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KAPITOLA ŠIESTA 

Hľadanie Kráľovstva 

 
 
 

Existuje Stvoriteľ? 

Nech sme akokoľvek ponorení do udalostí života, v určitom momente si všet-
ci, hoci len letmo, položíme otázku, či existuje, alebo neexistuje Boh, a ak 
existuje – kde potom je. Dokonca ani neoblomný ateista si nie je – niekde hl-
boko v zákutiach svojej mysle – istý, či je jeho presvedčenie správne, alebo 
nie. Niektorí ľudia sa napríklad nechajú pokrstiť alebo prijmú eucharistiu na 
smrteľnej posteli, hoci predtým to celý svoj život odmietali. To je dôkaz, že 
si boli svojou nevierou stále neistí a svoje možnosti chceli využiť jediným 
spôsobom, ktorý poznali. 

Logicky je nemožné s istotou vedieť, či existuje Boh, pretože intelekt a 
myšlienky Ho nie sú schopné vnímať. Ale stále sa môžeme aspoň priblížiť k 
podstate. Mystici hovoria, že zarážajúca rôznosť, komplexnosť, zákon a or-
ganizácia vo vesmíre nezačali existovať len tak náhodou. Za všetkým je ne-
jaká vyššia Inteligencia. Moderná veda mohla odhaliť a opísať niečo z tohto 
nepredstaviteľného zákona, ale nie je schopná pochopiť jeho pôvod. Už len 
jeho existencia o niečom svedčí. 

Je známy príbeh o 'primitívnom' človeku, ktorý kráča divočinou a zrazu ná-
jde ležať na zemi staromódne vreckové hodinky. Zodvihne ich, vyskúša, zis-
tí, ako sa dajú natiahnuť, a všimne si, ako komplikovane a nádherne ich jed-
notlivé časti do seba zapadajú a navzájom sú prepojené. Netrvá mu dlho, 
kým dôjde k záveru, že niekto ich musel vytvoriť. Uvedomí si, že taký dô-
myselný nástroj nemohol vzniknúť náhodne sám od seba. Vreckové hodinky 
musia mať nejakého inteligentného stvoriteľa. A podobne je to aj s vesmí-
rom, v ktorom žijeme. 

Keď sa pozrieme na jasnú nočnú oblohu, uvidíme tisíce hviezd. Až na nie-
ktoré však všetky patria do našej galaxie, a predstavujú tak oveľa menej ako 
miliardtinu všetkých hviezd vo vesmíre. Ak by sme pomocou výkonného te-
leskopu mali možnosť nahliadnuť do tmavých miest medzi hviezdami, obja-
vili by sme miliardy maličkých svetielkujúcich bodov. Ale tieto maličké 
škvrny nie sú hviezdy, sú to celé galaxie. A môžeme vidieť len tie, ktoré sú 
blízko nás. 

Mliečna cesta, naša domáca galaxia, je len priemernou galaxiou, obsahujú-
cou asi 400 miliárd hviezd alebo sĺnk. Podobne ako 90 percent galaxií, aj 
Mliečna cesta je usporiadaná do pravidelne plochých špirálových diskov v 
tvare víru. Hviezdy obiehajú okolo centra víru; planéty obiehajú okolo 
hviezd; mesiace obiehajú okolo planét. Ale mesiace, planéty, hviezdy a gala-
xie sú usporiadané spôsobom, aby sa navzájom nezrazili. Keby sa stalo, že sa 
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k sebe priblížia, už dávno predtým by pre veľkú gravitačnú silu do seba vra-
zili. 

A vo vnútri hmoty fungujú rovnaké procesy. Plne aktívne body hmoty – 
subatómové častice – obiehajú a krúžia okolo seba, riadiac sa zákonom, kto-
rý môže človek len veľmi ťažko pochopiť. Tie isté subatomické procesy fun-
gujú dokonca aj v najvzdialenejších galaxiách. Všetko – na všetkých mies-
tach hmotného vesmíru – podáva svedectvo o opakujúcom sa a univerzálnom 
zákone. Galaxie vzdialené miliardy svetelných rokov fungujú podľa tých is-
tých základných vzorcov ako my. A že by tak mali fungovať, pokladáme 
väčšinou za samozrejmé. 

V živých stvoreniach je tento zákon dokonca ešte komplikovanejší a fasci-
nujúcejší. Každá bunka preukazuje vysoko organizovanú aktivitu. Každú se-
kundu sa v nej odohrajú tisíce interakcií rozličného druhu. A nielenže všetky 
sú navzájom koordinované, ale živá bytosť sa správa ako celok so vzájomne 
zosúladenými všetkými bunkami. Táto organizácia je taká zložitá, že si ju 
nedokážeme predstaviť ani v tom 'najjednoduchšom' stvorení. 

A je v tom ešte oveľa viac. Vedci, fascinovaní týmto zákonom a organizá-
ciou, zistili, že prírodný svet je plný tisícok očividných náhod alebo zhôd o-
kolností, bez ktorých by ani život, ani hmotný vesmír nemohli existovať. Na-
zvali to antropický zákon. Je jednoduchý. Napríklad, existujú len tri priesto-
rové dimenzie. Prečo? Prečo nie dve alebo štyri – alebo viac? Pri dvoch roz-
meroch by bola nemožná schopnosť pohybu bez neustálych kolízií. Nič by 
nemohlo prejsť nad niečím, pretože by neexistovalo žiadne 'nad' alebo 'pod'. 
Na druhej strane vedci predpokladajú, že štyri alebo viac rozmerov by spô-
sobili, že planetárne – alebo iné – obežné dráhy by sa stali absolútne nesta-
bilnými. Tri rozmery sú teda akurát dostačujúce. 

A opäť, svetlo nielen z nášho slnka, ale aj z miliárd a miliárd podobných 
hviezd zaberá presne ten správny frekvenčný rozsah potrebný na organický 
život. Ak by boli frekvencie vyššie – ako pri röntgenových alebo gama lú-
čoch – životné systémy by sa rozpadli. Ak by boli frekvencie nižšie – ako pri 
rádiových vlnách – ich energia by nedostačovala, aby bola absorbovaná a 
využitá. 

Celý rozsah týchto očividných zhôd okolností je vykreslený na príklade, 
ktorý predniesol kanadský filozof John Leslie. Zoberte si napríklad, hovorí, 
prípad muža, ktorý je predvedený pred popravčiu čatu. Začne sa brieždiť a 
odsúdený muž je vyvedený so zaviazanými očami a postavený k stene. Po-
pravčia čata – desať vojakov s nabitými puškami – pripochoduje. Zaznie 
rozkaz, namieria a vystrelia. Ale ani jedna z pušiek nefunguje. Všetky zlyha-
jú. Všetky boli tesne predtým vyskúšané, premazané a vyčistené, ale ani jed-
na nevystrelí. Dozorcovia teda šťastlivému väzňovi odstránia pásku z očí a 
ten odíde ako voľný človek. 

