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S u d b r a c k

DUCHOVNÍ

Duch

a

VEDENÍ

život

Originál - Geistliche Führung. Zur Frage nach dem
Meister, dem geistlichen Begleiter und Gottes Geist
- vydal Herder, Freiburg im Breisgau 1981.

Místo

předmluvy

Milý N.N.

dostal jsem tvůj dopis, právě když koriguji obtah
sazby své knížky o "duchovním vedení". Především bych
Ti Chtěl vyjádřit cík c r xor t : tuho, že _i nažu roz
hovory byl,.- tak velkou pomocí, žc' jste
šl s I .bau
jít kus Tvé životní’ cesty, že Tvá otevřenost vůž. i .:.nž
a moje opatrné pokyny • r.epady do prázdna. Znovu j;.em
mohl pocítit,-že "duchovní ved-uií" spočívá především
v naslouchání a připraveno-üi. Tvůj dopis mi co potvr
dil.

Ty se však také opatrně ptáš, , rcč naše společné
hovoření nedospělo k společnému med...oni, proč jsem Ti
nenabídl svou modlitbuJy - T„ víš, ž< js.c se za
sebe navzájem modlili, ale nemluvili jsme o tom. Ale
proč vlastně? ľ.% Tvým dopis?.-, se pt
Proč? Pyl jso*”
příliš zbaběl;', příliš placu/ příliš nac; Tebou? yslel jsem si, ž. při odstupu je ducuovní vedení objektivn\i"í
ú'’nix (J.'í‘; ■ čožná všechno dohromady, ale
právni to rebylo! 1 oi.. .t za toto ocomonucí omluvit,
bylo n- mně zyvineut iniciativu«
V knížce, kt'rá přede mnou loži, . :? setkávám s po
dobnou "objektivitou". Lomilo to být jinak? Tc n;mohu
říci« Álo Tvůj podn't je. důležitý a já bych ho chtěl
prodat svým čtenářům.

Všechno, co ju jo napsáno s věcnou jasností, bylo
psáno s účastí srdce a v modlitebním- rozpoložení člo
věka, který zakusil, * . \idycky z'.leží jen na Bohu a
jeho Tuchu« Á každú, kdo začíná s duchovním vedením,
musí ;.vé hledání a pomáhání vnořit do ducha modlitby«
Jen tak to muže být vedení, které je "duchovní"«
Tvůj P. Josef Sudbrack SJ
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Ú V O D
Existují skutečnosti - a to podsVtr/- - j nich je
srr-.zší ukázat, co nejsou, než- co j-ou. Xdo může oprav
du říci/ cc je vl.-stnš líska - i kdv ž přece kavdý o
lásce ví, přinejmenším v tušení nebo v touze. Filozo
fové se přou o to, co se míní bytím, existencí a vůlí
- ačkoli přece život spočívá na zkušenosti s tím vším.
Tomáš Akvinský a jiní se vyjd.d1 ili, ~e o Bohu lze spí
še říci, co není,. ne~ co je, vzdor tomu, že se luh stal
v Ježili nristu pro každého člověka viditelným a my má
me příkaz vydávat o Bohu a Bo^í lásce svědectví.

Do této oblasti "vypov*Titeln" nevypovedáteIného"
p tří také t;>"i "duchovní vedení". Pro křestanský ži
vot se jí^ v Tovíd' podstatné; a přece je tórnČ"- nemož
né pop->rt. noto c.u.it, cc se jím míní nebo tuží. Toto
téma '-at í v _,i ty kut: Čnosti, kt ?ré nám. uni's jí,
jestli.
j: c./'--) '■ předně nachytit a určit. Jde o *?vo4’tč T j.lo'ité t'mn,. které
postihnout svými
z’"'' •encotm4., sotva y ,';a.k . z uchytit t?orií..
Proto tak. nu. i'-?, nejprve odmítnout. to., co se
"duchovním vodoví " n míní. J ťo tím hutnější,
dres vzbuzuje klamné n d"je mnoho falešných vzorů.
Další krok se pohybuje v několika kruzích’ kolem dané-ho témat”’ a ju't" do.irho nevstupuj-”. Teprve třetím
krokem se doptáváme k vlastnímu’ tématu, avšak bez zá
ři- ru dokonalo ho zmapovat. Závěrečný výklad o teologii
duchovního velení přichází jakoby z .druhé strany, og
Boha, pokouší se však postřehnout tentýž otřěd, kolem,
něhož krouží náš výklad.
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I.

