvojnásobná čtyřdenní horečka vnitřní vlažnosti.
 V  Kristu  však  příkladným  způsobem  všechny  čtyři  druhy
první  zkušenostní  úrovně se  propojují  v  jednotě  srdce.  Tím je
vždycky u Ruusbroeka mystická zkušenost chápána podle Krista
a Kristem zdůvodněna.
 2. Druhý způsob příchodu Ženicha má své duchovní místo v
jednotě ducha, v nejvyšších duševních schopnostech. Z nich tři
jsou: Vzpomínka, rozum a vůle. Ruusbroek přirovnává Ženichův
příchod ve třech duševních silách trojité řece.
 První  proud  milosti  sjednocuje  a  zjednodušuje  schopnost
vzpomínat  si  tím  způsobem,  že  se  zapudí  nestálost  a  cizí
myšlenky. Upevnění jednoty ducha přináší člověku sebepoznání a



sklon  k  prázdnotě  za všemi  obrazy fantazie.  Předobrazem této
jednoty  je  Božskou  Trojici  propracovávající  jednota  ducha
svatého.
 Druhá řeka milosti  způsobuje osvícení  rozumu: Vytváří  se
pronikavost ducha, v níž duchovní rozlišovací schopnost dokáže
rozvíjet  své  působení,  jímž  člověk  pozdvihá  oči  k  rozumové
pravdě  Boha.  Problém  poznání  Boha  se  zde  jeví  jako  slovní
problém:  Jak  máme  o  Bohu  mluvit?  Jsme  odkázáni  na
podobenství,  chceme-li  pojmenovat  jeho  trojosobní  rozčlenění.
Opět - jako u schopnosti vzpomínky - stojí tajemství trojjediného
Boha  pro  Ruusbroeka  v  popředí  problematiky  poznání,  kterou
Ruusbroek převádí na pouhý údiv nad "obecným prýštěním Boha"
(allgemeine Ausströmen Gottes),  které Bůh přivádí  do každého
jednotlivce zvlášť a přitom jej předává obecně všem.
 (Tento problém by neměl být tajemstvím, kdyby se vědělo,
že Bůh současně a soustavně působí jako Stvořitel a udržovatel
stvořeného, dále stejně tak jako Vykupitel, který všechno k sobě
táhne - a Ruusbroek se převážně věnuje tomuto Božímu aspektu -
a  zároveň  Bůh  působí  jako  Osvětitel,  a  všechny  tři  aspekty
jediného Boha působí  věčně,  nezačíná  jeden z  nich  stvořením
světa, druhý sestoupením Krista do lidského těla, a třetí od chvíle
seslání  Ducha svatého na  apoštoly.  Věčné  působení,  a  tím  je
veškeré působení Boží, je proto věčné, že nikdy nezačíná a nikdy
nekončí  -.  Také  jedno  neruší  druhé  a  třetí,  nýbrž  všechny  tři
aspekty  se  vzájemně  doplňují.  Nesmíme  se  dát  mýlit  tím,  že
člověk  má třeba  převažující  touhu  obracet  se  k  Bohu  jako  ke
svému Spasiteli, neboť od něho očekává osobní spásu - má totiž
sebe nesmírně rád - zatímco si myslí, že stvořen už je, a pokud se
týče osvícení, nemá zdání, co to je, a proto o ně nestojí. Z dnešní
své pozice neví, co s ním. Je totiž zvyklý jednat zvířecky účelově.
Zvíře  hájí  svůj  život  jen  takovým  způsobem,  jakým  mu  jej
představují smysly a pudy. Člověk si dokonce myslí,  že by jeho
život mohl být vážně narušován, kdyby jej viděl odjinud jako život
věčný, mající svůj původ v Bohu. Duchovní zaostalost je v lidském
životě  nejdráze  placená  nectnost.  U  člověka  se  formuje  jeho
poměr  k  životu  především  prostředím  a  událostmi.  Tak  u  mě
vystoupil do popředí bytostní aspekt Boží, protože jsem musel od
útlého  mládí  všemi  silami  hájit  holou  existenci,  a  tím  jsem
nevědomě  vystihoval  existenční  podmínky  cesty,  které  jsou
všechny  obsaženy  ve  stvořitelském  aspektu  Božím.  Odtamtud
jsem tedy bral moudrost Boží, a tak byla vždy bytostně zabarvena.
Ucházel jsem se před operacemi všemi silami o to, abych zůstal
naživu,  abych  prostě  byl,  jak  jsem  si  tuto  touhu  překládal  do



úrovně svého dětského osobního poznání. V rámci tohoto poznání
byl život mým majetkem. Proto jsem byl nejblíže tomu, aby mně
Bůh ukázal, že to nejcennější, život, patří jemu, že z něho prýští a
na  něm  je  závislý.  Řeknete  si,  že  kdekdo  si  takhle  život
přivlastňuje, jenže málokdo se vyprazdňuje od své vůle. A tu má
Bůh  příležitost  v  mezerách  nevlastnění  ukázat  člověku  svou
podstatu.)
 V třetí  řece  nastává  ohnivé  vstřebávání  vůle  do  jednoty,
takže všechny její objekty "jsou pohlceny" jednotou. Médiem toho-
to procesu je hořící láska (entflammte Miene), v níž vdechnutý žár
dokonává řešení  (tj.  spaluje roztříštěnou osobní vůli  zaměřenou
porůznu jinak než k Bohu.)
 Člověk vrozený do jednoty ducha, má současně "vycházet"
do  lidského světa,  napřed k  Bohu,  ke  všem svatým,  ke  všem
hříšným lidem - také k pohanům a k židům -, k přátelům dlícím v
očistném ohni, a konečně k sobě samému a ke všem lidem dobré
vůle.  Nikdy  by se byl  nemohl  Ruusbroek angažovat  pro čistou
introverzní  mystiku:  mystická  zkušenost  je  pro  něho  vždy
apoštolsky  velmi  závažná  (belangvoll).  Jsou  však  také  lidé
nepřístupní  (gehemmte)  lásce  Boží.  Ti  sice  důvtipně  mluví  o
vznešených věcech, nedokáží je však zakoušet. Jsou takoví, kteří
sice také zručně mluví ve prospěch duchovních věcí, ale v tom, co
se o nich naučili, jsou umínění a neplodní, a konečně jsou takoví,
kteří svérázně a sobecky zastávají soukromé názory. Pozitivním
návodným obrazem je opět Ježíš Kristus, a to v nejvyšší formě
ghemeyne leven - což je Ruusbroekův nejsilnější opis dokonalosti,
kterou  on  také  zažil.  Obhajuje  živě  autentickou  formu  fyzicko
duchovní  jednoty,  ale  též  nejneúprosnější  nárok  na  lásku  k
bližnímu. Bůh je sjednocen s člověkem a zůstává člověkem mezi
lidmi, a toto Božské spojení je tu pro člověka! K tomu nutno přičíst
Boží účastenství s bližním v pozůstalosti Kristově, v jeho poslední
večeři,  při  níž  věnoval  člověku  své  tělo,  svého  ducha  a  svou
osobnost.  Toto zevšeobecnění Ježíše Krista je pro Ruusbroeka
veškerou náboženskou praxí.