Zoberme si, že možnosť, že by už len jedna puška nevystrelila, je minimál-
na. Ale možnosť, že by nevystrelilo všetkých desať naraz, je za hranicou 
všetkých náhod. A nielen to, neskôr, keby sa všetky pušky preverili, by sa 
zistilo, že každá z nich nevystrelila pre inú príčinu. Teda, pušky nevystrelili 
nie pre jednu spoločnú chybu, ale pre množstvo zhôd okolností, ktoré sa 
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všetky odohrali v jednom momente. 
Taká je podľa antropického zákona povaha hmotnej existencie. Popravčiu 

čatu prírody tvoria miliardy vojakov s miliardou pušiek a všetky naraz zlyha-
jú. To je stupeň prirodzenej 'zhody okolností'. Samozrejme, že nejde o zhodu 
okolností, ale o zámer, plán, aj napriek tomu, že mnoho ľudí pokladá tento 
názor za veľmi nepohodlný, pretože automaticky vedie k otázke o Plánovate-
ľovi. A k otázke o skrytom Plánovateľovi. To je skutočný problém – nemô-
žeme Ho vidieť! 

Astronóm a spisovateľ George Greenstein študoval povahu zhôd okolností 
vo svojej knihe Symbiotický vesmír (The Symbiotic Universe). Na samom za-
čiatku ukazuje, že vesmír je vhodný na život, ale vedci vo všeobecnosti pova-
žujú tento fakt za samozrejmý a zaoberajú sa štúdiom jeho detailov. Akoby 
analyzovali do veľkej hĺbky vzorce, rytmy a vzťahy ako obrazy na premieta-
com plátne, ale – čo je najdôležitejšie – nedostali sa ani k tomu, ako sa obraz 
na plátno dostal. Len zriedka sa teda berie do úvahy pôvod skutočne pozoru-
hodnej záplavy zhôd okolností, nevysvetliteľnej tradičným vedeckým mysle-
ním, ktorá je základným stavebným kameňom v konštrukcii tohto obrazu. 
Greenstein to komentuje: 

Obývateľnosť vesmíru je úplne zarážajúca. (...) Nejakým zvláštnym a záhad-
ným spôsobom je náš vesmír v podstate vesmírom života – vesmírom, ktorý 
berie život vážne, ak ho beriete vážne aj vy. Jedine keď dostatok ľudí začne 
brať tento názor vážne, dostane sa nám akoby spontánne viac dôkazov. A ne-
spravme v súvislosti s tým chybu: ak sa tento názor ukáže byť pravdivý, nasta-
ne – a nebude to zveličovanie – veľká revolúcia v myslení. Nech sa už nájde na 
obrovské série zhôd okolností, ktoré sa vždy vyskytnú tam, kde vo vesmíre 
vzniká život, akékoľvek vysvetlenie, nebude jednoduché. Každá jedna pramení 
zo zákonov prírody a je na samotných zákonoch, aby sa naše myslenie zmeni-
lo. (...) Nové a nezrozumiteľné je, že určitým neobyčajným spôsobom (...) sa 
životu prispôsobujú fyzikálne zákony. 

George Greenstein, SU, s. 12, 27 
 

Greenstein ďalej upozorňuje, že vedecké objavy ako také nedokazujú exis-
tenciu Boha. Mystici by súhlasili, pretože taký dôkaz – nech je akokoľvek 
pôsobivý – je iba nepriamym dôkazom a potrebuje ešte ľudskú interpretáciu. 
Dokazujú však niečo, čo je väčšie než náhoda, niečo ako celkovú kontrolujú-
cu silu v hmotnom svete. Preto predtým, ako si vytvoríte názor, či je, alebo 
nie je nejaký Boh, bude múdre dozvedieť sa niečo o hmotnom vesmíre, o 
ktorom sa predpokladá alebo nepredpokladá, že bol Ním stvorený. Je svedec-
tvom o Plánovateľovi? Odpoveď je – áno. 

V Ježišovom období boli podobné informácie, samozrejme, neznáme. Ale 
takýto detail nás môže zaslepiť a nebudeme vidieť, čo máme pred očami. 
Pretože už len z pozorovania univerzálneho zákona a rytmu ročných období 
a harmónie vlastnej celkovému živému obrazu prírody si mnoho ľudí nezá-
visle od seba uvedomilo tú istú pravdu. Staroveké, nepísomné národy, žijúce 
v blízkej spojitosti s prírodou a ďaleko od negatív takzvanej civilizácie, si 
boli inštinktívne vedomé, že žijú v lone nejakej väčšej Bytosti, zatiaľ čo 
mnoho filozofov klasického obdobia prišlo k tomu istému záveru. Vlastne, 
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grécke podstatné meno kosmos, z ktorého je odvodené aj anglické 'cosmos', 
znamená 'poriadok', 'zákon', z gréckeho slovesa 'riadiť', 'zariadiť', 
'organizovať'. Homér ho používa v súvislosti s gréckymi veliteľmi riadiacimi 
svoje bojové jednotky v bitke. A navyše, kosmos takisto znamenal aj ozdobu 
(odtiaľ 'kozmetika'), čo je niečo, čo skrášľuje a dáva radosť z rozjímania. 
Preto kosmos predpokladal nádherný a dobre zorganizovaný zákon vecí. 

Spomedzi gréckych filozofov a mystikov pripísali zákon vo všetkých ve-
ciach božskej Mysli (Nús), alebo Rozumu Anaxagoras z Klazomené (asi 
500-428 pred n.l.) a Diogénes z Apolónie (neskoré 5. st. pred n.l.). Podobne 
aj Xenofón (asi 431-335 pred n.l.) a Platón zaznamenali dialógy, v ktorých 
Sokrates používal na podporenie existencie božského Rozumu (Logos, alebo 
Nús) za všetkými vecami ten istý argument. Ako hovorí Cleinias, jedna z po-
stáv Platónových Zákonov: 

Nemyslíš, že Božia existencia sa dá veľmi ľahko dokázať? (...) Len sa pozri na 
zem a na slnko a na hviezdy; pozri sa na skvelé striedanie ročných období a ich 
členenie na roky a mesiace! 

Plato, The Laws 885-886, TL, s. 412 
 

Konkrétnejšiu konverzáciu vedú Sokrates a Protarchus v Platónovom Filebo-
vi: 

SOKRATES: Všetci múdri (...) jednohlasne prehlasujú, že Rozum (Nús) je 
kráľom nebies a zeme. (...) 

PROTARCHUS: (...) Ale povedať, že Rozum (Nús) riadi vesmír, je hodné 
nazerania na svet a slnko i mesiac a hviezdy i na celú nebeskú klenbu. Čo sa 
mňa týka, nemôžem to pomenovať žiadnym iným termínom. 

Plato, Philebus 28c–e, P, s. 80-81; PlSP, s. 261-263 (čes. preklad: F, s. 43-44) 
 

A Xenofón vo svojich Spomienkach na Sokrata zaznamenal konverzáciu, v 
ktorej si Sokrates ako prvý všimne dokonalosť ľudského tela: 

 SOKRATES: Nezdá sa ti, že Ten, čo na začiatku stvoril ľudí, im dal na ur-
čitý cieľ zmyslové orgány, ako napríklad oči, aby mohli vidieť, uši, aby mohli 
počuť? (...) A okrem týchto vecí, nezdá sa ti, že existujú aj iné veci, ktoré vyze-
rajú ako pôsobenie prozreteľnosti (prezieravosť, starostlivosť)? Napríklad, pre-
tože naše oči sú jemné a zraniteľné, boli opatrené viečkami, ktoré sa otvoria, 
keď chceme niečo vidieť, a zatvoria napríklad pri spánku; a ako ochrana proti 
vetru vyrástli mihalnice, ktoré clonia; a nad očami sa nachádza obočie, ktoré 
chráni oči proti poškodeniu od potu, ktorý nám steká po čele. (...) Keď je toto 
všetko tak prezieravo zariadené, máš ešte stále pochybnosti, či ide o úmysel, 
alebo náhodu?  