PŘÍPRAVA VYMEZENÍ

a) Utopie duchovního vedení
V životopisech svätých ctene o "duchovních vůdcích"-,
kteří bezpečnou.rukou razili svému svěřenci cest” k dokon;-lost-io Jedním z nich prý.byÍ František S. lesky,
ktorý ,edl k svat č. vi.Františku -d , .Óhant .1*
. .

. E ulita
i a ý ..-naváných s\ čtcu - je jiná. Snad
lidé, tu a-tam v život'" zažili opravdovou duchovní por
moc...Snad dolonc0 ..našli nčkoho, kdo.jim b/p^v delších
úsecích života uch r/u průvodcem» Ale s .tukovým človekem-j jomu-ž by ve v; touženém.-a plném smyslu toho slova
příslušelo označení- "duchovní vůdce", se nesetkali.
To je zkušeno.!.společná zíem».
Jo močce t cho-litovat • a v rozhovorech znov11 a
znovu taková • list ost ' zaznívá. Tato zkušenost vsak sto-”
jí za tu, abychom se blíže podívali "na záležitost du
chovního-vedení» Kg- čím se- tak často naříká jako nad
nedostatkem, patří totiž k poch.tr Sě a skutečnosti "du
chovního vedení"»

b) Pokušení gurua

;

:

Vyhledávání "duchovního vedení" probíhalo v w lynulúm desítiletí v úzké‘souvislosti s mocním horováním
pro meditaci a pro mistry, kteří b’ dokázali hledající
ho uvést do hloubky zkušeností. Av"ak mezi takovým "&Uruem" (existují i jiní!) a křestanským "uuchovním vůd
cem" je při vší podobnosti základní rozdíl;
V mnoha meditačních kursech jsem sám na sobu zažil,
jak je snadné připoutat--mladé lidi k‘vlastní osobě pro
střednictvím tělesných "cvičení» Jednoho čtyřdenního
kursu se zúčastnilo přibližné 20 dívek, které měly přec
závěrečnými zkouškami ná nějaké vyšší škole. Začínali
jsme každý den cvičení v zenovém stylu. Patnácti až
osmnáctileté dívky jsou svou tělesností jakoby stvoiéné
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pro podobná cvičení« Sám jsem cvik,/ uváděl, vysvětlo
val, pomáhsl jim a oprrvoval je, a tí . jsem samozřejmě
i sete sa '-ho uv':. iěl do ”ku.Č-.usstní oblasti těchto cvi
ků« L cítil j e. , jak mi pomalu "přirůst la"role purua«
Hleďní dívek a můj návod, j-jich zakoušení t"la, kte
ré. je odvádělo, od-fixací světa, všedních dnů, a moje po
moc, jejich rostoucí otevřenost a moje osobnost, rytmus
dnů, vnímání krajiny a ještě mnoho jin'to, zvláště osob
ní rozhovor/ s nimi, navzájem, spolu splývaly.
Zrušit zafixování dívek na mou o^obu so pro ne stá
valo čím dál tíz. naléhavější úlohou« Musel jsem jim-po
moci najít vlastní odpovědnost, dospět k vlatnímu úsud
ku a k vlcstním zkušenostem« Mu.jclo so v nich probudit
vědomí, že pro kře-stana může existovat jen jeden "mistr",
Jcžíč Mristur« Fútřk.bov<-1 se v nich spojit kritický od
stup« a prožívaná rlr.^tní identit; , úcta k druhému- a se
beúcta« 1.akcii ..ohled tu no jako "furua* , ani. pohled
do vlastní .io "ni tr, kt.-ré t
jako houba nabízelo na-■s'č t’měř všechno,- nýbrž náš spoloční pohled na Pána,
nu Bočí "Ty” jako smysl vlústního života měl být cílem
tČohto uv^č'-í - j -.oušasne
. tr~1 po.’ocí pro rozho
dná.ví těchto diví k«