Kleriky hodnotí podle toho, jak jsou solidární -ghemeyn - s
věřícími, s křesťany všech odstínů.
 3.  Je-li  druhý  příchod Ženicha  silně  zaměřen  na  duševní
schopnost vyplývající z jednoty ducha, pak třetí příchod Ženicha
v  druhém  životě  se  méně  soustřeďuje  na  schopnosti,  jako  na
jejich jednotný původ. Zde dochází k Božskému doteku, ke vlití
Božské  jasnosti.  Jestliže  byly  v  druhém  příchodu  tři  řeky
rozlišitelné, zde jde o jejich společný zdroj. Božský pramen, který
funguje kosmicky jako první pohnutka nad všemi nebesy, je též



královstvím  jednoty  našeho  ducha.  To  znamená  "nejvnitřnější
cvičení našeho ducha ve stvořeném světle",  tuto jednotu ducha
účinně připravovat a "krášlit" (zieren), aby se v ní mohl Bůh stále
účinně projevovat.  Láska, ctnosti,  připodobňování se jemu, jsou
možností tvora, jak připravovat jednotu ducha s Bohem. V bodě, v
němž se síly  slévají  ve společné síle jednoty ducha, dochází k
otřesu,  který  způsobuje  Božské  působení  pocházející  přímo  z
Trojice. "Vyjití", k němuž je lidský duch pozván i v tomto otřesu,
přináší sebepovznesení jak intelektu, tak i síly lásky. Chce-li však
tato nadále zůstat tam, kde je rozum, musí se nakonec smířit s
tím,  že  zůstane  slepou  pro  tajemství.  Popadne  ji  neuhasitelný
hlad, který je neutišitelný, neboť stvořený duch nikdy se nedokáže
zmocnit  nestvořeného dobra,  a  to  tím méně,  čím silněji  je  jím
vyburcován.  Duch Boží honí  našeho ducha. Začíná spor lásky,
"bouře lásky". Jedna ukazuje druhému svou podobu (Antlitz tvář).
Každý z nich žádá od druhého všechno,  čím jest,  a nabízí  mu
rovněž všecko, čím je; oba milující se mísí,  roztavují se v sobě
(veschmelzen ineinnander) vzájemně. Už zůstává jen jedna láska.
Člověk na sebe zapomíná a Bůh" ten může už jen milovat. Duch
však nedokáže odpočívat, oddává se ihned opět činnosti lásky k
bližnímu a životu ctností.
(Ruusbroek musel to všechno nejen prožít, ale musel to zároveň
vyčíst ze života Ježíšova, který vrcholí odevzdáním svého ducha
na kříži).
 Abychom se s Ním setkali: Všechna cvičení se konají jen
na téže jediné cestě,  která vede k setkání.  Ono setkání  je pro
Ruusbroeka "setkáním dvou osob." Je třeba připomenout, že jde o
"bytostné"  ("wesentliche"),  to  znamená,  že  se  tu  předpokládá
oboustranně  vědomé  setkání  mezi  člověkem  a  Bohem,
bezprostředné  vlití  (miltellose  Einflie  en)  Ducha  Božího  do
lidského ducha, který pochází z Jeho přirozenosti (von Natur aus).
Tvorstvo "visí" v Bohu, jak řekl už Mistr Eckhart. Stvořené dokáže
jen pečeť Božského obrazu přijmout, vytvořit  ji  nemůže. Pomocí
milosti spolupůsobí v té chvíli osobně organizovaný lidský duch a
dokáže  převést  obraz  Boží  v  sobě  do  Boží  podobnosti.  To  je
spojení nad "prostředkem" (nad milostí,  větší než milostí).  Volní
souhlas člověka stačí k tomu, aby Kristus k nám přišel se svými
dary. Naproti tomu při smrtelném hříchu tato milost nepůsobí (sich
verwirekt,  se  ztrácí,  hříchem  se  spotřebovává).  Je  však  také
možné spojení "bez prostředku" nadpřirozeným způsobem. Je to
stranou intelektuálních sil  blažené spočinutí v lásce, ve Svatém
Duchu.



