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TRETIA K APITOL A

KEĎ HĽADÁTE  
ČAROVNÉ OVOCIE 
A NÁJDETE SLZY

Abba, Otče, tebe je všetko možné! Vezmi odo mňa  
tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako chceš ty.

(Mk 14, 36)

Nebeský Otče, keď sa v našich srdciach prebudí myšlienka  
na teba, nech nie je ako vyplašený vták, čo zdesene poletuje 

sem a tam, ale ako dieťa, ktoré sa zo spánku prebúdza 
s blaženým úsmevom.

(Søren Kierkegaard)

Niekoľko mesiacov po svadbe sme sa so Sammy vybrali na 
dovolenku na Cyprus. Po týždni vylihovania na pláži som 
sa začal nudiť, a  tak sme si zbalili kufre a nasadli na výlet-
nú loď do izraelského prístavu Haifa. Len čo sme sa vylodili 
vo Svätej zemi, od pouličného predavača sme si kúpili čerstvo 
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upečený sezamový chlieb a  dva obrovské pomaranče,  sadli 
sme si a pozorovali skupinku detí, ktoré sa hrali na hojdač-
kách a  šmykľavkách. Jedno z  nich, asi päťročné chlapča, 
ktoré malo na tmavých kučeravých vlasoch sponkou pripev-
nenú kippu, spadlo na zem, lebo doňho narazila hojdačka. 
Chlapček tam chvíľu len tak sedel, ako to deti robia, keď sa 
snažia prísť na to, či ich niečo bolí alebo nie, potom zaklonil 
hlavu a hlasno sa rozplakal. „Abba! Abba!“ kričal. Z hlúčika 
dospelých okamžite vystúpil muž, vzal chlapca do náručia 
a odniesol ho z dosahu hojdačky. 

„Abba, Otče…“

Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade nám ponúka jeden 
z  najdojímavejších pohľadov na jeho nežný vzťah s  Otcom. 
V Evanjeliu podľa Marka čítame, že Ježiš v modlitbe oslovo-
val Boha rovnakým slovom ako ten chlapček pri hojdačkách 
v Haife: „Abba! Abba!“

Ide o  jednu zo zriedkavých príležitostí, keď sa Marek, 
ktorý svoje evanjelium písal v  gréčtine, rozhodol vrátiť 
k  Ježišovej rodnej aramejčine, aby na niečo poukázal. Je 
to jediné miesto v  Biblii, kde Ježiš používa toto oslovenie. 
Marek očividne chcel, aby sme aj v tejto chvíli – alebo práve 
v tejto chvíli, v Ježišovej najtemnejšej hodine – cítili intimitu 
a ľudskosť Kristovho modlitbového života.

Andrew Murray, spisovateľ, ktorý žil v 19. storočí v Južnej 
Afrike, povedal: „Sila modlitby závisí takmer výlučne od toho, 
ako vnímame osobu, s ktorou sa zhovárame.“1 Keď sme vyde-
sení a niečo nás trápi, keď je život chaotický a vymkne sa nám 
spod kontroly, je nevyhnutne dôležité ukotviť sa v  absolút-
nej a večnej pravde, že tá najmocnejšia bytosť vo vesmíre nás 
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hlboko miluje a drží v náručí. To nech je neochvejným zákla-
dom nášho ďalšieho uvažovania a olovnicou našich modlitieb.  

Zaujímalo by ma, kedy Ježiš začal pri modlitbe oslovovať 
Boha slovom, ktoré sa mu odmalička spájalo s pestúnom Joze-
fom. Možno Jozefa nikdy neoslovoval „abba“, pretože Mária 
mu vysvetlila okolnosti jeho počatia. Vyhradil si Kristus toto 
dôverné oslovenie iba pre Jahveho? Vyberte si! Ak sa vám so 
slovom „otec“ spájajú iba pozitívne asociácie, tak ich všetky 
sčítajte, potom vynásobte dvomi a pripíšte Bohu Stvoriteľovi. 
Ale ak ste nemali otca alebo váš otec bol neprítomný, agre-
sívny či chladný, môžete si podobne ako Ježiš, ktorý nemal 
biologického otca, vyhradiť toto nádherné oslovenie „Abba, 
Otče“ iba pre Boha. 