V psychologii re čert o popisují a hodnotí odpovída
jící procesy přenos^. Patří k základním pojmům .psycho
analýzy« Je v ak třeba poukázat na to, že se takové- vě
ci vyskytují nej-“-c'nóu i při "duchovní . vedení" nebo při
"návodu k meditaci", a že i jr, kde chybí, jejich správné,
hodnocení, dochází a došlo k Osudovým chyben,

c) Jen jeden je váš Mistr

Mechanismus. přenosu je jedni... z< sloupů, na nichž
také spočívá hinduistická nebo buddhistická instituce
furua. Psychoanalýza uvádí, že p"! pronikání do hlubi
ny podvědomí je nepostradatelný i protějšek, na který
se "př.náčí" (proto jsme skeptičtí k auteanalýze, bez
protějšku)« Je-li tento protějšek osobností mimořádné
ho formátu a rozšíří-li se navíc ještě receptivita
6

meditujícího pomocí t ' len.ých o vlčení- a p-u; chických
zkušeností ) ihjčo vzniknout z l/islost. ’ níž pak tč~í
• r ipr0 tisk senzační o] r-'v; o úteku z *u>rz ..u nebo do•■ konce jo sob-vrazd'ío .1 ůh Uú milostiv, je-li ncó^''ý
’■guru'' nebo duchovní ’í.i.tr" v;brvou ý.r? vyzařovací,
silou, • ale nemá pokoru s.v.tc, ’nebe prív« tak pu.zornou
jasiiožl ivóst psycho ley;-..!

Takovýto vztah závislosti .co unes pěutuj zvlýltľ
v 2-ino.uí... Gických o buddhistický zh náboženských hnutích,
• který, í_ijnu porobí .v západní civilizacihoinharč • ’ •_
HUi-jmčl (Tj.dick' misie
nová zto’no^t na-Západě) o tem
píšéí
A

'

.

-

.
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"Většina jejich-stoup- neu-ví, že počta neplatí, gurucvi: jako lidské osobě, nýbrž jeko manifestaci ubso. lutní skut-'-no 3ti -■ noci, ktěrcu- Šlcz Čk současné za1 rouši ve vlastním nitru - ktérá je totožná h božskými
Hr mice mezi ».p r--z va pochcpmdu úctou věnovanou guruov-i a kultem usobnoňti - v této súvislosti j- třma
se zmínit i o kultu hvězd - :.ýi~, být v jednotlivých
přípacech nezřídka setrem., o»»"
.

. . • V takové religiozitě, kek boz né. j
poslední
mysl člověka nestojí vůči člověku v j. sní personální
transcendmci, -se svčts'.ry ii inmťní skutečnost Bohu
snadno vtělí do nějnké vynikající osobnostíi> A tonuto
sadguruovi, tomuto nv.itároví potom přísluší neotřesi
telná autorita.
.

. Ve vlaští ^urúu, na indickém rubkontin >ntě, je
instituce těchto "mistrů" zabezpečenú jejich "urazením
de tr-'diré, kultury - set lo-č-.rr. kě-no r.ro. v/. Jí; Vyirh-ni z toho ■/..k;.-: u přesazeni do . áp auní.io prostrc-uí a
netradiční civilizace u? takoví istši stávají pool,,
- ■' i-.elze snad i v leckteré nabídce křestanskéhc
"mistra" najít stopové prvky těchto .falešných názorů?
-V "duchovním vedení" křustana však mučí být výrazně
nadepsáno:

Jen jeden jo vál kistr!'

d) Svatí bez "duchovního vůdce"

Už krátký pohled do křestangké tradice ukazuje, že
mnozí, jsem v nokušení říci že v ji iii a lidí, kteří zna
menali přínos duchovní tradici, došla svatosti a získaJa.zkušenosti s Bohem
..-z mistra".»- Uvedrce nepen několik
Jmen; Benedikt z Fursio,_. Bernard z Clairvaux,- Frontišok
z Ašsici, Ignác z Loyoly - -aV do: naší doby: Terezie, z LiLieux, Carlo Carretto, matka Tereza atd.
X
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Terezie z Avily, učitelka církve v oblasti zkušenos
tí s .Bohem, se vyjádřila několikrát o instituci "duchov
ního ’vedení". Zastávala přitom nízor, který lze vyjádřit
jako alternativu; Při volbě mezi zbožným, no však příliš
moudrým, a moudrým, ne však příliš zbožným zpovědníkem,
je třeba dát přednost moudrému zpovědníkovi přyd ztoľnýi o
Důvod toho je zřejmý. V "duchovní^ vodění" hrdala Terez <. moudrost r -bohatství církevní tradice , ’’'tercu předst:
voval teolog, r ne už tolik vulkou síJu lidokí o 'bno.cti.
Tu, ,žo tento svůj názor zastával?« i vůči teologům a přát lam, kterých si jinak vysoce vážila, dokazuje hlc-ubku
jjíkh zku'••»noctí a jistotu Její mou.lro'.ti.