 Bytostná Kristova milost je pro spojení nepostradatelná. Ta
je ale tak velká, že ani zavržení si nedokáží přát, aby byli zničeni.
Fakticky  působí  v křesťanském životě ze strany Boha milosti  a
dary  a  ze  strany  člověka  ctnosti  a  cvičení  v  nich.  Toto
spolupůsobení (je-jetzige, vždy přítomné) přináší obnovu člověka,
tím je v každém novém nyní také Bůh rozen. Eckhartovské téma
rození Boha v jednotě Ducha je u Ruusbroeka znovu podepřeno
Trojicí. Narození Boha způsobují vytékající dary Ducha svatého.
To jsou přirozené základy spojení.
 Lidské  jednání  musí  být  vedeno prostoduchým záměrem,
má-li  být  provedeno spojení nad prostředky.  Sedm darů Ducha
svatého představuje  hierarchii  ctností,  neboť  označují  duchovní
stav obdařeného. První tři - bázeň před Bohem, zbožnost a vědění
- tvoří činný život, zatímco poslední čtyři - síla, rada, pochopení a
moudrost - v kombinaci s už zmíněnými, představují tři způsoby
příchodu Ženicha v životě po Bohu toužícího člověka. Ruusbroek
si  dovoluje  odbočit  při  výkladu  chápání,  když  popisuje  jeho
působení  ve  třech  duševních  silách,  memoria,  intellectus,
voluntas. To je u něho často zjistitelný rozběh k psychologickému
dokreslení duchovních událostí. U všech darů je charakteristické,
že jsou zprostředkovateli mezi Bohem a člověkem. Tu R. dospívá
též k  nejpestřejším a  nejnázornějším partiím svého mystického
učení. (Třeba při popisu současného klidu a působení lásky, když
dar pochopení pronikne do memoria.)
 Konečně  je  také  spojení  bez  prostředků,  přiměřeně  k
Božské  nesmírné  přemíře,  a  je  "pošetilost"  lidského  ducha
přinucena sama sobě se ztratit.  Ruusbroek rozeznává tři  druhy
tohoto "nejvnitřnějšího života."
 První  je  vyprazdňujícím  způsobem  (eine  ledigmachende
Weise - osvobozujícím způsobem): prosté světlo Boha vede do
"temnoty",  do  "Nahoty",  do  "Nic",  kde  teprve  probíhá
přeformování. Také v tom je láska jako dominující citelná chuť.
 Druhý způsob je  bažící  a  činný:  Je  užitečnější  než první
způsob a pozůstává ze stále se obnovujícího hladu a žízně, Boha
okoušet v neochvějně činné lásce.
 Třetí  způsob  je  činnost  sklidňující,  jistým  způsobem  je
syntézou obou předešlých. Je to život odpovídající spravedlivosti,
tj. být trvale činný v Božím klidu. Kontemplace a činnost vystupují
v člověku současně jako ve dvojitém zrcadle.
 Tyto tři způsoby života se mohou projevit také v chorobné
formě,  jejímž  znakem  je  egoismus.  Existuje  "falešné,  sebe
hledající zahalečství,"  které se zdá spočívat na jistých sedacích



technikách, a má cvičícímu přinést iluzi, že dosáhl nadpřirozeného
klidu. Pravý opak je pravdou: Jde fakticky o "zahálčivé ponořování
se  do  sebe"  (Um "ein  mü ges  Niedersinken  in  sich  selbst")  a
pouze o přirozený klid, bez ctnostných úkonů vede k pýše (ohne
Tugendewerke  führt  sie  zur  Hofart).  Tímto  přirozeným  klidem
nemůžeme Boha nalézt (Gott kann man in dieser natürlicher Ruhe
nicht  finden.)  Také u  druhého způsobu je  možno se  dostat  do
zmatků:  aktivní  sebehledání  v  sebelásce  je  jakýmsi  druhem
"duchovní nemravnosti" (eine Art "geistiger Unkeuschheit"). Chybí
charitas  a  převažuje  duchovní  pýcha,  lakomství,  chtíč  a
nemoudrost. Příkladem správného konání je chování Boží Matky
Marie.  Je jisto,  že všechny tyto  druhy kontemplativních  zmatků
připisuje Ruusbroek na adresu jistých bekyní, jejichž samorostlá,
pro  Ruusbroeka  kacířská  mystika,  která  jako  taková  měla  být
tehdy označována. Třetí popletenost - "falešná oddanost Bohu" a
"nespravedlivý život"  -  není  snadno poznatelná. První je zřejmě
zjistitelný  kvietismus.  Dotyční  se  cítí  povzneseni  nad  všechny
ctnosti  a  přejí  si  pouze  přebývat  v  trpném  stavu  svobody  ve
smyslu  pouhého  nástrojenství  (Werkzeuglichkeit).  Předstírání
"chudoby  ducha"  (Prätendierte  "Armut  des  Geistes")  -  zda  tu
polemizuje Ruusbroek s Eckhartovým kázáním o chudobě? - nedá
se snadno poznat,  ale jsou tu  určité  narážky na kvietismus.  Ti
zbloudilí se cítí  bez hříchu, bez vůle, bez zákona, bez svědomí.
Druhý druh tohoto zmatku sám sebe charakterizuje jako člověka
sám sebe "trpícího v Bohu" (gottleidend), bez hříchu, svobodného
a jako čistý nástroj Boha, ale neliší se od první skupiny lidí v tom,
jak se člověk při své činnosti neobejde bez vedení Duchem, a bez
něho  duchovně  nepokračuje.  Ruusbroek  se  staví  proti  těmto
vnitřně egoistickým a kvietistickým postojům těchto tří zmatků jako
proti něčemu, co je nekřesťanské. (Ruusbroek při svém pobytu na
Blízkém  východě  zřejmě  viděl  sedící  a  trpné  derviše  a  měl
možnost si u některých zjistit, že nejsou duchovně dokonalí, nýbrž
sobečtí.)  Kristus  je  i  při  těchto  souvislostech  jedinečným
příkladem "klidného a zároveň činného spojení s Bohem." (einer
ruhend  -  tätigen  Vereinigung  mit  Gott).  Být  zároveň  klidně
ponořeným i  aktivně činným, to  je integrovaný postoj  Kristův  a
všech svatých. To je pravá spravedlivost a pospolitost.
3. stupeň: Na Boha zřící život
 Tato  poslední  část  traktátu  jen  o  několika  stránkách
znamená  vyvrcholení  předešlého  "života",  činného  a  Bohu
oddaného života.  Jde  tu  o  vlastní  Ruusbroekovu  zkušenost,  o
contemplatio,  která vytéká z Božské jednoty a učení  Kristovo ji
zcela  potvrzuje:  Kontemplace  je  tedy  stavem  čistoty  a  ryzosti,