ARISTODEMUS: Nie. Ak sa na to pozerám takto, vyzerá to ako vynachá-
dzavosť nejakého múdreho a láskavého remeselníka. 

Xenophon, Memoirs of Socrates  I.4.4ff, CS, s. 90-91 (čes. preklad: VNS, s. 44) 
 
A Sokrates následne rozširuje svoj pohľad a hovorí o mysli a rozume: 

SOKRATES: Veríš, že máš nejaký rozum? 
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ARISTODEMUS: Pýtaj sa ďalej a sám uvidíš. 
SOKRATES: Predpokladáš, že nikde inde nie je nič obdarené rozumom? 

Vieš predsa, že v tvojom tele je len malá časť pevného prvku, hoci existuje 
všade naokolo, a aj mokrý prvok (voda) v tvojom tele je len troškou z nesmier-
neho množstva. (...) Iba o rozume si myslíš, že si si ho nejakou šťastnou náho-
dou privlastnil pre seba a že sám ako taký neexistuje nikde inde a že usporia-
danosť nesmiernych množstiev nekonečnej mnohosti vychádza, ako hovoríš, z 
niečoho nerozumného? 

Xenophon, Memoirs of Socrates  I.4.4ff, CS, s. 91 (čes. preklad: VNS, s. 45) 
 

Ale Aristodemus namieta, že pôsobenie božského Rozumu nedokáže pozo-
rovať, ako pozoruje prácu remeselníkov, na čo Sokrates odpovedá: 

SOKRATES: Ale ty takisto nemôžeš vidieť ani svoju myseľ, napriek tomu, že 
kontroluje tvoje telo. Z tohto pohľadu teda môžeš povedať, že nič nerobíš plá-
novito, ale všetko len náhodou. (...) Môj dobrý priateľu, uvedom si, že tvoja 
myseľ, ktorá je v tvojom vnútri, ovláda tvoje telo, ako chce; a rovnakým spô-
sobom musíš veriť, že rozum, ktorý je vo vesmíre, riadi všetky veci, ako si že-
lá. Ak pripustíš, že tvoj rozhľad pokryje priestor v okolí niekoľkých míľ, musíš 
predpokladať, že Božie oko má moc vidieť všetko naraz; a ak pripustíš, že tvo-
ja myseľ sa môže naraz zaoberať udalosťami v Egypte a zároveň aj na Sicílii, 
musíš predpokladať, že Božia múdrosť je schopná zaoberať sa všetkými veca-
mi naraz. 

Xenophon, Memoirs of Socrates  I.4.4ff, CS, s. 91 (čes. preklad: VNS, s. 45, 47) 
 

Aristoteles, Cicero, Marcus Aurelius a mnohí ďalší z klasického obdobia a z 
celých dejín sa ohľadom existencie božskej moci, alebo rozumu dovolávali 
toho istého argumentu a tento dôkaz sa nedá len tak ľahko obísť. Prvotným 
Hýbateľom v Aristotelovom vesmíre bol Boh1 a v diele O Kozme, čo je práca 
pripisovaná Aristotelovi, hoci sa bežne predpokladá, že je pseudonymná, jej 
autor opísal hlavné postavenie Boha v celom vesmíre: 

Boh, ten, čo je najmocnejší vo svojej Moci, výnimočný v kráse, nesmrteľný 
svojím životom, najvyšší vo svojej dokonalosti (...), a hoci je pre každú živú 
bytosť neviditeľný, vidíme ho cez Jeho skutky. Pretože bude pravda, ak po-
vieme, že všetky javy vo vzduchu, na zemi a vo vode sú dielom Boha, ktorý 
ovláda kozmos; vďaka nemu, podľa filozofa Empedokla: 

"... rastie všetko, čo je, čo bolo a čo má ešte byť, 
stromy a všetko ľudské pokolenie mužov a žien, 
zvierat, vtákov a vodomilných rýb..." 

Pseudo-Aristotle, On the Cosmos 6:399, SRCPC, s. 397-99 
 

Podobne aj rímsky konzul, rečník a spisovateľ Cicero (106-43 pred n.l.), kto-
rý si dal za úlohu sprístupniť grécku filozofiu Rimanom, napísal vo svojich 
Tuskulských rozhovoroch: 

Keď tak pozorujeme hneď krásnu a žiarivú oblohu, hneď úžasnú rýchlosť2, 
ktorú nie sme v stave vnímať, striedanie dní a nocí a účelné zmeny počasia v 
štyroch ročných obdobiach, aby mohli dozrievať plody, a prispôsobivosť živo-
číchov týmto obdobiam, keď pozorujeme slnko, ktoré to všetko riadi, mesiac, 
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vládne vo všetkých veciach a nemá úplnú kontrolu nad všetkým. Je Jediný, z 
ktorého prýšti mnohosť stvorenia a ktorým je neustále doplňované. Stvoril 
všetko. Ježiš, Pavol a tvorcovia evanjelií a inej kresťanskej literatúry to určite 
považovali za základnú pravdu a na mnohých miestach o Ňom hovoria ako o 
„Pánovi nebies a zeme“3, ako o vládcovi oboch ríší – duchovnej aj hmotnej. 

 
 

Kráľovstvo Božie je vo vás 

A kde ho potom môžeme nájsť? Ježiš v Jánovom evanjeliu počas debaty s Pi-
látom po svojom zatknutí podotkol: 

 

Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. 
Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, 
moji služobníci bili by sa za mňa,  
aby som nebol vydaný Židom. 
Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. 

Ján 18:36 
 

„Kráľovstvo Božie“ sa nedá nájsť na tomto svete a ani Boh neprebýva na ne-
jakom vzdialenom mieste, za hranicami všetkého chápania a dostupnosti. O 
tom, kde Ho máme hľadať, sa Ježiš konkrétne zmienil v Lukášovom evanje-
liu: 

Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. 
Ani nepovedia: „Ajhľa, tuto alebo tamto je!“ 
Lebo ajhľa, kráľovstvo Božie je vo vás. 

Lukáš 17:20-21∗ 
 

Boh je vo vnútri. Tejto prvoradej, základnej a podstatnej pravde nielenže vy-
učujú všetci mystici, ale je tiež intuitívne chápaná mnohými ľuďmi všetkých 
vrstiev, rás a náboženstiev. Jej chápanie sa spontánne rodí v mysliach tých, 
čo sú priťahovaní k vnútornému, duchovnému životu, pretože Boh je podsta-
tou nášho bytia. Ak On je oceánom, duša je jeho kvapkou. Ak On je ohňom, 
duša je iskrou. Ak On je slnkom, duša je lúčom Jeho svetla. Ak On je najvy-
ššou Skutočnosťou, duša je naším skutočným ja. Duša je v Bohu a Boh je v 
duši. On je Najvyššia Bytosť, alebo Najvyššie Vedomie; duša je individuálna 
bytosť, alebo vedomie. Boh je podstatou života, a preto bol často nazývaný 
Živý Boh. 

