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P R V É  R O Z P R ÁVA N I E

Božou milosťou som človek a kresťan, svojimi skutka-
mi veľký hriešnik a zamestnaním pútnik bez strechy nad 
hlavou, ten najúbohejší z úbohých, potulujúci sa vždy 
na cestách z krajiny do krajiny. Mojím bohatstvom je vre-
ce na pleciach, troška suchého chleba, svätá Biblia vo vrec-
ku a to je všetko.

Na dvadsiatu štvrtú nedeľu po Trojici vstúpil som 
do kostola pomodliť sa práve vtedy, keď sa ľudia modlili 
hodinky. Čítal sa List apoštola Pavla Solúnčanom, práve 
ten úryvok, v ktorom sa hovorí: „Bez prestania sa modli-
te“ (Sol 5,17). Tie slová sa mi vryli hlboko do duše. Pýtal 
som sa, ako by bolo možné modliť sa bez prestania, keďže 
každý z nás sa musí zamestnávať toľkými prácami, aby sa 
udržal pri živote. Hľadal som pomoc v Biblii. Oči mi pad-
li práve na to, čo som hľadal: „Rozpovedal im podoben-
stvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať.“ (Lk 18,1) 
„Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom 
čase v Duchu.“ (Ef 6,18) „Chcem teda, aby sa muži modlili 
na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok.“ 
(1 Tim 2,8) Dobre som o tom pouvažoval, ale nevedel 
som, ako sa rozhodnúť. „Čo robiť?“ pýtal som sa. „Kde by 
som našiel niekoho, kto by mi mohol vysvetliť tieto slová? 
Pôjdem do kostolov, kde kážu slávni kazatelia,“ povedal 
som si. „Možno tam nájdem, čo hľadám.“ Vydal som sa 
teda na cestu. Počul som mnoho vznešených kázní o mod-
litbe. Boli to však všeobecné poučenia o modlitbe: čo je 
modlitba, prečo je potrebné modliť sa, aké ovocie prináša 
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modlitba? Ale ako dôjsť k tomu, aby sme sa naozaj modli-
li, o tom mi nikto nepovedal ani slova. Počul som jednu 
kázeň o modlitbe v duchu a o ustavičnej modlitbe; ale ne-
povedali mi, ako by som sa mohol dostať k takej modlitbe. 
Počúvanie kázní mi teda  nepomohlo dosiahnuť to, po čom 
som túžil. Nuž prestal som chodievať na kázne a rozhodol 
som sa s Božou pomocou hľadať nejakého múdreho a skú-
seného človeka, ktorý by mi vedel vysvetliť to tajomstvo, 
ku ktorému bol môj duch neodolateľne priťahovaný.

Koľko som sa nachodil! Čítal som Bibliu a spytoval 
som sa, či by sa nemohol nájsť niekde duchovný majster 
alebo nejaký múdry skúsený vodca. Raz mi ktosi povedal, 
že v istej dedinke žije už dlhé roky akýsi pán, ktorý sa 
veľmi usiluje spasiť si dušu: má svoju kaplnôčku, nikam 
nechodí, iba sa bez prestania modlí k Pánu Bohu a číta 
duchovné knihy. Keď som počul tieto slová, prestal som 
kráčať, ale som sa priam pustil do behu smerom k tej de-
dinke. Keď som tam prišiel, hneď som vošiel do domu 
toho pána.

„Čo chceš odo mňa?“ spýtal sa ma.
„Počul som, že ste nábožný muž. Preto vás prosím 

v Božom mene, vysvetlite mi, čo znamenajú tieto slová 
Apoštola: ‚Bez prestania sa modlite!‘ Ako by bolo možné 
modliť sa bez prestania? To by som chcel nejako pochopiť, 
ale sám to akosi nemôžem.

Pán sa na nejakú chvíľu pohrúžil do ticha, potom po-
zrel na mňa a povedal:

„Ustavičná modlitba je neustále úsilie ľudského ducha 
o spojenie s Bohom. Ak chceš mať úspech v tomto bla-
hodarnom cvičení, musíš často prosiť Pána, aby ťa naučil 
modliť sa bez prestania. Viacej sa modlievaj a horlivejšie 
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sa modlievaj; modlitba sama od seba ťa naučí, ako sa môže 
stať ustavičnou. Ale na to treba mnoho času.