stavem, který nemůže být vědeckým zdůvodněním nikdy vystižen.
Jen málokteří dosáhnou spojení s Bohem, ne proto, že by tak bylo
Bohem ustanoveno,  nýbrž že to znemožňují  chyby lidí,  pro něž
nemohou vejít do Božského světla.
 Vizte: Otec světel si přeje, aby lidé prohlédli, proto pronáší v
minulosti  našeho ducha toto slovo  Vizte!  To znamená narození
Syna.  Nutný  stav  člověka,  aby  viděl,  spočívá  ve  ctnostném
oproštění  od  zevních  děl,  též  duchovních,  v  myšlenkovém  a
milujícím zaujetí  pro Boha a ve ztracení sebe v nemoudrosti  a
temnotě Boha (in der Weiselosigkeit und Finsternis Gottes)
 (Tato  přítomnost  Boha  bez  jakýchkoliv  známek  jeho
existence,  jeho  moudrosti  a  za  úplného  temna,  je  jednou  ze
základních zkoušek v tom, zda se dokáže sebe vnitřně vzdát. Je
to drtivá Moc Boží, bez které bychom vůbec sebelásku ve všech
jejích  poťouchlých  aspektech  nezprovodili  ze  svého  vnitřního
světa, a ona by zůstala nepřekonatelnou překážkou spojení. Je to
také zkouška pravosti  naší zaujatosti  pro Boha. V této zkoušce
obstojí  jen pravá zaujatost  pocházející  z  milosti  Boží,  kdežto ta
přidaná  a  chtěná  člověkem  ukáže  se  být  velkou  překážkou
spojení, a dokud není odstraněna, a to vesměs strachem, nedovolí
člověku pokročit dále. Upozorňuji však, že není větší milosti, než
že jsme se stali člověkem. Na tak velkou milost se dají naroubovat
všechny další milosti, a žádná nám není odepřena. Za tu základní
milost bereme všechny ostatní. Jen je třeba s nimi hospodařit ne
jako se svými, nýbrž jako s propůjčenými od Boha. Zakázal jsem
si jako nesmyslné hartusit na krutosti života.)
 Sebezjevení  Boha se pak děje v  hlubině temna, ve které
zemřel  lidský  duch:  a  tady  se  rodí  Syn  Boží,  který  sám  jest
nepochopitelným světlem. V tom se stáváme vidoucími. Nazírající
pak  nevidí  ve  svém  prázdném  duchu  nic  jiného,  než  toto
nepochopitelné světlo  (dieses unbegreifliche Licht. Měl bych tedy
přeložit  neuchopitelné  světlo,  kdybych  otrocky  překládal.  A
tentokrát by toto počínání bylo správné.)  Je tím proměněn a má
věčný  život  (Er  wird  davon  verklärt,  und  er  besitzt  das  ewige
Leben)
 (Vzpomeňme si na proměnění Páně na hoře Tabor. Kdo se
tam  vlastně  proměnil?  Ježíš?  Nikoliv,  nýbrž  tři  učedníci.  A
proměnění  probíhalo  podle  zkušenosti  Ruusbroeka.  Učedníci
napřed trnuli hrůzou, která byla předchutí té propasti, o níž právě
byla řeč, a pak byli nesmírně blažení. Více se s nimi nestalo. Proto
museli s té hory odejít a nesměli tam zůstat. K další fázi proměny



dospěli až po smrti Ježíšově na kříži, nebo, lépe vyjádřeno, smrtí
Ježíšovou na kříži.)
 Ženich přichází: Příchod Ženichův je věčné rození Boha v
urozenosti Ducha (im Adeldes Geilstes). Tento příchod pořád se
děje a týká se vždy jediného, který předchází, zároveň však vnit-
řně zůstává - "v jednom věčném Nyní" (in einem ewigen nu). Této
nekončící  události  odpovídá  nepřestávající  radost  přijímajícího,
který  dosud  jen  ve  zjevné  ztuhlosti  a  nazírání  "Boha  Bohem"
postihuje a vidí. To je blaženost.
 Vyjděte: Člověk je poctěn (der mensch wird gewürdigt), že
jako takový bere účast na stále vnitřně trvajícím vtékání Boha (am
innebleibenden Aus - fli en Gottes.)

(Blahořečme  tomu,  že  se  Ruusbroek  dostal  s  křížovou
výpravou na Blízký východ a slyšel sufijský výklad o vytékajícím
Bohu. Tak se k nám dostala emanační teorie, která vyplývala z
vnitřní zkušenosti sufijů a nebyla zjištěna jako "cizí" a nebliblická.)
Z Božské lásky,  kterou Bůh je  svou  přirozeností,  se  stává  On
naším vlastnictvím.  ( Rozumějte: nic smrtelného nemůže vlastnit
něco  nesmrtelného,  ale  vyplývá-li  naše  smrtelné  ustavičně  z
nestvořeného čili  nesmrtelného,  pak tím nesmrtelným je možno
vlastnit  nesmrtelné způsobem návratu ztraceného syna).  Jde o
trinitářské sebeobjetí Boha v Duchu jako v nadbytostní  jednotě,
která  je  nad  rozlišováním  Osob.  Do  něho  je  zahrnut  člověk.
Přechodné já je tím poctěno v onom "začátku bez začátku" že je
do něho zahrnuto, neboť Syn vychází z Otce. Veškeré tvorstvo je
ideálně  zahrnuto  do  tohoto  procesu  jako  spoluvyplývající
(vytékající - mitausflie ende) ještě dříve než byl čas, tedy věčně.
Tyto  ideje  všeho  stvořeného,  pravzory  (archetypy,  Augustinovy
raciones aetaernae) nejsou-li  něčím jiným než Bohem, ale ne v
každém případě, jsou-li ukryty v Bohu, jsou Bohem v Bohu a naše
vyplývání z Boha ve zrozování Syna vedle rozumem zjistitelného
jiného bytí  přece  jen  vládne  před  "úplnou jednotou s  obrazem
nejsvětější Trojice." Je to  mystický  exemplarismus, který je zde
přednášen.  Neboť  vycházení  Syna  z  Otce  je  zjevení,  v  jehož
světelné jasnosti si tvor uvědomuje vlastní pravzor a jeho vznik.
(lépe: původ). Lidé v této fázi duchovního vývoje se sami stávají
jasností,  na  kterou  jsou  poctěni  pohledem.  Je  to  sebenalezení
návratem  k  "prostému  základu",  který,  přestože  je  odhalen,
zůstává skryt. Stvořené bytí je zde překročeno "jediným prostým
viděním", které pro pozemského člověka je "nebeským životem",
"přetvořením" na Božskou jasnost.
 Abyste se s Ním setkali:



Vyjití  nazírajícího  člověka  přes  sebe  samého  se  děje  v
lásce.  Pohled  na  vlastní  archetyp  a  s  tím  na  zbožštění  není
posledním stupněm vývoje.  Tím posledním je láskyplné setkání
člověka s  Bohem v božské Trojici.  Otec,  Syn a Duch svatý  se
projevuje ve vzájemné lásce jako Jediný. Jestliže Otec je v Synovi
a Syn Boží v milostném objetí  Otcově,  vytéká Duch svatý  jako
třetí  stále  nově.  Do  toho  je  vnořen  nazírající,  zažívající  a  bez
vlastního působení (weiselos) "v zážitku objetí takového ponoru".
"Temný pokoj" je signálem jednoty, ba "bezedné závratě prostoty"
("eines bodenlosen Wierbels der Einfalrt") před kterou osoby musí
ustoupit  (protože  se  do  tohoto  posledního  laskavého  objetí
dostáváme jen jako osoba! - obwohl man nur als Person zu dieser
leztzen liebenden Umarmung gelangt!).
 Právě třetí kniha Ruusbroekova "Brulocht" byla napadena -
krátce po smrti autora - slavným současníkem Janem Gersonem
(1363-1429, profesorem teologie a kancléřem pařížské university.
Ptal se ho jakýsi kartuzián Herny na jeho mínění o "Brulochtu". V
proslavené "Epistola prima ad fratrem Bartholomaeum" napsal -
podle Combera mezi 12. 10. 1396 a 27. 3. 1399 - své mínění o
Brulochtu. Chválí tam první dvě knihy a poslední knihu o životě na
Boha nazírajícího člověka ostře odsoudil a tvrdil, že se odchyluje
od učení svatých učitelů Církve...Tato kritika Ruusbroekovi velmi
uškodila.  Teprve  v  druhém  dopise  Bartoloměji  v  roce  1408  je
Gerson už mnohem umírněnější...
 Ježíš  Kristus  není  pro  Ruusbroeka  pouhým  vnějším
objektem hodným následování, nýbrž vnitřní subjekt křesťanského
života. Každá jím znázorněná zkušenost Jednoty s Bohem se u
něho podrobuje zkoušce, zda neodporuje zkušenosti Kristově. Tak
pro  něho  není  Kristus  jen  vnějším  příkladem,  nýbrž  i  vnitřním
vzorem vztahu k  Bohu Otci  a Duchu svatému, ze kterého mají
vycházet  i  všechny  tvůrčí  snahy.  Naproti  tomu odsuzuje  např.
všechny  techniky,  které  pomocí  nečinného  sedění  se  snaží
dosáhnout prázdnoty, jako by se Bůh těmi neschopnými pokusy
mohl donutit k projevu. Kristus je souborem "veškerého života" a
tomu se nedá naučit.
 "Dat  ghemeyne  leven"  (srovnej  Fraling  1774,  který  tuto
rozsáhlou  komplexnost  pojmu  vysvětlil)  jen  pojem,  který  je  u
Ruusbroeka  velmi  široký  a  obsáhlý,  je  nosnou  základní
představou jak pro koncepci lidsky křesťanské životní praxe, tak
pro pochopení Božího vztahu k životu. Bůh v životě Ježíše Krista
je  důkazem života,  integrální  činnosti  a  kontemplace,  nižších  i
vyšších sil duše (paměti, rozumu a vůle), života, v němž je to vše
zahrnuto  a  shromážděno.  To není  mínění  psychologicky,  nýbrž



intencionálně (intencionalismus je nauka, že každý skutek se má
posuzovat podle jeho úmyslu). Člověk je vsazen do tohoto života,
který má přinést nejvyšší spojení láskou s Bohem, jako by byl na
lovu.  Snaží se a namáhá se,  aby dosáhl  lásku.  Tím se vůbec
nepopírá spoluúčast tělesných sil a schopností, naopak ty náležejí
ke  ztělesňujícímu smyslu  této  mystiky,  jimi  lidská  bytost,  fysis,
přisluhuje. Nesmí se také zapomínat, že tento "všeobsáhlý život"
má také církevní povahu, která mystika vede k Bohu, ke svatým, k
hříšníkům, odpadlíkům, trpícím v ohni očistce a ke všem dobrým
lidem.
 Čím  četba  "ozdoby  duchovní  svatby"  znepokojuje,  je  ta
neutišitelná, sem a tam se pohybující, Ruusbroekem naznačená
křesťanská existence.  Člověk je ustavičně Bohem vstřebáván a
opět  vysílán,  člověk  vchází  do  Boha a  z něho vychází,  neboť
zůstává současně s Duchem Božím spojen. Tím je zpodobením v
Trojici vládnoucího života...Ta četná Ruusbroekova seskupení do
trojic a čtveřic jsou výrazem onoho rytmu současného vstupování
z  Boha  a  vstupování  do  něho,  charakteristikou  naší  ustavičné
komunikace s Bohem. (Konec z citátu Aloise M. Haase.)