Tento výrok z Lukáša nájdeme pozmenený a rozšírený v Tomášovom evan-
jeliu. Niekedy bolo známe iba z papyrusových zvyškov objavených na sme-
tisku v Oxyrhynchu, no neskôr bola medzi koptskými prekladmi z knižnice z 
Nag Hammadi nájdená kompletná verzia Tomášovho evanjelia. Je veľmi za-
ujímavé, pretože nielenže neobsahuje žiaden naratívny materiál kánonických 
evanjelií, ale má aj značne mystický charakter. A zatiaľ čo zostavovatelia e-

 
∗ „Vo vás“ je citované z anglickej verzie, ktorú uvádza autor. (pozn. prekl.) Pozri aj diskusiu v Kapitole 2 o 

rozličných prekladoch Biblie. 
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vanjelií, najmä synoptickí autori, vsunuli Ježišove výroky do eschatologic-
kého pozadia, kde je bezprostredne očakávaný koniec sveta, Tomášovo evan-
jelium neobstaráva Ježišovým výrokom skutočne žiadne pozadie. A vo všet-
kých jeho výrokoch sa neustále zdôrazňuje, že kráľovstvo Božie je vo vnútri, 
tam by sme mali hľadať Boha, a nájsť Ho je cieľom ľudského života. Jedna z 
pasáží znie: 

 

Ježiš povedal: 
„Ak tí, čo vás vedú, vám hovoria: 
   'Pozrite, kráľovstvo je na nebesiach', 
   predbehnú vás nebeské vtáky. 
Ak vám povedia: 'Je v mori', 
   predbehnú vás ryby. 
Ale kráľovstvo je vo vás 
   a je mimo vás.“ 
 
„Keď spoznáte sami seba, 
   budete poznaní 
   a uvedomíte si, že ste deťmi Živého Otca. 
Ale ak sami seba nespoznáte, 
   prebývate v (duchovnej) chudobe 
   a sami ste chudobou.“ 
Gospel of Thomas 3, NHS20, s. 53-55 (čes. preklad: NA I, s. 90) 

 

Jadrným a priamym štýlom, vlastným mnohým východným mystikom, Ježiš 
upozornil, že ak Boh prebýva niekde hore na hmotnej oblohe, ako niektorí 
ľudia vtedy jednoznačne verili – a niektorí veria ešte aj dnes – vtáci by už 
boli v nebi. Alebo ak by prebýval v morských hlbinách, všetky ryby by už 
boli s Bohom. Ale Ježiš povedal, že On je aj vo vnútri, aj mimo, pretože pre-
niká celým svojím stvorenstvom, a je tak podstatou vo vnútri všetkých vecí. 
Ak teda duša sama seba spozná takú, aká skutočne je, ako časť Boha, spozná 
aj Boha, pretože obaja sú jedným a tým istým. Preto môže byť duša nazvaná 
„dieťaťom Živého Otca“, všetky duše totiž vzišli z Neho. Ale to si môžeme 
uvedomiť jedine vtedy, ak duša spozná samu seba. Ak človek nespozná sám 
seba, prebýva v stave duchovnej chudoby a obmedzenia, a dokonca sa aj po-
važuje za žijúceho v schudobnenom stave bytia. Na inom mieste v Tomášo-
vom evanjeliu je rozvinutá rovnaká myšlienka: 

Ježiš povedal: 
„Som Svetlo, ktoré je nad všetkými; 
   som Všetkým. 
Zo mňa Všetko vyšlo 
a vďaka mne sa Všetko rozrastá. 
Zodvihnite kameň a nájdete Ma tam, 
   odštiepte kúsok dreva a som tam.“ 

Gospel of Thomas 77, NHS20, s. 83; Oxyrhynchus Papyri 5:2,  
SOL, s. 12 (čes. preklad: NA I, s. 137) 
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Ježiš hovorí, že stelesňuje Jediné Božie Svetlo, cez ktoré sa manifestuje 
„Všetko“ – čo je gnostický výraz znamenajúci celé stvorestvo. A teda Je-
žiš, ako stvoriteľ, je prítomný vo všetkom, v dreve, kameňoch, úplne všade. 
Neexistuje jediné miesto, kde by sme ho nemohli nájsť. Výrok z toho isté-
ho evanjelia, presne imitujúc slová Lukáša, znie: 
 

Jeho učeníci sa ho spýtali: 
   „Kedy príde kráľovstvo?“ 
 
Ježiš odpovedal: 
„Nepríde tak, že naň budeme čakať. 
Nebudeme o ňom môcť povedať: 
   'Aha, tu je' alebo 'Tamto je'. 
Skôr môžeme povedať, že kráľovstvo Otcovo 
   je rozšírené po celej zemi (je všade), 
   ale ľudia ho nevidia.“ 

Gospel of Thomas 113, NHS20, s. 93 (čes. preklad: NA I, s. 152) 
 

Ježiš má na mysli, že Boh a Jeho večné kráľovstvo, alebo skutočnosť sú prí-
tomné všade, vo vnútri aj mimo, ale ľudia si neuvedomujú, čo vidia. Tiež 
veľmi zreteľne zdôrazňuje, že nenastane žiaden osobitný deň, v ktorom príde 
kráľovstvo Božie. Boh je už všade. V Učeniach Silvánových, ktoré boli ná-
jdené spolu s Tomášovým evanjeliom v naghammadskej knižnici, je metafy-
zickejší opis tejto myšlienky: 

Skúste si predstaviť Boha v týchto súvislostiach: je na každom jednom mieste, 
a na druhej strane nie je na žiadnom mieste. Ak zoberieme do úvahy Jeho Moc, 
je na každom jednom mieste; ale ak zoberieme do úvahy jeho božskú podstatu, 
nie je na žiadnom mieste. Potom je teda možné poznať Ho len trochu. Berúc do 
úvahy Jeho Moc, bude pravdou, že zapĺňa každé miesto, ale s ohľadom na Jeho 
božskú podstatu Ho nič neobsahuje. Všetko je v Bohu, ale Boh nie je v ničom. 

Teachings of Silvanus 100-101, TS, s. 45-47 
 
 

Učiňme človeka na svoj obraz 

Dobre známa pasáž v Genesis, ktorá bola po stáročia bežne citovaná mys-
tikmi aj ortodoxnými, znie: 

 

A Boh riekol: 
„Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, 
   aby panoval nad morskými rybami, 
   nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, 
   nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, 
   čo sa plazia po zemi.“ 
Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; 
   na Boží obraz ho stvoril;  
   ako muža a ženu ich stvoril. 

Genesis 1:26-27 
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Ako upozorňovali mnohí židovskí, kresťanskí a islamskí mystici a filozofi, 
kniha Genesis, ako aj väčšina toho, čo kresťania nazývajú Starý zákon, sú 
napísané alegoricky a predpokladá sa, že by sa mali tak aj vykladať. Preto 
keď “Boh stvoril človeka na svoj obraz”, neznamená, že vyzerá ako človek 
alebo má ľudskú formu. Napokon, ak by vyzeral ako človek, akej by bol ná-
rodnosti? Bol by z Východu alebo zo Západu, čierny, hnedý alebo biely, ale-
bo by mal iný farebný odtieň? A bol by zarastený alebo nahladko oholený? 
Duchovne to znamená, že človek je stvorený so zabudovaným potenciálom 
vidieť alebo uvedomovať si Boha vo svojom vnútri. Človek je stvorený na 
duchovný obraz Boha. To je základný aspekt mystických učení – duša je nie-
lenže kvapkou z Božieho Oceána, ale jedine keď sa dostane do ľudskej for-
my, môže začať svoj vzostup k Bohu. Preto sa hovorí – skôr ako pre iné bio-
logické príčiny – že človek je vrcholom stvorenstva a „panuje“ nad všetkými 
stvoreniami. Napriek tomu, že aj zvieratá, vtáky a ostatné stvorenia, „ktoré sa 
plazia po zemi“, majú duše, nie sú obdarené schopnosťou nájsť Boha vo svo-
jom vnútri. Nikto napríklad ešte nevidel zvieratá, napríklad psa, mačku, opi-
cu alebo včelu, meditovať a byť pohrúžené do vnútornej modlitby, a hľadať 
tak vo svojom vnútri Boha. 