Často sa domnievame, že kľúčom k zázrakom, po ktorých 
túžime, je určitá hĺbka spirituality, ktorú musíme dosiah-
nuť, alebo správna modlitbová technika, či nejaké mystické 
zjavenie. Ježiš však sústavne učil, že modlitba je vzťah, nie 
obchodná transakcia. Učeníkom vštepoval, aby svoje modlit-
by začínali slovami „Otče náš“. Zástupom hovoril, že Boh im 
rád dá dobré dary, pretože sú jeho deťmi (pozri Mt 7, 9 – 11). 
Trval na tom, že cieľom modlitby je to, aby bol Otec oslávený 
(pozri Jn 14, 13), a že sila modlitba pramení z Otcovej láska-
vosti. A najzúfalejšie modlitby svojho života adresoval tomu, 
ktorého oslovoval detským „Abba“.

Boží hlas môžeme ľahko utlmiť svojimi pokrivenými 
predstavami o Bohu, o tom, ako sa nám prihovára a čo nám 
asi povie. Keď však k nemu prichádzame s nejakou potrebou 
– možno prosíme o uzdravenie alebo o životného partnera, 
alebo za priateľa, ktorý sa Ježišovi otočil chrbtom –, nikdy sa 
na nás nedíva nahnevane, znudene ani chladne,  nehodnotí 
techniku našich modlitieb a nepremýšľa nad tým, či si zaslú-
žime to, o čo žiadame. Vždy, keď pred Boha predstupujeme 
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s  nejakou potrebou, prichádzame k  Otcovi, ktorý je naším 
Abba, Otcom a  hlboko nás miluje. „Naňho zložte všetky 
svoje starosti,“ hovorí apoštol Peter, ktorý v tú noc v Getse-
manskej záhrade počul Ježiša modliť sa, „lebo on sa o  vás 
stará“ (1 Pt 5, 7). 

Hľadanie čarovného ovocia

V knihe Čarodejníkov synovec, ktorá je chronologicky prvým 
dielom Kroník Narnie, rozpráva C. S. Lewis príbeh chlap-
ca menom Digory, ktorému zomiera matka. Počas prvého 
stretnutia s veľkým levom Aslanom naberie odvahu a opýta 
sa: „Nemohli by ste mi, prosím vás, dať nejaké čarovné 
ovocie, ktoré by uzdravilo moju mamu?“ Hoci je to srdcervú-
ca otázka – zúfalá modlitba –, zdá sa, že Aslan ju v tej chvíli 
úplne ignoruje:

Zúfalo dúfal, že lev odpovie „áno“, no zároveň 
sa hrozne bál, že jeho odpoveď bude „nie“. Preto 
ho zaskočilo, keď Aslan nepovedal ani jedno, ani 
druhé.2

Keď Boh odpovedá na naše najhlbšie a najzúfalejšie modlit-
by tichom – nepovie „áno“ prostredníctvom zázraku a  ani 
nepovie „nie“ prostredníctvom nejakého jasného znamenia, 
ktoré by nám ukázalo, že si nás aspoň vypočul –, je prirodze-
né dospieť k záveru, že sa o nás nezaujíma. O niečo neskôr sa 
Digory odváži Aslana znovu požiadať o pomoc:

Pomyslel na mamu. Myslel na veľké nádeje, 
ktoré až doteraz mal, aj na to, ako rýchlo sa mu 
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rozplývajú priamo pred očami, až mu v  hrdle 
navrela tvrdá hrča a do očí sa mu nahrnuli slzy. 

„Ale, prosím,“ vyhŕklo z neho, či chcel alebo 
nechcel, „nedáte… Nemohli by ste mi, prosím, 
dať niečo, čo by vyliečilo moju mamu?“ Až do 
tejto chvíle hľadel levovi iba na silné tlapy s ozrut-
nými pazúrmi, no teraz v zúfalstve zdvihol zrak 
priamo k  jeho tvári. To, čo uvidel, ho šokovalo 
ako ešte nič doteraz. Zlatohnedá levia tvár bola 
tesne pri jeho vlastnej a  (div divúci) v  levových 
očiach sa ligotali také veľké slzy, že v porovna-
ní s nimi tie jeho vyzerali úplne miniatúrne. Na 
chvíľku mal z toho pocit, akoby bolo levovi jeho 
mamy ľúto ešte viac ako jemu samému.3