Po týchto slovách mi ponúkol trošku zajesť, dal mi ne-
jaké peniaze na cestu a odprevadil ma s Pánom Bohom. 
Nevedel mi nič vysvetliť.

Znova som sa dal na cestu. Premýšľal som. Čítal som. 
Uvažoval som, nemohol som tomu porozumieť. Mal som 
však takú pevnú vôľu naučiť sa modliť bez prestania, že 
v noci som nemohol ani len oko zažmúriť. Keď som pre-
šiel dvesto verst,1 prišiel som do hlavného mesta provin-
cie. Zazrel som tam akýsi kláštor. Povedali mi, že v tom 
kláštore žije veľmi nábožný, láskavý a pohostinný predsta-
vený. Vybral som sa teda k nemu. Prijal ma láskavo, ukázal 
mi miesto, aby som si sadol a ponúkol mi aj čosi zajesť.

„Svätý otče,“ povedal som mu, „ja nepotrebujem jedlo. 
Namiesto jedla mi dajte duchovné poučenie, ako by som 
si mohol spasiť dušu?“

„Ako si spasiť dušu? Takto: Ži podľa prikázaní, modli sa 
k Bohu a budeš spasený.“

„Počul som však, že sa treba modliť bez prestania, ale 
neviem, ako to robiť. A nemôžem za svet pochopiť, čo zna-
mená ustavičná modlitba. Prosím vás, vysvetlite mi to.“

„Neviem, bratku, ako ti to mám lepšie vysvetliť. Ale 
počkaj. Mám malú knižočku, v ktorej je to dobre vysvet-
lené.“

I vzal Duchovnú náuku vnútorného človeka od svätého 
Dimitrija.2

„Slová Apoštola: ‚Bez prestania sa modlite,‘ sa vzťahujú 
na modlitbu, ktorá sa robí rozumom; rozum naozaj vždy 
môže byť ponorený do Boha bez toho, žeby sa rozptyľo-
val, a tak sa môže k Bohu modliť bez prestania.“
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„Ak ti Boh nedá tento dar, pôjde to veľmi ťažko,“  po-
vedal predstavený.

Nič mi však nevysvetlil.
Zostal som uňho cez celú noc a ráno, keď som sa mu 

poďakoval za jeho láskavé prijatie, znova som sa vybral 
na cestu. Ani som nevedel, kam som vlastne kráčal. Bol 
som smutný, pretože som tú vec nemohol pochopiť. Aby 
som sa potešil, čítal som svätú Bibliu. Pár dní som takto 
kráčal po hlavnej ceste, až konečne jedného večera som 
stretol istého starčeka, ktorý vyzeral ako mních.

Na moju otázku odpovedal, že je naozaj mníchom a že 
s niekoľkými spolubratmi žije v pustovni asi desať verst 
vzdialenej od hlavnej cesty; pozval ma, aby som ich nav-
štívil.

„U nás,“ povedal mi, „prijímame pútnikov, dáme im 
prístrešie a čosi zajesť v útulku pre pocestných.“

Nemal som veľkú chuť tam ísť. Povedal som mu:
„Môj pokoj nezávisí od prístrešia, ale od duchovnej 

náuky. Nehľadám nijakú stravu, veď mám dosť chleba vo 
svojom vreci.“

„Akú náuku to hľadáš? Čo by si chcel lepšie pochopiť? 
Poď, poď len k nám, drahý bratku. Medzi sebou máme 
niekoľkých starcov, veľmi skúsených v duchovnom živo-
te. Oni ti môžu dať duchovnú radu a upraviť ťa na pravú 
cestu podľa svetla Božieho slova a učenia svätých otcov.“