Dôležitosť ľudskej formy a prítomnosť Boha vo vnútri boli zdôrazňované v 
každej mystickej literatúre a najstaršia kresťanská literatúra nie je výnimkou. 
Napríklad v Skutkoch Tomášových je nádherná a pútavá alegória a metafora, 
v ktorej je duša prirovnávaná k „deve“, ktorá tancuje a hrá na flaute na sva-
dobnej zábave. Neznámy autor použil jej výzor, šatstvo a rozličné časti jej te-
la ako metafory, ktoré vykresľujú mystickú povahu ľudskej formy: 

Tá deva je dcérou svetla, prebýva v nej hrdá múdrosť kráľov a jej výzor je roz-
košný, žiari krásou a veselosťou. 

Jej šaty sú ako jarné kvety, dvíha sa z nich opar vône; a v korune na jej hla-
ve je usídlený Kráľ, ktorý svoj pokrm nesmrteľnosti (ambrózia) dáva tým, ktorí 
s ním sedia. V jej hlave sídli Pravda a v nohách jej ihrá radosť. Jej ústa pootvo-
rené, ako jej to len svedčí: tridsaťdva je tých, ktorí jej spievajú chválospevy. 

Acts of Thomas 2, ANT, s. 367 (čes. preklad NA II: s. 361) 
 

Básnik metaforicky hovorí, že duša má kráľovskú krv. Jej otcom je nebeský 
Kráľ Kráľov, Sám Pán. Ona je dieťaťom Boha; On je jej Kráľ. Jej prirodzené 
dedičstvo je dedičstvo svetla, krásy a radosti a nebeskej blaženosti. Jej „šaty“ 
sú prirodzeným svetlom a čistotou duše, ktorá z nej vyžaruje, keď je nezaťa-
žená telom a mysľou. Má svoje vlastné svetlo. Kde ho môžeme v ľudskej by-
tosti nájsť? „A v korune na jej hlave je usídlený Kráľ.“ Vo vnútri hlavy, v jej 
vlastnom vnútri, je Boh, najvyššia Pravda, ktorá sa dá nájsť – „v jej hlave 
sídli Pravda“. 

„Nesmrteľnou potravou“ duše, „ktorá je stvorená podľa Neho“, je duchov-
ný Boží prúd. Chuť potravy dodáva duši vôľu tancovať vo vnútornej radosti 
v prirodzenom extatickom uctievaní Boha – „v nohách jej ihrá radosť“. „Ús-
ta“ duše sú ako studňa, hlboká nádoba, ktorá je neustále napĺňaná skrytými, 
vnútornými prameňmi, ktoré ju duchovne vyživujú Živou Vodou, vytekajú-
cou z Neho. Zmienka o tridsiatich dvoch, „ktorí jej spievajú chválospevy“, sa 
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ský prorok Mojžiš to neustále opakoval a Ježiš len používal spôsob vyjadro-
vania, ktorý bol blízky židovskému publiku, čím zároveň vysvetlil skutočnú 
podstatu. Napríklad v Deuteronomiu Mojžiš hovorí: „Vy ste deti vášho Pána 
Boha“7, čo v gréckom preklade Septuaginta znie: „Vy ste synovia Pána, váš-
ho Boha.“ A v neskoršej pasáži sa Mojžiš tiež pýta: „Nie je on tvojím Otcom, 
ktorý ťa stvoril? Ktorý ťa učinil a upevnil?“8 A podobne vyzýva, hovoriac: 
„Zanedbal si Skalu, ktorá ťa zrodila, zabudol si na Boha, ktorý ťa splodil“9 – 
ide o výstrahu, ktorá sa dá uplatniť prakticky na každého na tomto svete. 
Všetky duše majú potenciál stať sa realizovanými synmi Boha, hoci väčšina 
si toho nie je vedomá. 

Ani v neskoršom kresťanskom ponímaní sa nezabudlo na myšlienku, že 
Boh a Jeho nebeské stvorenstvo sú v našom vnútri. Jeden z koptských apo-
kryfných spisov, pripísaný „nášmu trikrát požehnanému otcovi Teodosiovi, 
arcibiskupovi alexandrijskému“10 (alexandrijský patriarcha z polovice šieste-
ho storočia), je fiktívnym románom, ktorý sa zaoberá zázračnou smrťou Ježi-
šovej matky. Mária je Svätou „Trojicou“ povolaná, na pokraji smrti, do več-
ného príbytku. Podľa autorových slov odpovie: 

 

„Lepší je jeden deň na Tvojom dvore 
    ako tisíc (na tomto svete). 
   Budem radšej prebývať na Tvojom dvore, môj Pane.“ 

A znovu: 
„Tvoj Svätý Duch ma priniesol na svätý vrch. 
Preto vstúpim na Tvoje sväté miesto 
   a budem Ťa uctievať v Tvojom chráme,  
   ó, Ty, čo Ťa moja duša miluje.“ 

Keď to povedala, ocitla sa v nevysloviteľnej radosti  
   a hneď ju opustil všetok zármutok. 

Theodosius, Falling Asleep of Mary, CAG, s. 115-117 
 

Tu, rovnako ako na iných miestach v starovekej mystickej literatúre Stred-
ného Východu, sa spojenia „svätý vrch“ a „Tvoj chrám“ vzťahujú na vnútor-
né ríše a na najvyšší, večný príbytok Boha Samého, kde Ho duša uctieva pri-
rodzene a so slasťou. Tam, bez prítomnosti všetkých pominuteľných a mate-
riálnych prekážok, „ju opustil všetok zármutok“. Všimnime si, že zložky, 
ktoré prevládajú pri takomto druhu uctievania, sú vnútorná, duchovná láska k 
Bohu a vstúpenie „na Tvoje sväté miesto“. Duševnú lásku a „nevysloviteľnú 
radosť“ môžeme zažiť jedine vo svojom vnútri. Na mystickej láske a slasti 
nie je nič vonkajšie, povrchové. 

Aj v Skutkoch Tomášových sú početné zmienky o tele ako skutočnom 
chráme Božom. Júda Tomáš v jednej zo svojich rozpráv hovorí: 

 

Blažené sú telá svätých, 
  pretože sa smeli stať chrámami Božími. 

Acts of Thomas 94, ANT5, s. 406 (čes. preklad: NA II, s. 406) 
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Veru, hovorím vám, majú svoju odplatu. 
 
Ale keď sa ty postíš, pomaž si hlavu 
  a umy si tvár, 
aby nie ľudia videli, že sa postíš,  
  ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti: 
  a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti,  
  sa tebe otvorene odplatí. 

Matúš 6:16-18 
 

Zdôrazňuje, že ľudia často dávajú na obdiv svoj pôst a pokánie váženým a 
smutným vystupovaním alebo iným spôsobom. Snažia sa, aby ich ostatní po-
važovali za svätých a mali voči nim rešpekt. A v skutočnosti od nich takúto 
„odmenu“ väčšinou aj dostanú, pretože ľudia sa veľmi ľahko nechajú zmiasť 
a dojať povrchnou okázalosťou. 