Digoryho modlitba sa nedočkala odpovede, ale všetko 
sa zmenilo. Chlapec vedel, že veľkému levovi, na ktorého 
sa upínali všetky jeho nádeje, na ňom skutočne záleží. Keď 
v  modlitbe zložíme pred Boha svoje bremeno s  prosbou: 
„Prosím, prosím, nemohol by si…?“, a  Boh zostane ticho, 
môžeme sa domnievať, že ho naše prosby nechali chlad-
ným – ale to len dovtedy, kým pred ním stojíme s pohľadom 
úctivo sklopeným k jeho nohám. Keď sa však napriek boles-
ti a  hanbe odvážime zdvihnúť oči k  jeho tvári, zistíme, že 
jeho tvár je tesne pri tej našej a  (div divúci) v  jeho očiach 
sa ligotajú veľké slzy. To je úžasné zjavenie! Naši židovskí 
predchodcovia považovali Božie meno za natoľko sväté, že 
ho nikdy nevyslovovali ani nezapisovali. A  predsa nás ten 
istý Boh pozýva, aby sme ho spoznali ako milujúceho Otca 
a volali ho Abba. 
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„Vesmírny sadista“
Ak prechádzate obzvlášť bolestivým obdobím a máte pocit, 
že vašimi modlitbami sa nič nemení, rozprávanie o  levoch 
a slzách vám možno pripadá trochu banálne. A okrem toho 
Čarodejníkovho synovca napísal muž, ktorý si žil ako v bavln-
ke, popíjal čaj s Tolkienom a pod rozprávkovými vežičkami 
Oxfordskej univerzity diskutoval o klasickej literatúre.

Lewisovi však bolesť nebola neznáma a spomínaný príbeh 
z  Kroník Narnie má viacero autobiografických prvkov. 
Digory, desaťročný C. S. Lewis, videl svoju matku trpieť 
rakovinou. V istom bode sa jej vďaka jeho detskej modlitbe 
polepšilo (ako nejakým kúzlom), ale o  dva mesiace neskôr 
zomrela. C. S. Lewisa poslali ako sirotu do internátnej školy, 
ktorej riaditeľ bol krutý sadista. Po dvoch rokoch od Lewi-
sovho príchodu ho napokon vyhlásili za choromyseľného. 

Je paradoxom, že tento dojímavý príbeh o hľadaní zázrač-
ného ovocia, ktoré by vyliečilo Digoryho chorú matku, sa 
dostal na papier v jednom z najšťastnejších období Lewisov-
ho neskoršieho života. No iba niekoľko mesiacov od vydania 
knihy ho tento príbeh začal prenasledovať, pretože jeho nastá-
vajúcej Joy Davidmanovej diagnostikovali rovnakú chorobu, 
aká pripravila o život jeho matku. Nočné mory jeho detstva 
ožili a on sa opäť modlil ako dieťa, dúfajúc v čarovné ovocie.

Keď sa Joy – aké dojímavé meno!* – dočasne polepšilo, 
zosobášili sa, ale o  štyri roky neskôr, vo veku štyridsaťpäť 
rokov, chorobe podľahla. Kým bol jeho zármutok ešte čerstvý, 
C. S. Lewis napísal knihu, ktorá bola taká šokujúca, že najprv 
musela vyjsť pod pseudonymom. V  knihe O  zármutku sa 

* Joy v angličtine znamená radosť (pozn. prekl). 
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autor, ktorý nás očaril upokojujúcimi obrazmi o  plačúcom 
levovi, zamýšľa nad  mukami zdĺhavého umierania svojej 
manželky a  odvažuje sa spytovať, či je Boh skutočne iba 
vesmírny sadista alebo zlomyseľný imbecil, ktorý sa vyžíva 
v tom, že ľuďom spôsobuje bolesť:

Spomienka na všetky modlitby, ktoré sme s [Joy] 
predložili Bohu, a  všetky tie falošné nádeje, 
ktoré sme si robili, dusí vo mne každú modlitbu 
a nádej. Nielen nádej vzbudenú našimi túžbami, 
ale aj nádej povzbudzovanú, dokonca vnucovanú 
falošnými diagnózami, röntgenovými snímka-
mi, zvláštnymi zlepšeniami zdravotného stavu, 
jedným dočasným zotavením, ktoré sa podobalo 
zázraku. Krok za krokom nás „viedol záhradným 
chodníkom“. Zakaždým, keď sa zdal milostivý, 
nám v skutočnosti pripravoval ďalšie trápenie.4

Keď sa na to oxfordský profesor vyspal a  znovu si svoje 
slová prečítal, uvedomil si, že išlo skôr o výkrik bolesti ako 
o myšlienku. Napriek tomu sa rozhodol ich v knihe ponechať. 
Ako naznačuje film Krajina tieňov, C. S. Lewis síce nestratil 
vieru, ale vo vlastnej Getsemanskej záhrade zápasil s pred-
stavou Boha ako súcitného Otca. 