„Vidíte, otče,“ začal som svoje rozprávanie, „už je to 
rok, čo som počul na večierni toto prikázanie Apoštola: 
‚Bez prestania sa modlite!‘ Keďže som si nevedel vysvet-
liť tieto slová, pustil som sa do čítania Biblie. Aj tam som 
na mnohých miestach našiel Boží príkaz: treba sa modliť 
bez prestania, vždy, pri každej príležitosti, na každom 
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mieste, nielen počas každodennej práce, nielen ráno 
pri prebudení, ale ešte aj vo sne: ‚Zaspala som, ale moje 
srdce bdie.‘ (Pies 5,2) To ma veľmi prekvapilo. Nemohol 
som pochopiť, ako je to možné a aké prostriedky treba 
používať, aby sme sa k tomu dopracovali. Prebudila sa vo 
mne horúca túžba a živá zvedavosť: tie slová mi už viac 
nedali pokoja ani vo dne, ani v noci. Začal som navšte-
vovať chrámy. Počúval som kázne o modlitbe. Ale hoci 
som načúval a načúval, nikdy som nepočul, ako sa treba 
modliť bez prestania. Vždy mi hovorili len o príprave 
na modlitbu alebo o jej ovocí. Nikto mi nevedel povedať, 
ako sa treba modliť bez prestania a čo vlastne znamená 
taká modlitba. Ale ešte sa mi nepodarilo porozumieť, čo 
by som chcel vedieť. Nuž od tých čias bývam akýsi neistý 
a nespokojný.“

Starec sa prežehnal a začal vysvetľovať:
„Poďakuj sa Pánu Bohu, drahý bratku, pretože ti dal 

takú živú príležitosť k ustavičnej vnútornej modlitbe. 
Viď v tom Božie volanie a uspokoj sa pri myšlienke, že 
takto je súlad medzi tvojou vôľou a Božou vôľou do-
statočne dokázaný. On ti dal pochopiť, že ani múdrosť 
tohto sveta, ani márnivá túžba po poznaní nemôžu viesť 
k nebeskému svetlu… k ustavičnej vnútornej modlitbe, 
ale iba chudoba ducha a činná skúsenosť v jednoduchos-
ti srdca. Preto nie je divné, že si nič nepochopil z čin-
nosti modlitby a že si sa nemohol naučiť, ako sa dostať 
k tejto ustavičnej činnosti. O modlitbe sa naozaj veľa 
káže a je veľa novších prác o tomto predmete, ale všet-
ky úsudky autorov sa zakladajú na rozumovej špekulácii, 
na pojmoch prirodzeného rozumu, a nie na skúsenosti 
živenej činnosťou. Títo autori viac rozprávajú o tom, čo 
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je pri modlitbe vedľajšie, ako o jej podstate. Jeden krásne 
vysvetľuje, prečo sa treba modliť; iný zasa hovorí o moci 
a blahodarných dobrodeniach modlitby; tretí o nevy-
hnutných podmienkach dobrej modlitby, totiž o horli-
vosti, pozornosti, vrúcnosti srdca, o čistote ducha, o ľud-
skosti, ľútosti, o všetkých citoch, ktoré sú potrebné na to, 
aby sme si osvojili skutočnú modlitbu. Ale na to, čo je 
vlastne modlitba a ako by sa človek mohol naučiť modliť 
sa – na tieto podstatné a základné problémy - nájdeme 
u dnešných kazateľov odpoveď zriedka; pretože toto je 
ťažšie ako všetky ich vysvetľovania a vyžaduje si to nie 
školskú kultúru, ale mystické poznanie. A ešte smutnejšie 
je to, že táto elementárna a márna múdrosť vedie k tomu, 
že Boha meriame ľudskou mierou. Mnohí sa dopúšťajú 
veľkého omylu, keď si myslia, že prípravné prostriedky 
a dobré skutky dávajú zrod modlitbe, kým v skutočnosti 
práve modlitba je prameňom skutkov a všetkých čností. 
Oni omylom zamieňajú ovocie alebo dôsledky modlit-
by s prostriedkami, čo vedú k modlitbe, čím umenšujú 
jej silu. Toto je náhľad, ktorý sa celkom protiví Svätému 
písmu, pretože apoštol Pavol píše o modlitbe toto: 
‚Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby a mod-
litby…‘ (1 Tim 2,1) Takto Apoštol kladie modlitbu na prvé 
miesto: predovšetkým žiadam, aby sa konali modlitby. 
Od kresťana sa vyžaduje veľa dobrých skutkov, ale skutok 
modlitby má byť na prvom mieste pred všetkými ostatný-
mi skutkami, pretože bez modlitby nemožno nájsť cestu, 
čo vedie k Pánovi, nemožno poznať Pravdu, nemožno 
ukrižovať telo s jeho náruživosťami a s jeho túžbami, ne-
možno byť osvieteným v srdci Kristovým svetlom a spojiť 
sa s ním v spáse. Ide o častú modlitbu, pretože dokona-
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losť našej modlitby nezávisí od nás, ako hovorí apoštol 
Pavol: „… lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť.“ 
(Rim 8,26) Vo svojej moci máme len to, za čo sa máme 
náležite modliť; je to prostriedok na dosiahnutie čistoty 
modlitby, ktorá je matkou každého duchovného dobra. 
‚Získaj si matku a budeš mať potomstvo,‘ hovorí Izák 
Sýrsky.3 Tým nás poučuje, že najprv si musíme osvojiť 
modlitbu, aby sme mohli praktizovať všetky čnosti. Ale 
tí, čo sa dostatočne neoboznámili s učením a tajomnou 
praxou cirkevných otcov, veru zle poznajú tieto otázky 
a len málo môžu o nich povedať.“