Ale Ježiš svojim učeníkom odporúča, ak chcú cítiť svetlo a venovať dosta-
tok času svojim duchovným cvičeniam, že sa môžu postiť, no nemali by to 
vôbec ukazovať navonok. Mali by vyzerať a správať sa normálne a svoju du-
chovnosť nevystavovať na obdiv. Výsledkom bude, že Boh, ktorý všetko vidí 
a vie, sa im „otvorene odplatí“. Zvnútra a s hojnosťou ich zasype svojou mi-
losťou. 

Zdá sa, že Ježiš hovorí iba o postení sa od potravy, lenže z výroku, ktorý sa 
dochoval v Tomášovom evanjeliu, je jasné, že pôst sa vtedy chápal v širšom 
význame a znamenal zdržanlivosť od zmyslových pôžitkov a pripútania k 
tomuto svetu: 

Ježiš povedal: 
„Ak sa nebudete postiť od sveta, 
   v žiadnom prípade nenájdete kráľovstvo Božie.“ 

Gospel of Thomas (Oxyrhynchus Papiri), ANT, s. 27,  SOL s. 10 (čes. preklad: NA I, s. 108) 
 

Tento výrok našiel odozvu aj u Petra v jednom zo starých sýrskych apo-
kryfných spisov: 

 

Kto sa nepostí po všetky svoje dni, neuvidí Boha. 
Obsequies of the Holy Virgin, CALNT, s. 44 

 
Tu je to ešte zreteľnejšie, pretože nikto sa nemôže postiť od jedla „po všetky 
svoje dni“, lebo počet jeho dní by sa prudko skrátil! Zdá sa teda, že ústredná 
myšlienka smeruje k tomu, aby sme sa sveta zriekali vnútorne. Vonkajšie 
náboženské alebo asketické praktiky nám v snahe dostať pod kontrolu našu 
myseľ pomôžu len veľmi málo. Vlastne, môžu mať opačný efekt – naša po-
zornosť sa bude sústrediť na materiálny svet alebo budú príčinou pýchy. Pre-
to Ježiš svojim učeníkom radil, aby si uchovali svoj poklad skrytý, nehádzali 
ho sviniam, ale Pána hľadali tajne, vo svojom vnútri. 

Hádam ako dokonalá ilustrácia toho, kam až môže zájsť nepochopenie 
mystikovho učenia, ak bolo brané povrchne a doslovne, nám poslúži – je to 
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   si požehnaný. 
Ale ak nevieš, si zatratený 
  a si porušovateľom zákona.“ 
Lukáš 6:4, Codex Bezae, ANT, s. 33 

 
Význam pasáže je, že ak niekto porušuje vonkajšie rituály sabatu na základe 
hlbokého pochopenia skutočného duchovna, je požehnaný. Ale ak porušuje 
náboženské a spoločenské zákony len z pochabosti a z nedostatku citlivosti 
voči pocitom druhých, správa sa zle. 

Ježiš kladie dôraz vždy na duchovné a nie na ceremoniálne a rituálne, pre-
tože ceremoniálne a rituálne zatemňuje myseľ a vedie ju mimo. V Matúšovi 
dáva jasne najavo, že láska a odpustenie medzi blízkymi ľudskými bytosťami 
sú oveľa dôležitejšie ako akákoľvek vonkajšia ceremónia. Rešpekt voči ľud-
skému chrámu má väčšiu dôležitosť ako rešpekt voči akejkoľvek človekom 
postavenej budove. Tvrdí: 

 

Teda keby si doniesol svoj dar na oltár 
a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat  
  má niečo proti tebe; 
nechaj tam svoj dar pred oltárom a choď; 
  najprv sa zmier so svojím bratom 
  a potom prídi a obetuj svoj dar. 

                               Matúš 5:23-24 
 

Hovorí, že ak je niekto pohrúžený do vykonávania rituálov, ale napadne ho, 
že rozhneval svojho blížneho, mal by na svoj rituál zabudnúť a ísť sa svojmu 
blížnemu ospravedlniť a urovnať s ním všetky spory. Inými slovami, naše 
vzťahy so žijúcimi Božími chrámami sú oveľa dôležitejšie ako naše zaob-
chádzanie s mŕtvymi chrámami z kameňa a mramoru. 

Ak sme sa zle zachovali voči nejakej druhej osobe alebo sme jej povedali 
bezohľadné slová, a tým zranili jej city, naša myseľ si to bude stále pamätať 
a neustále to zostane v našom vedomí, a bude tak rušiť naše snahy o skutoč-
nú vnútornú modlitbu, až kým záležitosť so zranenou osobou neurovnáme. 

 

 
Slepí vedú slepých 

Mnoho mystických učiteľov vrátane Ježiša bez zábran vyjadrovalo svoje ná-
zory na kňazov. Kritiku nevyslovovali pre kritiku samú ani preto, že by chce-
li meniť veci. Ich záujmom bolo iba, aby skutoční duchovní hľadači mohli 
porozumieť, že cesta k Bohu nepotrebuje žiadne zasahovanie zo strany pro-
fesionálnych členov náboženstva, a dokonca nie je ani obmedzená právomo-
cou nejakého konkrétneho náboženstva. Počas istých historických období a v 
istých náboženstvách získala kňazská vrstva taký vplyv nad ľuďmi, že mys-
tici považovali za prospešné použiť tvrdý spôsob vyjadrovania, aby bol ich 
názor jasný. Napríklad v dobre známej pasáži z Matúša, ktorá má pravdepo-
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vodcov, a vôbec si neuvedomujú, že títo učitelia sú – z mystického hľadiska 
– vo svojom vnútri duchovne mŕtvi. Sú ako hroby ukryté v zemi, ponad ktoré 
ľudia chodia bez toho, aby si uvedomovali, kade kráčajú. V mnohých výro-
koch, ktoré sa uchovali v Matúšovej verzii pasáže, ich Ježiš nazýva „vy slepí 
vodcovia“, čím má na mysli, že sú duchovne slepí a nehodia sa, aby viedli 
ostatných na duchovnej ceste. Na inom mieste o nich hovorí: 

 

Nechajte ich; sú slepými vodcami slepých. 
A keď slepý povedie slepého, 
   obidvaja padnú do jamy. 

                                                Matúš 15:4 
 

Iba ten, kto prešiel vnútornú cestu, ktorá vedie k Bohu, a došiel k cieľu, môže 
po nej viesť iných. Čo sa týka nás ostatných, keďže sme všetci slepí a mŕtvi, 
môžeme sa navzájom viesť akurát „do jamy“. 
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7. Deuteronomium 14:1 
8. Deuteronomium 32:6 
9. Deuteronomium 32:18 
10. Falling Asleep of Mary, CAG, s. 91 
11. Eusebius, History of the Church 6:13, HC, s. 253 
12. Clement of Alexandria, Miscellanies II:XX, WCAII, s. 66 
13. Autorov prameň nie je známy. 
14. Príbeh je voľne prevzatý z diela: Anthony de Mello, The Song of the Bird, s. 63. 
15. Žalmy 51:17 
16. Izaiáš 58:4-10 
17. Marek 2:27 
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KAPITOLA SIEDMA 

Čo je Boh? 