Keď nás bolesti života oberú o sentimentálnosť, ako základ 
pre našu teológiu a modlitbu už nepostačia detské príbehy. 
V  takých chvíľach sa musíme vrátiť z  Narnie do pochmúr-
nej historickej reality Getsemanskej záhrady, kde bol Ježiš 
zdrvený zármutkom, potil sa krvou a  prosil Boha, aby ho 
ušetril toho, čo malo prísť. To veru nie je príbeh na dobrú 
noc. V  Getsemanskej záhrade nenájdeme lacné emócie ani 
priestor pre náboženské slogany. Namiesto toho máme pred 
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očami muža zápasiaceho s vlastnou dušou, ktorá je „smutná 
až na smrť“ (Mk 14, 34). To je kontext Kristovej modlitby, 
ktorá nás učí prednášať svoje bolesti Bohu, začínajúc slova-
mi: „Abba, Otče.“

Keď je Boh všetkým, čo máte

Keď moje hlboké modlitby nezaberajú, ľahko skĺzavam do 
zúfalstva, hnevu alebo pochybností. Hoci verím, že Boh si 
dokáže poradiť s mojimi problémami, pravda je taká, že hnev 
poskytuje iba dočasnú útechu a pochybnosti nemajú v sebe 
ani zrnko nádeje.

Jedného dňa som sa Sammy opýtal, či niekedy pochybo-
vala o existencii Boha alebo o tom, že má moc zasiahnuť. Bolo 
to v  čase, keď ju znovu hospitalizovali po obzvlášť silnom 
epileptickom záchvate. Bolo to skôr moje vyznanie než otáz-
ka pre ňu. Ona však bez zaváhania odvetila: „Nie! V týchto 
dňoch o Bohu vôbec nepochybujem, Pete.“ Odmlčala sa a so 
zmesou lásky a výčitky sa mi zahľadela do očí. „Ako by som 
mohla o Bohu pochybovať?“ pokračovala ticho. „On je všet-
ko, čo mám!“

Žasnem nad tým, že šok z  diagnózy nikdy neotriasol 
základmi jej viery. Počas prípravy na operáciu a  uprostred 
všetkého toho zmätku sa ukázalo, aká pevná je Sammina 
viera v Božiu existenciu, lásku a silu. V skutočnosti dokon-
ca rástla, a to aj napriek veľkému sklamaniu z nevypočutých 
modlitieb. Lepšie ako ja chápala, že zoči-voči utrpeniu nenáj-
deme nádej v odmietaní Boha, ale vo väčšej dôvere v neho.

Ateistický filozof a  nositeľ Nobelovej ceny Bertrand 
Russell vo svojom životopise hovorí s bezútešnou otvorenos-
ťou v mene tých, ktorí nemajú takú vieru v Boha:
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Stojíme na pobreží oceánu, voláme do noci 
a prázdnoty a občas nám z tej temnoty odpovie 
akýsi hlas. Je to však hlas topiaceho sa a v zlom-
ku sekundy opäť nastáva ticho. Svet mi pripadá 
desivý, pretože väčšina ľudí je veľmi nešťastná.5

Všetci stojíme na pobreží toho oceánu – ateisti, agnostici, 
tí, čo Boha milujú, aj tí, čo ho nenávidia – a všetci raz zažije-
me obdobie, keď budeme veľmi nešťastní. Ale aké je smutné 
byť tým, kto volá do tmy a prázdnoty bez útechy, ktorú pred-
stavuje poznanie lásky Boha Otca. 

Zjavenie Božej lásky – slzy v jeho očiach – možno nevy-
rieši naše intelektuálne otázky, prečo niektoré modlitby 
zostávajú nevypočuté. (Pri pohľade na jeho slzy je o to ťažšie 
pochopiť, prečo niekedy nereaguje.) Dotýka sa však hlbokej 
emocionálnej potreby, ktorá je azda ešte hlbšia ako tá inte-
lektuálna: potreby vedieť, že na tom, čím prechádzame a čo 
cítime, záleží; že Boh, do ktorého vkladáme všetku svoju 
nádej, si naše prosby vypočul a že sa o ne skutočne zaujíma. 