Ako sme sa tak rozprávali cestou, prišli sme do pus-
tovne. Keďže som nechcel opustiť tohto múdreho starca 
a túžil som uspokojiť svoju zvedavosť, chytro som mu po-
vedal:

„Prosím vás, ctihodný otče, vysvetlite mi, čo je ustavič-
ná vnútorná modlitba a ako by som sa ju mohol naučiť. 
Vidím, že vy máte hlbokú a istú skúsenosť s touto mod-
litbou.“

Starec vypočul moju otázku s veľkou láskavosťou a vy-
zval ma, aby som ostal uňho.

„Poď ku mne. Ukážem ti Knihu otcov; tá ti pomôže po-
rozumieť celkom jasne, čo je modlitba a ako by si sa ju mo-
hol s Božou pomocou naučiť.“

Vstúpili sme do jeho cely. Starec sa obrátil na mňa tý-
mito slovami:

„Vnútorná a ustavičná Ježišova modlitba4 je ustavičné 
a neprerušené vzývanie Ježišovho mena ústami, srdcom 
a rozumom s neochvejnou istotou, že on je prítomný 
na každom mieste, v každom čase, dokonca ešte aj vo sne. 
Vyjadruje sa týmito slovami: ‚Pane Ježišu Kriste, zmiluj 
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sa nado mnou!‘ Kto si osvojí tento vzdych, zakúsi veľkú 
útechu a potrebu znova opakovať túto modlitbu; po ne-
jakom čase bez nej vôbec nebude môcť žiť, bude mu vy-
chádzať celkom spontánne zo srdca. Či už chápeš, čo je 
ustavičná modlitba?“

„Chápem to veľmi dobre, otče. V mene Božom naučte 
ma teraz, ako by som sa mohol dostať k takej modlitbe,“ 
zvolal som plný radosti.

„V tejto knižočke s nadpisom Filokalia5 uvidíme, ako 
by si sa mohol naučiť túto modlitbu. Knižočka obsahuje 
úplnú a zvláštnu vedu o ustavičnej vnútornej modlitbe vo 
výklade dvadsiatich piatich cirkevných otcov; táto knižoč-
ka je taká užitočná a dokonalá, že sa pokladá za najlepšiu 
príručku kontemplatívneho života a ako hovorí blahosla-
vený Nicefor, ‚vedie k spáse bez námahy a bolesti‘.“

„Vari je to vzácnejšia kniha ako Biblia?“ spýtal som sa 
ho.

„Nie, nie je ani vzácnejšia, ani svätejšia kniha ako je 
Biblia, ale obsahuje veľmi jasné vysvetlenie všetkého, čo 
je v Biblii skryté pre slabosť nášho ducha, ktorého pohľad 
nedosahuje takú výšku. Vysvetlím ti to príkladom. Slnko je 
majestátna, jasná a úchvatná hviezda; ale nemôžeš sa naň 
pozerať voľným okom. Ak chceš pozorovať túto kráľovnú 
hviezd a vydržať jej plamenný pohľad, musíš používať ume-
lé sklo, oveľa menšie a tmavšie než slnko. Tak isto aj Biblia je 
ako žiarivé slnko a knižočka zvaná Filokalia je ako ten kúsok 
skla. Nože počúvaj, prečítam ti krátky odsek o tom, ako sa 
možno modliť ustavičnú vnútornú modlitbu.“