 
 
 

Podstata Boha 

Mystici si bolestne uvedomujú neschopnosť ľudských slov a intelektu sku-
točne pretlmočiť čokoľvek zo svojej skúsenosti Boha. Môžu slová nahradiť 
zážitok, keby sme sa pomocou nich pokúsili pretlmočiť nádheru a impozant-
nosť nejakého veľkého horského masívu alebo akéhokoľvek iného divu prí-
rody? O čo menej sa dajú opísať pomocou ľudského jazyka Božia veľkole-
posť a moc. Preto aj slová mystikov, ktoré sa týkajú Boha, aj keď plné vďaky 
a lásky, sú len stelesnením nemožnosti opísať Ho verbálne. Ako píše nejaký 
manichejsko-kresťanský žalmista: 

Môj Bože, si zázrak, čo sa nedá opísať. 
Si vo vnútri, si všade okolo. 
Si nad, si pod, 
si blízko a ďaleko, 
si skrytý a odhalený, 
si v tichosti a tiež prehováraš; 
Tvoja je všetka sláva. 

Psalms, MPB, s. 155 
 

Alebo ako upozorňuje autor Učení Silvánových: 
Môj synu, neopováž sa povedať ani jedno slovo o Jednom 
ani neobmedzuj Boha všetkého na mentálne predstavy. 

                 Teachings of Silvanus 102, TS, s. 49 
 

Autor síce poukazuje na nemožnosť zachytiť Boha ľudskými slovami a ľud-
skou predstavivosťou, no následne o Bohu toho povie relatívne mnoho. Aj 
autor Klementínských homílií navrhuje viesť špekulácie o charaktere Boha 
len tým najjednoduchším spôsobom, keď vkladá Petrovi do úst tieto slová: 

Preto, Klement, syn môj, vyvaruj sa inakšieho myslenia o Bohu, ako že je jedi-
ný Boh a Pán a Otec, dobrý a spravodlivý, Stvoriteľ, trpiaci, milosrdný, dáva-
júci silu, dobrodinec, zosielajúci na ľudí lásku, obhajujúci čistotu, nesmrteľný 
a dávajúci nesmrteľnosť, s ničím neporovnateľný, prebývajúci v dušiach dob-
rých, ktorý nemôže byť obsiahnutý a zároveň je obsiahnutý, ktorý upevnil ten-
to veľký svet ako stred vesmíru, rozprestrel nebesá a spevnil zem, nahromadil 
vody, rozmiestnil po nebesiach hviezdy, spôsobil, že po zemi vytryskli žriedla, 
stvoril ovocie, navŕšil vrchy, dal hranice moru, poručil vetrom a vzdušným 
prúdom a pomocou Ducha Radiaceho (tvorivá Sila) zabezpečil všetky veci ob-
siahnuté v bezhraničnom oceáne. 

Clementine Homilies II:XLV; cf. CH, s. 53-54 
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Okrem pár zaujímavých pasáží sa Ježišovi pripisuje len veľmi málo výrokov 
týkajúcich sa metafyzického charakteru Boha, preto sa musíme obracať na 
najstaršie kresťanské a im príbuzné texty, najmä tie, ktoré majú helénsky 
charakter. Helénske myslenie bolo vo všeobecnosti viac naklonené špekulo-
vaniu o povahe Boha ako judaistické. Zdá sa, aspoň čo sa týka tejto témy, že 
v helénskych textoch panovala všeobecná zhoda, a môžeme predpokladať, že 
viac-menej presne tlmočia aj Ježišovo učenie o Bohu. Takisto sú v súzvuku s 
opismi Boha, ktoré nachádzame prakticky v celej náboženskej a mystickej li-
teratúre. V prológu k Histórii Filipovej neznámy autor napríklad hovorí, že 
píše: 

...v mene nesploditeľnej povahy nesmrteľného Boha. 
History of Philip, AAA, s. 69 

 
Hovorí, že Boh je nesploditeľný a nesmrteľný. Nenarodil sa ani nezomrie, e-
xistuje mimo času a priestoru, narodenia a smrti, minulosti a budúcnosti, pre-
tože všetko stvoril. Samozrejme, Boh je mimo všetkej ľudskej predstavivosti 
a intelektu, ale v snahe pochopiť aspoň niečo z toho, čím je, mu bolo pripí-
saných mnoho atribútov. Autor spisu Skon svätého Jána Ho opisuje ako: 

Koreň nesmrteľnosti 
a žriedlo neskaziteľnosti 
a základ vesmíru. 

Decease of St. John, AAA, s. 65 
 

Vyjadrujúc tú istú myšlienku, ale širším spôsobom, necháva autor Skutkov 
Tomášových Júdu Tomáša velebiť Boha zmienkou o Jeho atribútoch: 

 

Ó, buď oslávený, 
Pán všetkého, svojbytný, nevýslovný, 
ktorý si skrytý v jase Svojej slávy 
zo všetkých svetov (všetkých ríší stvorenstva). (...) 
Ó, buď oslávený,  
Otče rozvážny (prameň pokoja). (...) 
Ó, buď oslávený, živiteľ všetkého, 
ktorý si vo všetkých svetoch, na výšinách a v hlbinách, 
a niet miesta, v ktorom by si nebol. (...) 
Ó, buď oslávený, dobrý Otče, 
ktorý prebývaš v najčistejšom srdci, 
v mysli (duša?) tých, ktorí Ťa uctievajú. (...) 
Ó, buď oslávený, 
Otče všemocný. (...) 
Ó, buď oslávený, 
Otče, ktorý dávaš život všetkému. 

Acts of Thomas, AAA, s. 245-249 
 

Gnostici, z ktorých mnohí boli ovplyvnení helénskou kultúrou, mali bližšie k 
metafyzickému mysleniu a vyjadrovaniu a často vedeli o Bohu – a jeho ne-
pochopiteľnosti – povedať veľmi veľa, ako napríklad v Evanjeliu pravdy a v 
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Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie 
a Jeho spravodlivosť 
a všetko toto bude vám pridané. 
Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, 
lebo zajtrajší deň postará sa o seba. 
Dosť má deň svojho trápenia. 

Matúš 6:33-34 
 

Zámer, s ktorým Boh stvoril ľudskú formu, je hľadanie Boha vo vnútri. Do-
konca aj ľudská inteligencia je aspektom božského potenciálu. Inak by nebo-
lo žiadneho významnejšieho rozdielu medzi človekom a inými tvormi, preto-
že všetky z nich potrebujú potravu a ochranu a všetky sú podriadené repro-
dukcii. Uvedomujúc si túto skutočnosť, Ježiš nám radí, aby sme sa držali du-
chovného cieľa a nechali Boha, nech sa postará o všetky naše fyzické potre-
by, ako On najlepšie uzná za vhodné. „Najprv hľadajte kráľovstvo Božie a 
jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ 

Keďže Boh je vševedúci a všadeprítomný, najlepšie vie, čo potrebujeme, a 
pozná aj najvnútornejšie myšlienky a túžby našich sŕdc. Takto Ježiš hovorí o 
„tvojom Otcovi, ktorý vidí v skrytosti“7, čím má na mysli, že Boh vie, čo sa 
odohráva v našom vnútri, napriek tomu, že to môže byť ukryté v tajnosti pred 
hocikým. 