Krátko nato, ako bol Sammy diagnostikovaný nádor, dostal 
malý Daniel ovčie kiahne. Dobre si pamätám, ako sa jeho 
dokonalé detské telíčko pokrylo svrbivými červenými 
vyrážkami. Mal ich dokonca aj v  ústach a  na očných vieč-
kach. Dostal horúčku, pokožka ho svrbela, tieklo mu z nosa 
a kýchal.

Pohľad na jeho utrpenie mi spôsoboval bolesť. Chcel som 
ho uistiť, že takto sa nebude cítiť po zvyšok života, ale päťme-
sačné bábätko takému niečomu ešte nerozumie. Kúpal som 
ho vo vlažnej vode a natieral zinkovou masťou, ale prinášalo 
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mu to iba dočasnú úľavu. Neostávalo mi nič, len ho nosiť na 
rukách a prečkať tie dni.

Keď som raz v  noci pochodoval s  Dannym v  náručí po 
odpočívadle schodiska, napadlo mi, že to isté možno nebes-
ký Otec chce urobiť aj pre mňa. Keď Danny zaspal, premýšľal 
som o  udalostiach, ktoré sa odohrali od jeho príchodu 
na svet. Čo sa s  nami stalo? Kam sa podeli rodičia, ktorí 
s nadšením očakávali príchod druhého potomka? Život nám 
už nepripadal bezpečný, skôr naopak. Ako sa aspoň na pár 
minút uvoľniť, keď viete, že ľudské telá sú ako bomby, ktoré 
môžu kedykoľvek explodovať? Len nedávno som prekročil 
tridsiatku a  pomaly mi začalo dochádzať, že už nikdy sa 
nebudem znova cítiť imúnny, nesmrteľný ani neporaziteľ-
ný – čo v podstate znamená, že sa už nikdy nebudem cítiť 
mladý.

Od stanovenia Samminej diagnózy som nemal čas na 
podobné úvahy. Keby bol život film, Sammy a  ja by sme sa 
dívali jeden druhému do očí, tými správnymi slovami by sme 
vyjadrili svoju bolesť a poplakali si. V živote však nemáme 
k dispozícii scenár ani sláčikové kvarteto, a tak sme podobný 
okamih nezažili. Namiesto toho som pochodoval po scho-
doch a  snažil sa žiť zo dňa na deň. Okrem toho, že som sa 
musel vyrovnať s manželkiným kritickým stavom, mal som 
na starosti aj dve vydesené deti a priatelia, ktorých som už 
mesiace nevidel, očakávali, že ich navštívim. A  aby toho 
nebolo málo, obával som sa, že sklamem isté medzinárodné 
hnutie, ktoré odo mňa očakávalo, že ho budem viesť.

Približne v  tom čase mi jedna naša priateľka (ten typ 
prírodnej matky) povedala, že je vlastne „dobré“, že Danny 
dostal kiahne v  takom útlom veku, pretože neskôr máva-
jú horší priebeh. Potom sa ma opýtala, či nezorganizujeme 
„kiahňový večierok“, aby sa jej deti od Dannyho nakazili. 
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V živote som zažil kopec príšerných večierkov, ale tento by 
bol určite najhorší. Povedal som nie. Voči  takýmto ľuďom 
musíte byť rázni. 

Dnes, keď si pri editovaní knihy spomínam na to temné 
životné obdobie spred dvadsiatich rokov, Danny už rozu-
mie ovčím kiahňam, pretože sa chystá študovať imunológiu. 
Vie, ako sa chorobou nakazil, čo vtedy spôsobila jeho telu, 
a  dokonca aj to, ako mu to prospelo do budúcnosti. Keď 
prechádzame súžením a snažíme sa pochopiť zmysel nevypo-
čutých modlitieb, často sa čudujeme, prečo Boh jednoducho 
neluskne prstami a  nedá všetko do poriadku. Vo chvíľach, 
keď ničomu nerozumieme, keď na  bolesti nevidíme nič 
dobré, keď sme bezmocní a  bezradní ako dieťa s  ovčími 
kiahňami, je útechou dôvera v Boha, ktorý nás cez tú búrku 
prenesie v náručí. Možno nepochopíme, prečo dopúšťa, aby 
situácia pokračovala, keď má moc ju zastaviť, ale podobne 
ako Danny, ktorý mi plakal v  náručí bez toho, aby chápal, 
čo sa deje, môžeme Otcovi dôverovať. A  možno raz – ako 
dnes Danny – pochopíme bolesť, ktorá nám kedysi pripadala 
nezmyselná.