Starec otvoril knižočku, vybral z nej tento úsek od svä-
tého Simeona Nového Zeológa,6 ako ho volajú, a začal 
čítať:
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„Ostaň sedieť v tichosti a samote, skloň si hlavu a za-
tvor oči; dýchaj pomaly a spokojne; nazri obrazotvornos-
ťou do hĺbky svojho srdca a sústreď svoj rozum, totiž svo-
je myslenie od hlavy k srdcu. A potom vyslov výrazne, ale 
potichu, alebo iba mysľou slová: ‚Pane Ježišu Kriste, zmi-
luj sa nado mnou!‘ Usiluj sa zahnať každú inú myšlienku, 
buď trpezlivý a často opakuj toto cvičenie.“

Potom mi to všetko starec vysvetlil príkladmi. Z knižoč-
ky sme si ešte prečítali slová svätého Gregora Sinajského7 
a blahoslaveného Kalista8 a Ignáca.

Všetko, čo sme čítali, mi starec vysvetľoval svojimi vlast-
nými slovami. Ja som pozorne počúval a bol som priam 
uchvátený, usilujúc sa zapamätať si tie slová čím presnej-
šie. Takto sme strávili celú noc a išli sme na rannú modlit-
bu úplne bez spánku. Potom sa starec so mnou rozlúčil, 
požehnal ma a povzbudil, aby som sa ešte k nemu vrátil 
počas štúdia modlitby, aby som sa úprimne a s jednodu-
chosťou srdca vyspovedal, pretože by bolo márne púšťať 
sa do duchovných vecí bez skúseného vodcu.

V kostole som zacítil vrúcnu horlivosť, ktorá ma nutka-
la pozorne študovať vnútornú ustavičnú modlitbu. Prosil 
som Boha, aby mi v tom pomáhal. Potom sa ma zmocnil 
strach, že asi bude veľmi ťažko navštíviť starca a vyspove-
dať sa u neho, alebo si pýtať od neho radu. V hostinci ma 
predsa nenechajú dlhšie ako tri dni a na okolí neďaleko 
pustovne niet nijakých budov. Ale našťastie som sa do-
zvedel, že na štyri versty odtiaľ bola malá dedinka. Vybral 
som sa teda tam hľadať nejaké miesto. Na moju veľkú ra-
dosť Pán Boh mi pomohol. Našiel som si miesto záhrad-
níka u jedného sedliaka pod podmienkou, že prežijem 
leto celkom sám utiahnutý v chatrči vzadu v zeleninovej 
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záhrade. Vďaka Bohu, našiel som si spokojný kútik. Takto 
som sa znovu pustil do štúdia a cvičenia vnútornej mod-
litby odporúčanými prostriedkami. A medzitým som čas-
to navštevoval spomenutého starca.

Celý týždeň som sa cvičil v samote svojej záhrady v štú-
diu vnútornej modlitby, presne konajúc podľa starcovej 
rady. Spočiatku som mal dojem, že všetko ide dobre. Ale 
potom som zacítil v sebe veľkú ťarchu lenivosti, nudy a ne-
pretržitej ospalosti. Oborili sa na mňa všelijaké myšlienky 
ako ťažké oblaky. Plný zármutku vybral som sa k starcovi 
a vyložil som mu svoj duševný stav. Veľmi milo ma prijal 
a povedal mi:

„Drahý bratku, to je boj, ktorý vedie proti tebe temný 
svet, lebo ničoho sa tak veľmi nebojí ako modlitby srd-
ca. Usiluje sa ti robiť všelijaké ťažkosti a vyvolať v tebe 
nechuť k modlitbe. Ale nepriateľ to robí len podľa vôle 
a dovolenia Pána Boha, v miere, ako nám to slúži na osoh. 
Nepochybne je ešte treba, aby sa vyskúšala tvoja poní-
ženosť: bolo by zavčasu, keby si sa z priveľkej horlivosti 
dostal až na prah srdca, lebo by bolo nebezpečenstvo, že 
upadneš do duchovného lakomstva. Prečítam ti, čo o tom-
to predmete hovoria cirkevní otcovia: 