Jgnác z Loyoly ve svých Duchovních cvičeních dokonce
napomíná,, aby "ten, kdo vece cvičení" ("mistra" Ignác no
žná! ) s- n/míchal do vnitrních hnutí a motivací účastní
ka exerciciíé "ať bol i když mimo cvičení, dovolenu f. zá
služně působíme lia všechhý ty, kdo pravděpodobnv jsou
s to ... zvolit si řádový'život ý cOstu. evangelijní doko
nalosti, jo presto v těchto duchovních cvičeních při hle
dání Boží vůle žádoucnejší a cuiprr-m lepší.• aby.se jejich
zbožné duši sdělil sám Stvořitel a Pán ... Tuh, kdo vede
exercicie, se nemí přiklánět ani na j dnu, ani ňa druhou
stranu, nýbrž .má stát uprostřed jako váha a nechat-Stvo
řitel'7' přímo působit na jeho tvora, a tvora na svého
Stvoří rolo a Pána."
Také ten, kdo pronikndo- instituce staroctva pravo
slavného -křectanotví - ne co toho, .co sé často jako ta
kové propaguj-. - zjistí, že
přvní a vlastní úloha ne
popiratelně připisuje vedení Ducha, starec -jo pouze ten,

e

kdo porn/há vnímat a chápat Boží hlas«

e) Vyhlídky a nebezpečí "hladu po zkušenostech"
Když se popisuje "duchovní vedení", jak iy'moulo
být, dnes platné pro hledající, křestany, je.třeba od.eíthöut'jehö ýil..jné vzor;« Koi.cem.'20« století vznikl ve
střední
"hlad po zkušenostech", jo.1: se‘nazývá
-'/tíderiv ■zp.omrv esej c Liché 1 a-.But sobky ho v sedmdesá/tá-A? lev-cA ' Glcv.i. by rád vtáhl kon.čnc, r.bvolutn. ,
čeluk.a. mysl do vlastní zkušenosti.

V ječné novehinduistich 3 Auplnč s--..- praví: “Jlaš..r_í ti; 1 ú? pochopili slovo .■ význam lidského život
..hlode.li a na. li i stra.««. Pro ty nemí. smrt žádnou ' ří
zu, protože ji;' překročili hranici smrti. během svého
života" (ľ. o ink -r t Hú...vel).
"r .-r:t ušká blrhoíl „vrství vodcu na jinou co.stu:
"Blaze těm, ď.c hlskovl/í e žízní pe sprave-dlno-t i,
hebet oni budou nasyceni« Blpz.. tme., kdo pláčou, ně
hot oni budou pot o-ni-"

Když nějaký mi-vr slibuje nasycení již nyní, když
slibuje to, co Jí.- íš j-áo dar konečné milosti Otce od
souvá do budoucna, když někdo klade očekávání dc vlast
nění, raději do dx’žtní a další usilování v dějinách do
přítomné existence - takový mistr n..p ’tří mezi ty, kdo
ním ukazují křustanskcu cestu«

Je jedním ze základních rysů kře 11 tins ké ho života,
že "jen jeden je náš Mistr",. JAíš Kristus, který "zno
vu přijde v nebeských oblacích".
"Duchovní vůdce" musí vědět, že jeho z-ákladním ú.ko-lem je odkazovat ná toho, který jediný .si zasluhuje
názvu "kíístr": a kterého v tomto čas. poznáváme a za
koušíme’jenom '".kh tepně" a "v zrcadle"«

II.

PROSTŘEDÍ

1. Trojjedinost mistra, společenství a knihy

a) Tři klenoty buddhismu

Buddhista,re přiznává ke třem klenotům pomocí for
mule, v ní::”se. obráží liře juho religiozity:
'‘Utíkám ss k Buddhovi - osvícenému mistrovi, utí
ká jo k dhammě - k tradované nauce; utíká . uo k sanze
(sangha) - do společenství těch, kdo jako on kráč.jí
buddhistickou cestou."
, . V této trojici je formulován základ pravé nábožen.■sk' zkušenosti. Japonská reši, hinduistický guru, isllmský sojk n^bc p .. rský pii se zařazují do ti dice,
js/íř učení
zkušenosti před'voji dál u- O -u. lými
"mistry" s st'.vají teprve v boztra/iimim pr: t-’cdí
Evropana nebo Američana. Vc skutečnosti j> i zenbuodhistická kultura neplněna tradicí, vědění' a předa
nou naukou. T.j kř tmo z Evropy si to zječnedušuj. o,
když re prostě rc;ko>. ''íre vyjímat z t- h?.o'_ ■
;ru . o—
.ciťativní a jiné .metod’” a exportovat
...
-Ľ-.1ČÍ prvek, společenství, í:< .zvlášt výrržnou for
mu v Indii, v mat'ŕské zorni náboženských "mi tr°".
Ľastovnictví s? svým přísným rozdílením r spoločenský
mi bariérami je tu nutným př dpoklad..- ? působ mí "mistra".
J „k bezprostř dně toto rozdílení lidé prožívají a za
koušejí, ukazují příhody zj života jednoho z největších
indických "mistrů", Rámakrišny:

"Mistr nevěšel, že jedna z jeho služebnic vedla ži
vot prostitutky. Z nepozornosti r-. ho jednou dotkla.
R.ímakrišna vyrazil bolestný výkřik. Do stjjné souvis
losti patří' i jiná událost, o níž referují jeho učední
ci: Mince (vše poskvrněná nečistýma rukai. a), kterou na
Rámakrišnu někdo položil, když spal, zanechala na jo ho
těle stopy popálení" (Jacques Albert Cuttat, Ázijská
bc štva - křestanský Bůh).
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T tc fyzicky reálná v'ev ízanost do vlastní h-' spplečon^1 ’? (ka: tcvního) prostŕ.-rí. ner\,, jako je tomu-ve
Volz'é.i vez í buddhismu, do elitního mnišské.io společen
ství > nálož?'' st-i.jn.'-' j ako z kotvení v t r: diční nauce
k pi. j.véziu "mistrovi"«
'■■ ;. ? ■

V křesťanství dostává tete trojpólovu struktur,
"duchovního vedení" - Člověk, společenství, ’ti-.diec nový tvar, ve své základní .struktuře však zůstává za
chována.'«
■
■

b) Kniha jako nashromážděná tradice
V .rámci historicky prokazatelných dějin, aLi nezním
žádného křístara s nějakým duchovním formátem,, který
by nenašel svou cestu pomocí knih nebo c.spcn jedni kni
hy« Ve středu pozornosti stojí bible, kniha íožíiiv z
vľ.ní, která se stala ne jóůl?xitč jŽím "d ičRvi.ím ví leer"
nejen v oblasti .-vanjolic? ho křesťanství« Pí r: > .váté
jo pR.cc jakožto dějiny Božího lidu prožívané a vyprá
věné "vedení"« Vedle noho
ředí razmanicu zbožné spi
sy z dejin» Kolika, '
si..nům s. r.-; ří’J ad stal; život
ním průvode.m čtyři.svazky «•'" leuovári Krista« T ones
irřjT.3. Knihy, které poskytují lidem vo.doní« Připomeňme
oi z předchozí ýenoruce jmen.', jako Roj 'no Guardini,.
Peter Lippert.nebo kroužek kolem revue Hochland« Prohl 'dněno i seznamy náucRnsk' ch cestř eile rů dnešní do. by (a pomiňme přitom děsivý úp- d./.< úrovní i )«

Projevují se tu dvě věci« V krize jako p. an 'm ^lo
vě nacházím: moudrost tradice* Tak třeba "Výroky otců",
které na svých cestách pouští nasbíral v 5. staletí jihofrancouzský opat Jan Ka.sián, jsou kondenzovanou moud
rostí životních zkušeností« Edy" se tu říká: "Opat Ram
po praví «««", opírá se výrok, často-o jednu událost»
Avšak do slov opata Pampo vešla-o jeho zkušeností ži
votní .zkušenost mnohá dalších lidí« Jeho slovo je moud
rost tradice; je to z ku :e nos tmi naplněné živetní pra
vidlo celých ro no raci«
Něco podobného.platí i o r. noha’jiných knihách v dě

li

jinúčh. O Filotei (Bohumile) sv. Františka Saleskéhej
o tradovaných slovech, ale tak-'- vyprávěných příbězích
Františka z Aosisi; o Duchovních cvič‘ních Irjiéc.;
z Loyoly, v nichž se spojuje- -. rastní zku jnost s tra
dicí» Uruité to platí i o úspěšných duchovních knitrch
naší-doby»
Je třoba-oak•: durazí?it-, "že se člověk v knize set
kává s n''1ý' , koho stojí za to meditovat» .Zuře si něco
znovu přečíst, níž
.e u nějaké věty zastavit, : ůž pře
rušit dialo ' a z.arydot se nad vlastní myšlenkou, může
knihu odložiť-a znovu vyjmout z police. Podobně jako
obraz, který cchytí jeden okamžik a předá jej do bu
doucnosti, je i psané slovo n-.cýr;., ale trvalým partne
rom’rozhovoru. .