Chválospev v temnote

V  roku 1900 sa Hudson Taylor, veľký priekopník misií 
v  Číne, nervovo zrútil. Počas prednášky v  Bostone začal 
dookola opakovať dve vety: „Pánovi možno dôverovať primá-
lo, ale nikdy mu nemožno dôverovať priveľa.“ A: „Ak sme 
neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže“ 
(2 Tim 2, 13).

Hudson Taylor opakoval tieto dve dôležité vety dovtedy, 
kým ho neodviedli z  pódia. V  stave totálneho mentálneho 
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a  fyzického vyčerpania sa vrátil do Londýna a  na lekárov 
príkaz sa presťahoval do Švajčiarska. Tam ho zastihla strašná 
správa, že päťdesiatosem jeho kolegov misionárov a ich dvad-
saťjeden detí sa stalo obeťami masakry počas tzv. Boxerského 
povstania. Pre jeho starnúce srdce a  vyčerpanú myseľ to 
bolo takmer neúnosné. „Nemôžem čítať, nemôžem myslieť, 
nemôžem sa ani modliť,“ priznal manželke, „ale môžem 
dôverovať.“6

S  odstupom času vidíme, že dôvera Hudsona Taylora 
bola opodstatnená: krv týchto mučeníkov sa stala semenom 
čínskej cirkvi, ktorá patrí medzi najenergickejšie a najobeta-
vejšie prejavy súčasného kresťanstva. V tom čase však zdrvený 
Hudson Taylor nevidel v  strate toľkých nevinných životov 
a  v  zdanlivom umlčaní evanjelia nijakú nádej. Bezpočetné 
modlitby za  ochranu nezabrali. Roky príhovorných modli-
tieb a úsilia evanjelizovať vnútrozemskú Čínu vyšli zdanlivo 
nazmar. Taylorovi nezostávalo nič iné, len napriek pochyb-
nostiam dôverovať a bezmocne zotrvať v náručí toho, ktorý 
„ostáva verný“. 

Keď trpíme a bolesť nám pripadá nezmyselná, býva ťažké 
jasne myslieť a  vytrvalo sa modliť. Napriek tomu môžeme 
Otcovi dôverovať a  v  tichosti  spočinúť v  jeho láske (pozri 
Iz 30, 15). Čo to znamená v praxi? Znamená to rozjímať nad 
úžasnými biblickými prisľúbeniami, dúfajúc v lepšiu budúc-
nosť, a zároveň spomínať na dobro, ktorým nás Boh zahrnul 
v minulosti. V  tom nám môžu pomôcť veci a miesta, ktoré 
nám pripomenú šťastnejšie chvíle. A  vzhľadom  na prítom-
nosť to znamená prijímať láskavosť ľudí ako Boží dar. Vždy, 
keď sa rozhodneme  prijímať tieto požehnania s  vďačným 
srdcom, otvárame sa Otcovej láske. Ako povedal Brennan 
Manning:
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Byť vďačný za nevypočutú modlitbu, vzdávať 
vďaky v  stave skľúčenosti, dôverovať v  Božiu 
lásku, keď čelíme zvláštnostiam, krutým 
okolnostiam, oplzlostiam a  všednosti života, 
znamená šepkať chválospev v temnote.7

Anatolij Emmanuilovič Levitin-Krasnov, ruský pravo-
slávny veriaci, ktorého celý život prenasledovala tajná polícia, 
opisuje v  liste z  väzenia to, akým jedinečným spôsobom 
vnáša modlitba pokoj a svetlo aj do najtemnejších okamihov 
života:

Modlitba je ten najväčší zázrak. Stačí obrátiť 
svoje myšlienky k Bohu a už cítim silu, ktorá mi 
tryská do duše a celej bytosti. Čo je to? Psycho-
terapia? Nie, nie je to psychoterapia, veď kde by 
som ja bezvýznamný unavený starec našiel silu, 
ktorá ma občerstvuje a  zachraňuje a  dvíha nad 
zem? Prichádza zvonka a niet na zemi sily, ktorá 
by ju pochopila.8

Životy ľudí ako Levitin-Krasnov nás podnecujú veriť 
v  Otcovu lásku aj v  ťažkých časoch. Neviem, prečo ste sa 
nedočkali odpovedí na svoje modlitby, ale viem, že na živo-
te je najlepšie to, že Stvoriteľ miliónov hviezd je nekonečne 
dobrý, zaujíma sa o podrobnosti našich životov a záleží mu 
na nás viac ako nám samým. 