‚Ak napriek všetkým svojim úsiliam, brat môj, nebudeš 
môcť vstúpiť do oblasti srdca, ako som ti to odporúčal, 
urob, čo ti poviem, a s Božou pomocou nájdeš, čo hľa-
dáš.‘

Vieš, že rozum každého človeka je v prsiach… Tomuto 
rozumu odním teda každú myšlienku (ak naozaj chceš, 
môžeš to urobiť) a opakuj: »Pane Ježišu Kriste, zmiluj 
sa nado mnou!« Usiluj sa týmto vnútorným vzdychom 
nahradiť každú myšlienku a po všetkom sa ti iste podarí 
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otvoriť prah srdca, to je skutočnosť, dokázaná skúsenos-
ťou.‘

Vidíš teda, čo cirkevní otcovia učia o tomto prípade,“ 
povedal mi starec. „Preto prijmi túto radu s dôverou a usi-
luj sa, nakoľko len môžeš, odriekať Ježišovu modlitbu. 
Hľa, tu máš ruženec, ktorý ti na začiatku pomôže vysloviť 
denne tisíc modlitieb. Hovor teda ustavične, či stojíš, se-
díš, ležíš alebo kráčaš: ‚Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado 
mnou!‘ Opakuj to tichučko a pomaly, bez náhlenia. A kaž-
dý deň odriekaj presne tisíc modlitieb bez pridania ale-
bo vynechania čo i len jednej modlitby. Takto sa dostaneš 
k ustavičnej činnosti srdca.“

S radosťou som prijal tieto starcove slová a vrátil som sa 
domov. A potom som sa presne a verne pustil do toho, čo 
som sa naučil. Za dva dni mi to bolo troška ťažké, ale po-
tom sa mi to stalo takým ľahkým, že keď som sa nemodlil 
nijakú modlitbu, cítil som potrebu znova ju začať a hneď 
mi vychádzala z úst ľahko a hladko, bez akéhokoľvek ná-
tlaku od samého začiatku.

Porozprával som sa o tom so starcom, ktorý mi hneď 
nariadil odriekať šesťtisíc modlitieb každý deň a povedal 
mi:

„Buď bez starosti a usiluj sa len o to, aby si sa verne pri-
držiaval počtu modlitieb, ktorý ti je predpísaný. Boh sa 
zmiluje nad tebou.“

Za celý týždeň som ostal vo svojej pustovni a každý deň 
som odriekal šesťtisíc modlitieb. Nestaral som sa o nič in-
šie na svete a nemusel som ani bojovať proti zlým myšlien-
kam. Usiloval som sa len presne plniť nariadenie starca. 
Ale čo sa stalo? Tak dobre som navykol na modlitbu, že 
keď som sa zastavil, čo i len na chvíľku, cítil som v sebe 
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prázdnotu, ako keby som bol čosi stratil. Len čo som však 
pokračoval vo svojej modlitbe, znova som sa cítil ľahkým 
a šťastným. Keď som sa stretol s niekým, nechcelo sa mi 
vôbec hovoriť. Túžil som iba po samote. Neuplynul ani 
týždeň a ja som tak navykol na tú modlitbu, že som sa ju 
chcel modlievať vždy.

Keď ma starec nevidel už desať dní, sám ma prišiel nav-
štíviť, aby sa dozvedel o mne nejaké novosti. Vysvetlil som 
mu, čo sa so mnou stalo. Keď ma vypočul, povedal:

„Už si navykol na modlitbu. Teraz, vidíš, musíš si udr-
žať tento zvyk a ďalej si ho upevňovať. Netrať čas a s Božou 
pomocou si urob predsavzatie odriekať dvanásťtisíc mod-
litieb denne. Ostaň len v samote, vstávaj trošku včasnejšie, 
chodievaj na odpočinok troška neskoršie a príď ma navští-
viť dvakrát za mesiac.“