 3. 1. 1989
 Následuje  vlastní  doplněk  ke  všemu,  co  dosud  bylo
předneseno o cestě oddanosti.
 Jan van Ruusbroek ve 14. století a svatá Terezie z Avily v
16. století netušili, že věda ve 20. století z pohledu zvnitřku bude
mocně přispívat k jejich vnitřní zkušenosti o Ghemeyne leven, o
spojitém  a  na  sobě  vzájemně  závislém  životě  všeho  tvorstva.
Nedokázala sice říci  zatím ani  slovo tom, že spojitosti  jí  dosud
známé jdou za hranice pozemských spojů, ale to nevadí, jen na
povrchu má materialistickou tvář. Zvyšuje-li se úroveň vědeckého
poznání, nechtěně ale nutně se věda přibližuje k poznání světců.
 Řeknu-li, že náboženství prodělává v Evropě už po mnohá
staletí velkou krizi, musím též dodat, že je způsobena především
nedostatkem metafyzické zkušenosti. Thomas Morton by řekl, že
velmi nízkou úrovní kontemplace.

 Rozlišujme  kontemplaci  s  jejími  účinky  od  naučenosti,
rovněž  s  jejími  účinky,  a  ukažme  si  obojí  na  Mojžíšově  líčení
stvoření světa.
 Co píše  Mojžíš  v Genesi  o  stvoření  světa,  o  ráji  a  pádu
prvních lidí z něho, je výslednicí vrcholného duchovního poznání,
budu říkat  metafyzické zkušenosti  a budu radit,  aby se neřešila
pouhou zevní poučeností nebo vírou, nýbrž zase jen zkušeností.



Kdo ji nemá a bez ní řeší metafyzické záležitosti, může je porazit
jen nedostatkem své zkušenosti.

 Je-li  tedy  někdo  duchovně  nevědomý,  může  tvrdit,  že
Mojžíšova výpověď je absolutně nevědecká a tedy neudržitelná.
Kdo na straně vědy nerozlišuje na co stačí rozumem, od toho, na
co  rozumem  nestačí  a  přesto  rozumu  uprazdňuje  místo  v
rozhodování  o  tom,  o  čem  rozhodovat  nemůže,  ten  odporuje
vědeckému způsobu rozhodování a odsuzuje vědu ke stagnaci,
protože jím ona začíná rozhodovat chybně. Už i pro dítě platí, že
nestačí, aby bylo svými vychovateli poučováno, nýbrž že je nutné,
aby  nabývalo  zkušenosti,  říkáme  jim  životní  zkušenosti,  ale
přihlédneme-li  k  nim  blíže,  poznáme,  že  jsou  mezi  nimi  i
zkušenosti metafyzické, jenže poskrovnu. Do většího rozumu i do
metafyzické zkušenosti se musí dorůst, a neřekli byste, že právě k
metafyzické zkušenosti  je třeba tolik  fyzické zralosti.  Kdyby ona
nastoupila dříve než je  člověk fyzicky dospělý,  zabila  by svého
nositele.  I  dospělý  člověk při  jejím nástupu je jako by zmrtvělý.
Opatrnosti tu tedy není nikdy dost.
 Než se pustím do obou stran, do vědy a náboženství, musím
ještě  říci,  co  mě k  tomuto  rozhodování  opravňuje.  Metafyzická
zkušenost se u mne dostavila na prahu tělesné dospělosti, takže
jsem její  vstup do vědomí jakž takž přežil.  Kryla se dokonale s
toutéž zkušeností  jiných lidí  ze všech dob, od starověku až po
dnešek. Thomas Morton si mohl dovolit dnes říci více než svatá
Terezie z Avily. Víme-li však, v čem se výpovědi obou liší,  pak
můžeme  říci,  že  především  v  zodpovědnosti  vůči  bezbranným
věřícím na straně jedné a v úctě k tradici na straně druhé.
 Jak  dlouho  si  nikdo  netroufal  vystoupit  proti  výpovědi
Mojžíšově  a  přece  už  dávno  byla  přemožitelná  vědecky
fundovaným  rozumem.  Aby  člověk  mohl  oprávněně  proti  ní
vystoupit, musel by zvládnout důvody časové zkratky Mojžíšovy a
uznat,  že  mohl  mít  vnitřní  zkušenost  o  stvoření,  která  ho
opravňovala k jeho tvrzením.
 Mojžíš  se  tehdy opíral  též  o  tehdejší  zevní  poučenost,  o
tehdejší  vědeckou  konvenci,  ve  které  "šest"  znamená člověka,
"sedm" dovršení  duchovního díla  v klidu,  i  kterékoliv  části  jeho
dovršení  v klidu,  tedy jak  prvního dne stvoření,  tak  posledního
šestého. Tím bylo zároveň vysvětleno, že "sedmička" trvá od prv-
ního dne až do šestého nepřetržitě a nikoliv následně jako sedmý
den odpočinku. Jak důležité je vědět, že tvůrčí neklid v sobě ob-
sahuje jistotu téhož tvůrčího klidu. Mojžíš byl tedy také vědcem,
který se přísně držel dohody tehdy uznávané, které se dnes ve vě-



dě říká rozumové přetlumočení pravdy, nebo konkrétně soustava
prvků atd. a tak podobně.
 Základem  Mojžíšovy  výpovědi  je  však  především
metafyzická  zkušenost,  přetlumočená obecně uznávanou slovní
verzí.
 Dnešní  verze,  nezávislá  na  kabbalistické  domluvě,  kterou
soustavně  dodržoval  Mojžíš,  by  zněla  o  stvořeném  takto:
Všechno, co vzniká, je napřed uloženo v paměti, která obsahuje
všechno, co už se uskutečnilo do té doby z paměti do skutečnosti.
Čtěme podle  této  vědomosti:  Bůh něco stvořil  první  den,  něco
dalšího k tomu přidal druhý den atd.,  jako by nebyl spokojen s
předešlou tvorbou nebo s tvůrčím klidem, který za tvorbou stál. Ale
o nic takového nešlo, nýbrž jen o vysvětlení, že všechno vzniká
zvnitřku  navenek.  Tady  jste  svědky  toho,  jak  přidávám  vnitřní
metafyzickou zkušenost k zevní poučenosti, a obojí se znamenitě
doplňuje. Příklad dnes už zevní poučenosti:

 Vývoj  jednobuněčného  zárodku  dítěte  v  matčině  těle
dokonale  odpovídá  vývoji  života  na  naší  planetě  po  určité
genetické  linii,  ne  po  všech.  V  matčině  těle  dochází  také  ke
zkratce: milióny let vývoje se mění na devět měsíců. Kdybych zde
přidal  metafyzickou  zkušenost,  řekl  bych,  že  ta  pasáž
devítiměsíčního těhotenství mně dokonale vysvětluje pobyt v ráji,
pád z něho a přidání vnitřního chrámu Božího do každého nově se
rodícího  človíčka.  Čili  všechno,  co  vypráví  Mojžíš,  se  ve  mně
metafyzickou  zkušeností  aktualizuje.  Každý  z  nás  je  prvním
člověkem,  čili  jak  říká  odvážně  Thomas  Morton,  je  jen  jeden
člověk.  To  je  slovo  do  pranice,  a  to  všechno  věděl  Mojžíš  z
metafyzické  zkušenosti,  a  my z  toho nevíme nic,  protože  jeho
zkušenost nemáme. Když ho potíráme, tak se nám směje. člověk
se směje témuž člověku.
 Všechno,  co  se  ve  vědě  přetlumočí  do  úspěšného
fyzikálního nebo chemického pokusu, je výslednicí dlouhodobého
úsilí. Metafyzicky jsme schopni vidět též jednotu veškerého úsilí ať
čistě přírodního nebo lidského. Vědec nabízí výsledky svého úsilí
veřejnosti, a nemělo by smysl, aby se téže veřejnosti zpovídal o
metodách, jimiž dospěl k dobrému výsledku. Mojžíš překládá své
výsledky zkušenosti veřejnosti, ale tak, aby se o ní nic nedověděli,
pokud se o ně nezasloužili  vlastním úsilím, přičemž ví, kam lze
dospět vlastním úsilím a kam milostí  a že nakonec zůstane po
něm jen to, co bylo napsáno. Jeho metoda je ovšem vepsána do
Genese, ale zapomnělo se na ni, přestože ona mohla být použita
v jiných případech, než k vysvětlení vzniku světa. Na Eliášovi (nar.



v 9. století př. Kr. v Tišbé, působil za časů Achaba a Jezábel) se
ukázalo, že v jeho době ještě odvážným jedincům stačilo věřit v
pravdivost  Mojžíšových slov.  A takový jedinec se pouhou vírou
dopracoval  k nejvyšší  metafyzické zkušenosti,  stavu nebe. Bylo
ovšem třeba projít mnoha zkouškami. Stejným způsobem, vírou v
rozumové argumenty, se z učenlivého dítěte stává dobrý umělec,
pracovník,  vědec  či  technik.  Ovšem  umírá  přitom  jako  zvíře,
nepřechází do vyššího stavu ducha.
 Nejsou-li  však chyby v metafyzické zkušenosti,  kterou měl
Mojžíš, každý, kdo nabyl jeho zkušenosti, kdykoliv, i bez znalosti
kabbaly, si vyčte z jeho přiznání, co zakusil a co zakoušíme my,
když přicházíme na svět.
 Je-li  líčení  Mojžíšovo  výslednicí  metafyzické  zkušenosti,
která se nabývá v oboru existenční cesty vedoucí k Bohu, pak je
tu  také  obdobná  metafyzická  zkušenost,  která  se  nabývá  při
sledování  cesty  oddanosti  nebo  poznání  apod.  Zkušenosti  na
vědomě nastoupených cestách k Bohu s různými východisky, jsou
si tak blízké, že se dají vzájemně převést jedna na druhou bez
veliké újmy na srozumitelnosti a že máme schopnosti podle jedné
cesty se zařídit na všech cestách, ubírajících se k témuž cíli.
 To všechno je způsobeno naším lidským zrozením. Např. z
Genese jsme vyčetli o tom toto:
 Bůh stvořil  člověka ze země této planety.  Jak dlouho toto
tvoření  trvalo,  je  nedůležité,  protože  pořád  ještě  trvá.  V  tomto
smyslu je člověk stvořeným, tedy vzniklým a také pomíjejícím, ni-
koliv věčným. Bůh však také vdechl do chřípí člověka duši, a to
vdechnutí  nemá svůj  původ v zemi této planety,  nýbrž v Bohu.
Dobře rozlišujte se svatou Terezií: En cada hmobre hay un centro
increado del alma, v každém člověku je střed duše nestvořen. Čili
jsme jednak stvořeni,  a i  naše duše,  jak ji  známe, je stvořena,
kromě toho, jak ji neznáme v jejím nestvořeném středu. Proto si
pomáhám dvojím pojmenováním.  Mluvím o  stvořené duši,  a  ta
může  být  spasena,  když  se  uchýlí  pomocí  své  živitelky,
nesmrtelné  duše,  do  středu,  kde  se  setká  s  Bohem,  se  svým
Otcem. Věčná duše jako skrytá živitelka smrtelné duše, je nám
zárukou, že věčné je schopno se spojit s věčným.
 Čtěme v přítomném stavu narozeného člověka, jako v něm
uměla číst  Eva, když se jí narodil Kain. Četla: "Mám Boha." Od
chvíle  narození  člověka  je  v  nás  nenarozený  Syn  Boží.  Van
Ruusbroek  řekl  stále  se  rodící  Kristus  nebo  stále  přicházející
Ženich nejdále až do našeho vědomí. Svatý Pavel řekl, že jsme
chrámem  Božím,  a  Ruusbroek  nás  vybídl  mnohokráte:  Vizte,