Boh vás miluje a  nielen z  povinnosti, pretože ako Boh 
musí milovať ľudí bez ohľadu na to, či sa mu páčia alebo nie. 
Miluje vás vášnivo a  je vami očarený, pretože mu to spôso-
buje radosť. Boh tohto vesmíru si o vás myslí, že ste úžasní. 
Áno, vy! Nie akási idealizovaná verzia vášho ja, akou budete 
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jedného dňa v nebi. Vy, čo robíte také hlúposti. Vy, čo máte 
taký zvláštny zmysel pre humor. Vy, čo máte nevydarený 
účes, zlú pleť a hriešne túžby.

Biblia stále odhaľuje hĺbku Božej lásky k nám. „Kto sa vás 
dotkne,“ hovorí prorok Zachariáš Božiemu ľudu, „dotýka sa 
zrenice môjho oka“ (Zach 2, 12). Básnik kráľovského pôvodu 
Sofoniáš píše: „[Boh] svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou 
plesá“ (Sof 3, 17). Izaiáš zobrazuje Boha ako toho, kto si naše 
mená nechal vytetovať do dlaní (pozri Iz 49, 16). Pieseň pies-
ní je oslavnou piesňou Božej vášnivej lásky a túžby po svojej 
neveste. Žalmista s  údivom aj strachom hovorí: „Obkľuču-
ješ ma zo všetkých strán… kam by som utiekol pred tvojou 
tvárou?“ (Ž 139, 5. 7). 

Apoštol Pavol padá na kolená pred Otcom a  modlí sa, 
aby veriaci v  Efeze pochopili veľkosť Božej lásky. Kresťa-
nom v Ríme zase pripomína, že „utrpenia terajšieho času sa 
nedajú ani porovnať s  budúcou slávou, ktorá sa má na nás 
zjaviť“ (Rim 8, 18). Na nás! Nielen na Ježišovi a nielen pre nás. 
Božia sláva sa zjaví na obyčajných ľuďoch, ako sme my, ktorí 
momentálne zápasia s rozličnými ťažkosťami. 

Po tomto verši nasleduje jedno z  najväčších uistení 
v celom Svätom písme. „Vieme, že všetky veci,“ hovorí apoš-
tol, „slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní 
podľa jeho predsavzatia“ (Rim 8, 28). Ešte sme sa nestihli 
spamätať z jedného prisľúbenia a v duchu sa spytujeme, či to 
Pavol myslí skutočne vážne, a už pridáva ďalšie neuveriteľné 
tvrdenie: „Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život… ani 
nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky“ 
(v. 38 – 39). 

Ani anjeli, ani démoni. Ani onkologické oddelenie, ani 
koncentračný tábor. Ani osamotenosť, ani strach. Ani finanč-
ný bankrot, ani strata blízkej osoby, ani neplodnosť. Nič, čo 
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nás v živote postretne, hovorí Pavol, nemá v sebe silu vytrh-
núť nás z reality, že náš Abba, Otec nás miluje večnou láskou.

Modlitba
 

Abba, Otče, rozumom chápem všetky tieto veci 
o tvojej láske, ale moje srdce je tvrdé a som vyčerpaný. 

Prosím, urob všetko, čo bude treba (a myslím tým 
naozaj všetko), aby som uvoľnil svoje zaťaté päste. 

Hoci aj násilím mi otvor oči, aby som videl tvoje slzy, 
a obmäkči mi srdce, aby to mnou pohlo. Nerozumiem, 

prečo jednoducho neodpovieš na moje modlitby,  
ale rozhodujem sa veriť, že si ma počul, že ti na 

mne záleží a že stojíš na mojej strane. Abba, Otče, 
ďakujem ti za každé požehnanie, ktorým si ma obdaril. 
Úprimne povedané, netuším, kde by som bol a čím by 

som bol bez teba. Dnes sa ti pokúsim dôverovať. Amen. 
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