Podrobil som sa nariadeniu starca. Prvý deň sa mi horko-
ťažko podarilo pomodliť dvanásťtisíc modlitieb. Keď som 
ich skončil, už bol neskorý večer. Na druhý deň som to uro-
bil ľahšie s určitým pôžitkom. Najprv som cítil únavu, akési 
stvrdnutie jazyka a zmeravenosť v čeľustiach, ale bez akého-
koľvek nepríjemného pocitu. Potom som však zacítil slabú 
bolesť v ústach na podnebí, potom na palci ľavej ruky, kto-
rou som držal ruženec. Potom sa mi rozohrialo celé rameno 
až po lakeť, čo spôsobovalo príjemný pocit. A to všetko mi 
pomáhalo ešte lepšie odriekať modlitbu. Takto za päť dní 
som verne odriekal dvanásťtisíc modlitieb a so zvykom som 
si zároveň nadobudol aj radosť z modlitby a chuť do nej.

Jedného dňa zavčasu ráno som bol akoby prebudený 
modlitbou. Začal som si odriekať svoje ranné modlitby, 
ale jazyk sa mi akosi pomiatol. Mal som iba jednu túžbu: 
odriekať Ježišovu modlitbu. Sotva som ju však začal, cítil 
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som sa veľmi šťastný. Pery sa mi pohybovali akoby samy 
od seba a bez akejkoľvek námahy. Celý deň som prežil 
v radosti. Bol som akoby odtrhnutý od všetkého a cítil 
som sa na druhom svete. Bez ťažkosti som skončil dva-
násťtisíc modlitieb pred koncom dňa. Veľmi sa mi chcelo 
pokračovať v modlitbe, ale som sa neopovážil prekročiť 
počet, ktorý mi uložil starec. V nasledujúcich dňoch som 
pokračoval vzývať meno Ježiša Krista s veľkou ľahkosťou 
a bez akejkoľvek únavy.

Navštívil som starca a porozprával som mu všetko do-
podrobna. Keď som skončil, povedal mi:

„Pán Boh ti dal túžbu po modlitbe a možnosť modliť 
sa bez ťažkosti… To je prirodzený výsledok spôsobený cvi-
čením a ustavičným úsilím práve tak, ako keď troška po-
krútime koleso a ono sa potom už samo krúti okolo svojej 
osi. Ak má však ostať v pohybe, treba ho namastiť a zno-
va ho zavše pokrútiť. Teraz vidíš, akými podivuhodnými 
schopnosťami obdaroval Pán Boh, priateľ duší, našu ľud-
skú prirodzenosť. A zakúsil si mimoriadne pocity, ktoré 
sa môžu zrodiť dokonca aj v hriešnej duši. Ale aký stupeň 
dokonalosti, radosti a vytrženia dosiahne človek, keď sa 
Pánovi zapáči zjaviť mu spontánnu duchovnú modlitbu 
a očistí mu dušu od náruživostí! To je nevyjadriteľný stav 
a vyjavenie tohto tajomstva je akoby predchuť nebeskej 
sladkosti. Toto je dar, ktorý dostávajú len tí, ktorí hľadajú 
Pána v jednoduchosti srdca, prekypujúceho láskou.

Odteraz ti dovoľujem odriekať toľko modlitieb, koľ-
ko chceš. Usiluj sa posvätiť všetok čas modlitbe a vzý-
vaj Ježišovo meno bez rátania, oddávajúc sa ponížene 
do Božej vôle a skladajúc dôveru v jeho pomoc. On ťa ne-
opustí a bude riadiť tvoju cestu.“
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Poslúchol som túto radu a tak som prežil leto v ustavič-
nom odriekaní Ježišovej modlitby. Bol som celkom spo-
kojný. V spánku sa mi zavše snívalo, že som odriekal svoju 
modlitbu. A cez deň, keď som sa stretol s ľuďmi, zdalo sa 
mi, že sú takí milí, ako by boli z mojej rodiny, ale neostá-
val som s nimi. Roztržitosti sa utíšili a znova som žil len 
modlitbe. Začal som pôsobiť na svojho ducha, aby ju po-
čúval a zavše moje srdce samo od seba pociťovalo akoby 
teplo a veľkú radosť. Keď sa mi prihodilo, že som vstúpil 
do kostola, dlhá bohoslužba samoty sa mi zdala celkom 
krátkou a neunavovala ma ako predtým. Samotárska pus-
tovňa sa mi zdala nádherným palácom. Nevedel som dosť 
ďakovať Pánu Bohu za to, že mi poslal, mne úbohému 
hriešnikovi, starca s takou blahodarnou náukou.