Ženich přichází, a podal návod, co máme dělat: Vyjít ze sebe, to
jest  přestat  se  ztotožňovat  se  smrtelným,  které  je  jen  ničím
nezastupitelným prostředníkem na cestě k nesmrtelnému, protože
má  v  sobě  transformátor,  jímž  lze  všechno  smrtelné  převést
nazpět do věčnosti.
 Je na čase, abychom tato svědectví metafyzicky zkušených
lidí pospojovali a vyvodili pak z nich důsledky. Podívejme se nap-
řed na předložený fakt, že jsme dítky Božími, po článcích, a pak
články  pospojujme.  Akt  stvoření  pro  každého člověka  začíná  v
matčině těle oplodněním buňky. Ta na sebe přibírá "matčinu zem",
až z ní povstane za devět měsíců hotový člověk. Matka přitom
nemusí vědět nic jiného, než musí trpně živit zárodek. Nemusí se
obávat, že z něho vznikne něco jiného než člověk. Ta doba devíti
měsíců trpnosti matčiny je náš pobyt v ráji.
 Nechme si napřed napovědět Genesí. Uprostřed ráje rostou
dva stromy, jeden strom života, druhý strom poznání dobrého a
zlého, ze kterého má člověk v ráji zakázáno jíst - doplňme si tuto
výpověď Genese - protože není ještě úplným člověkem, schopným
žít  v  dualistickém  světě,  kde  je  pro  něho  připraven  úkol
spolupracovníka  Božího.  Mluvme  symbolicky:  Ten  úkol  je  tak
vznešený, že je velkou odměnou, za kterou se musí platit, a to je
také  jedna  součást  dědičného  hříchu,  právě  oné  Felix  culpa,
šťastného provinění. Člověk sice pořád touží vrátit se do ráje, ale
je mu to znemožňováno. V Genesi o tom praví Hospodin: "aby
člověk  nebyl  jako  jeden  z  nás."  Zde  je  dramaticky  vysvětleno,
jakým způsobem se člověk může stát vědomě spojeným s Bohem,
když současně je člověkem, který pojídá ovoce ze stromu poznání
dobra a zla a z plody tohoto stromu byl vystěhován na zem tam je
dočasně po dobu krátkého lidského života pojídá, a současně je
bez svého vědomí Bohem, který má přístup ke stromu věčného
života. Tento strom však roste v ráji, takže za normálního způsobu
života k němu nemá přístup. Ovoce z něho však člověk v ráji také
a dokonce beztrestně trhal. Tady narážela svatá Terezie na velké
překážky ve svém výkladu o blaženostech, které člověk zažívá na
cestě k Bohu, jakmile se ocitne ve čtvrté komnatě, která odpovídá
úrovni  ráje,  a  kde  tedy  najednou  jsou  mu  blaženosti  z  ráje
přístupny,  ale  kterých  se  musí  zříci,  jako  by  byl  neschopen
vstoupit do ráje. Kdyby se jich člověk nezřekl, nemohl by jít dál až
do stavu nebe. Tento zdánlivý rozpor řeší van Ruusbroek stejně
jako svatá Terezie, ale srozumitelněji. Rozlišuje příchod Kristův v
činnosti, a k té je odsouzen pádem z ráje, tedy od chvíle narození
na  svět  (Tereziny  tři  první  komnaty  Hradu  nitra),  pak  příchod
Kristův ve vnitřním, Bohu oddaném životě a konečně v životě na



Boha nazírajícím. Teprve na tomto stupni smí člověk ztratit radost
i z modlitby, ctnosti a moudrosti, dodává Thomas Morton, protože
by se mohlo stát, že by klopýtl při záměně prostředku za cíl, jímž
je jen Bůh, a nikoliv jeho dary. Shledáváme stejné tři stupně vývoje
v životě Ježíšově:  v první  "třicítce"  oddanost v činnosti,  v další
"trojici let"  se shledáváme s dokonalou bezpracností,  což musel
Ježíš  okatě  ukázat  neuvěřitelnými  zázraky.  Ježíš  nás  chtěl
upozornit na bezpracnost na tomto stupni, ne abychom se zjevili
nad zázraky.  Tohle  všechno vnitřně zažívá i  žák Ježíšův.  Tam
také bylo ukázáno na úskalí  záludnosti  osobní vůle Jidášovy, a
zároveň na dvojí požehnání této úrovně. K tomu se chce, aby se
člověk, jako svatý Jan nikdy nevzdaloval od příkladu Mistrova, a
pak aby byl otevřen zjevení, jako svatý Petr, když řekl Ježíšovi,
"Ty jsi Syn Boží, Mesiáš, Spasitel." Tohoto výroku Petrova se týká
blahoslavenství  Ježíšovo:  "Blahoslavení, kteří  neviděli  a uvěřili".
Petr neviděl, ale vnitřně poznával, a to je plod kontemplace.

 Nezapomínejme, že činný život začíná okamžikem narození
a nekončí až do smrti. Ale během života se k činnosti má přidat
oddanost Bohu a posléze nazírání na Boha.

Všimněte si také zkratky: první fáze - třicet let, druhá fáze -
tři roky, třetí fáze tři dny. Dokud nebudeme aktualizovat všechno,
co je napsáno v Genesi  o  stvoření  a  pak v životě Ježíšově,  a
ustrneme  jen  na  pohledu  na  události  tam  vykládaných,  ne-
upravíme si cestu k pochopení, že události jsou jen jedním z nás-
ledků  vnitřního  stavu.  Mojžíš  vykládá  události  ze  svého  stavu,
právě tak  jako Ježíš  událostmi svého života nám přibližuje náš
život  jako  vzestupný  stav  na  cestě  k  Bohu.  Je  to  boj  Nového
Adama - Krista,  se Starým Adamem, který se narodil na světě,
nejen kdysi, ale teď, a ten musí zemřít, aby Nový Adam mohl v
lidské duši pro nás vědomě žít. "Kdo ztratí svůj život, nalezne Jej."
Komu ty obrazy pravdy nic neříkají, ať se nebojí žít bez nich.
 31. 5. 1989
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