Podobne aj autori evanjelií na mnohých miestach uvádzajú, že aj Ježiš, kto-
rý bol s Bohom jeden a ten istý, a preto disponoval Jeho poznaním, videl 
najvnútornejšie ľudské myšlienky. Ako od proroka, alebo mystika sa to od 
neho očakávalo. Napríklad v Matúšovi, keď bol Ježiš vypočúvaný pred 
zhromaždením zákonníkov a starších, mu niektorí z nich fyzicky ubližovali a 
podpichovačne dodávali: „Prorokuj nám, Kriste, kto ťa udrel?“8 V Jánovi Je-
žiš hovorí žene pri studni: „Lebo mala si piatich mužov, a ten, ktorého teraz 
máš, nie je ti mužom.“9 Na čo ona odpovedá známym výrokom: „Pane, vi-
dím, že si prorok.“10 A na inom mieste môžeme čítať: „...a Ježiš znal ich 
zmýšľanie a riekol...“ a „Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca...“ a podobne.11 
Takéto poznanie je charakteristické pre všetkých Majstrov, pretože vidia veci 
z vyššej úrovne vedomia, vo vnútri, tam, kde sú pre nich všetky aktivity mys-
le otvorenou knihou. Je to schopnosť, ktorá je oveľa hlbšia ako psychická a-
lebo telepatická moc na tomto svete. Vlastne, ako duša stúpa cez vnútorné 
regióny do vnútra a prichádza bližšie k Bohu, prejavuje sa v nej Božia vše-
vedomosť. Autor 2. listu Timoteovi hovorí: 

 

Pán ti dá iste porozumieť všetkému. 
2. list Timoteovi 2:7 

Práve na základe takéhoto chápania Božej vševedomosti Ignácius, antiochij-
ský biskup zo začiatku druhého storočia, ktorý bol poslaný do Ríma, kde 
zomrel mučeníckou smrťou, v jednom zo svojich listov napísal: 

Nič nie je pred Pánom ukryté, a dokonca aj naše najtajnejšie veci sú mu známe. 
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Robme preto všetky veci, akoby On v nás prebýval, aby sme boli Jeho chrá-
mami a On mohol byť naším Bohom v nás. Tak to skutočne je a zjaví sa jasne 
pred našou tvárou v láske, ktorú právom k nemu cítime. 

Ignatius, To the Ephesians XV:3, AFI, s. 189 
 

A podobne hovorí aj autor Učení Silvánových: 
Boh nemusí testovať žiadneho človeka. Pozná všetky veci predtým, ako sa sta-
nú, a pozná skryté veci v srdci. Všetky sú mu odhalené a dajú sa objaviť v Jeho 
prítomnosti. Nech už nikto viac nepovie, že Boh je nevedomý. Pretože nie je 
správne, aby sme Stvoriteľa každého stvorenstva označovali za nevedomého. 
Pretože aj veci, ktoré sú v temnote, sú pred Ním ako vo svetle. 

Teachings of Silvanus 115-116, TS, s. 75-77 
 
 

Boh je láska 

Mystici všetkých období a všetkých krajín hovorili, že Boh je nenarodený, 
svojbytný, nesmrteľný, Najvyšší Duch, Prameň večného života a podobne. 
Ale z ľudského hľadiska je zo všetkého hádam najdôležitejšie, že hovorili, že 
základnou podstatou Boha je láska a z nej vyplývajú všetky Jeho ostatné 
vlastnosti. Teda, ak je Boh láska a duša je stvorená z Božej podstaty, najvnú-
tornejšou vlastnosťou duše musí byť taktiež láska. A keďže aj vzťah kvapky 
lásky k Oceánu lásky musí byť jedine láska, skutočným vzťahom duše k Bo-
hu bude opäť láska a cesta k Bohu vo vnútri bude tiež cestou lásky. A aj naj-
vyšší vzťah duše k inej duši bude znovu len vzťahom lásky. 

Ježiš a všetci ostatní mystici radili, že láska je najlepším prístupom ku 
všetkému a ku každému na tomto svete, nech by boli okolnosti akékoľvek, 
pretože Boh je realita a všetko ostatné je len odrazom reality. A keďže Boh je 
láska a neexistuje nič iné okrem Neho, pravou podstatou všetkého je tiež lás-
ka. Nech homíliu, ktorú dnes nazývame 1. list Jánov, vytvoril ktorýkoľvek 
Ján, napísal to najjasnejším možným spôsobom: 

 

Viďte, akú lásku dal nám Otec, 
aby sme sa menovali dietkami Božími. (...) 
Milovaní, teraz sme dietkami Božími. 

1. list Jánov 3:1-2 
 

Hovorí, že tak ako dieťa pochádza zo svojich rodičov, aj duša pochádza z 
Boha. Všetky duše sú teda Jeho deťmi, Jeho dietkami. A tento vzťah je vzťa-
hom lásky. Aj Ježiš radí svojim učeníkom, ako sa stať „dietkami Božími“12. 
Prvý list Jána pokračuje: 

Vy, dietky ste z Boha. (...) 
My sme z Boha. (...) 
Milovaní, milujme sa, 
pretože láska je z Boha 
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hodnotu. Vedel, že dokonalá Božia láska dáva človeku také chápanie všetké-
ho a dodáva mu taký pocit istoty tým, že žije v Jeho prítomnosti, že neexistu-
je nič, čoho by sa bolo treba báť, ani smrti. Píše: 

V láske nieto strachu; 
ale dokonalá láska vyháňa strach, 
pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom. 
A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 

1. list Jána 4:18 
 

Existuje jediný priaznivý strach z Boha, ten však v skutočnosti vôbec nie je 
strachom, ale vzniká z lásky. Je to božský strach, hlboká zbožná úcta a bá-
zeň, ktoré sú vlastné skutočnej bohoslužbe. Z nich pramení strach, že by sme 
ranili Jeho city, práve tak ako sa bojíme, že raníme city alebo nejako ublíži-
me tým, ktorých milujeme na tomto svete. Je to tiež strach z toho, že by sme 
šli proti Jeho vôli, nie strach z trestu, ale z toho, že vnútorné spojenie s Bo-
hom by bolo prerušené nesúzvučnými vibráciami mysle – nesprávnym mys-
lením a správaním a svojvôľou ega. 

Láska je potom vo vzťahu duše a Boha jedinou pravdivou skutočnosťou. 
Autor listu z prvého storočia, ktorý býva tradične pripisovaný Klementovi, 
rímskemu biskupovi z konca prvého storočia, to sumarizuje najstručnejšie a 
najvýstižnejšie: 

Kto je schopný vyjadriť hranice Božej lásky? 
Kto má schopnosť hovoriť o veľkoleposti Jeho Krásy? 
Výška, do akej nás láska vynáša, sa nedá vyjadriť. 
Láska nás spája s Bohom. 

1 Clement XLIX:2-5, AFI, s. 93 
 

„Láska nás spája s Bohom.“ To je začiatok a koniec všetkého. 
 
 
 

POZNÁMKY A ODKAZY 

1. Ján 4:24 
2. 1. list Jánov 1:5 
3. 2. list Korintským 3:17 
4. 2. list Tesalonickým 3:16 
5. Kolosenským 3:15 
6. 1. list Korintským 14:33 
7. Matúš 6:4 
8. Matúš 26:68 
9. Ján 4:18 
10. Ján 4:19 
11. Pozri Matúš 9:4, 12:25 a Lukáš 5:22, 6:8, 9:47. 
12. Matúš 5:9, 5:45; Ján 1:12, 11:52; Lukáš 6:35, 20:36 
13. Deuteronomium 6:4-5 a Leviticus 19:18 

 
 