Ale nemohol som dlho užívať vedenie svojho milo-
vaného múdreho starca. Koncom toho leta totiž umrel. 
Rozlúčil som sa s ním so slzami v očiach a ďakujúc za jeho 
otcovské ponaučenia požiadal som ho, aby mi nechal ako 
požehnanie ruženec, na ktorom sa budem modlievať. 
Ostal som sám. Leto sa skončilo, ovocie zo záhrady pozbie-
rali. Nemal som už viac strechu nad hlavou. Sedliak mi dal 
dva strieborné ruble ako plácu, naplnil mi vrece chlebom 
na cestu, a tak som znova pokračoval vo svojom blúdivom 
živote. Ale nebol som už viac v biede ako voľakedy.

Vzývanie Pána Ježiša Krista mi bolo útechou na ceste. 
Každý zaobchádzal so mnou s veľkou dobrotou. Zdalo sa, 
že všetci ľudia ma začali milovať.

Jedného dňa som sa pýtal, čo by som mal urobiť 
s rubľami, ktoré som dostal od sedliaka. Na čo sú mi? Hej 
veru, načo? Žiaľbohu, už som viac nemal starca, nemal 
som nikoho, kto by mi poradil. Idem si kúpiť Filokaliu 
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a naučím sa z nej vnútornú modlitbu. Prežehnal som sa 
a pokračoval som v ceste s modlitbou na ústach. Prišiel 
som do okresného mesta. Po obchodoch som začal hľadať 
Filokaliu. Podarilo sa mi nájsť jednu, ale obchodník pýtal 
za ňu tri ruble a ja som mal len dva. Jednal som sa s ním, 
ale on nič nechcel spustiť. Konečne mi povedal:

„Zabehni tam do kostola a vyhľadaj v ňom kostolníka. 
On má takú starú knihu, možno ti ju dá za dva ruble.“

Odišiel som teda a naozaj som kúpil za dva ruble veľ-
mi starú a ošúchanú Filokaliu. Veľmi som sa jej potešil. 
Zavinul som ju do plátna, ako starostlivo som len mohol 
a vložil som ju do vreca spolu s Bibliou.

Takto si teraz kráčam po ceste a bez prestania opaku-
jem Ježišovu modlitbu. Je mi milšia a sladšia než celý svet. 
Zavše prejdem aj vyše sedemdesiat verst za deň a ani ne-
cítim, že kráčam. Cítim iba to, že sa modlím. Keď sa ma 
zmocní silná zima, odriekam modlitbu s väčšou pozor-
nosťou a čoskoro sa celý zohrejem. Keď zacítim veľký hlad, 
začnem častejšie vzývať meno Ježiša Krista a vôbec si už 
nespomeniem, že som hladný. Keď sa cítim chorý a zabolí 
ma chrbát alebo nohy, iba sa sústredím v modlitbe a už 
viac necítim nijakú bolesť. Keď ma niekto urazí, nemys-
lím na nič iné iba na láskavú Ježišovu modlitbu a hneď mi 
zmizne hnev alebo bolesť a zabudnem na všetko. Trošku 
som sa stal podivínom. O nič sa nestarám, ničím sa ne-
zamestnávam, nič vonkajšie ma nepriťahuje, vždy by som 
chcel ostať v samote. Zo zvyku cítim už len jednu potre-
bu: neprestajne sa modliť. Keď to robím, stávam sa celkom 
veselým. Sám Boh vie, čo sa robí vo mne. To sú, pravdaže, 
iba prirodzené citové dojmy, alebo – ako hovorieval sta-
rec – účinky prírody z nadobudnutého zvyku; ale ešte sa 
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neodvážim študovať duchovnú modlitbu vo vnútri srdca; 
som toho nehodný a možno aj priprostý. Čakám na Božiu 
hodinu, dúfajúc v modlitbu nebohého starca. Ešte som sa 
veru nedostal k duchovnej, spontánnej a ustavičnej mod-
litbe srdca. Ale s Božou milosťou teraz už jasne chápem, 
čo znamenajú slová Apoštola, ktoré som kedysi počul: 
„Bez prestania sa modlite!“ 