Tě-, ž-.... p "h'; rkvo v Písmu rratc -.: získává pre křest.r a.? nový ’ výt. ;• *
totiž význam, zap.. r oho slovo Božího
-’a-se sí-tř. „-uvčejí ’nluběí dimense toho, co co jí;
nážn-ačujé t tu r.kní ďř ba zvlíšt zdůrazňovat.
c) Společenství jako něžné prostředí

Kniho, j shromážděné posr elitoet 5 j to spolcčn• ství, kt'ré hluboko zásobuj, uo dějin u. tradicí
předává z ruky d~ ruky.
Živé Společenství působí na ose prítomnosti.
V řeholi sv. Benedikta, kdo s_- jako sotva kd., jinde
soustředila moudrost st arokřc-stane>' mničiké tradic,
má také toto “společenství" nosnou úlohu pro duchovní
vjvoj mnichu. Po^lu^ncst v podstatš .znai.uná zapojení csoby do společenství, jak tu ukazuje 71.. kapitola: "Abj
■’se clonové ř„hol .; vzájer.rě poslouchali." -Slavný slib
"stabilities loci", trvalé v’Z'nesti na j'dr.o mí;lo, se
správně chápe jako trvalá vázanost na tet., jedno spul
cen;tví, do něhož mnich vstoupí. František z Assisi
později učiní právě, tuto poslušnost, br tří ir. zi sebou
středem svého řádu.
Sociální p; ychologie se vyjadřuje jednoznačně.
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• Cuobnöst CT-cv ku co neformuje mimo n-jaiíé cpolcčenství,
: ’■ nýbi ; ’jen v jeho rámci. Psýchologi -e už před delší
dobou rozšířila o sociální .psychologii» To znt’.bná, že
řtruktúra osobnosti Č lov’.‘ku nevyros tá ‘ J- n z' nitru nave. rr-k, ••čili z vlastních ’ loĽ 'a rozhodnutí, ale práve tak
’? vnějšku ao nitra, pur obe ní m soci'lixíhô prostředí '..c
zralosti nebo nezralosti.
Totéž lze vycí'.t z poučóiií "nosuctných" duchovní-’h
mistrů. Kubádají k získávání vnitřní zkušenosti prostřed
nictvím styku s bližňÍT i. V listu Efesanům se uvádí vy
soký cíl křest ans k^Lc životu: "... a* bychom dorostli
zralého lidství, měřbno mírou Kristovy plnosti»" „ ces
ta
toru vede tímto sr.Žrem: "^núoejte se v lásce",
"zařaďte se do svého . pclečcnskéhj pro.tředí". 'To však
je "duch jednoty".,^-

Psychologicky i. *•doyick’y 1 tučky.i laue otonský je
nebezpečné a také i.h.pr'vaé tavit ra jedno . izolované
mistrovi, bez o^utrrm lafleu p; okukovat kulturní roz
díly, cdl”čovat O' o': ■.ojo-von '■ ía jalo poustevní’následovat mistra. Pak' n'^l:.dov;ní k'icta, o nhaž vy
právějí evangeli.
■podívalo při vší odlišnosti n.^ tradoční rabínské iiioč iv.ci a uskuteční kal o se vo společen
ství učeoníků, jimž dal Ježíš "Duch? , at'ho".
d) Duchovní vůdce mezi knihou a společenstvím

Tyto kriticky podané) skutečnosti jsou ve zdravé
tradici - křeetansku nebo mimokřestanské - samozřejmé.
Teprve v systému souřadnic duchovní tradice - v podobu
’mihy sahající do minule,, ti a v pouob. duchovního spo
lečenství jako živ' skupiny přítomnosti - jo třetí
prvek duchovního vedení - člověk, který vede, duchovní
průvodce či duchovní mistr - legitimní a, ne škodlivý»
’
Pozitivně samozřejmé se v negativním pohledu stává
kritériem. Jestli? ; je guru nebe roši z Východu v zá
padním světě techniky a masoví sdělovacích prostředků
vytržen z vlastní duchovní tradice, je nebezpečí, že
povede lidi nesprávně a do zkázy. Skutečně křestanský
J3

dialer s moudrostí Východu by neměl mít za partnera k^estanskč nebo nekroctanskc - zvěstovatele v'ehe ani
.. spiritualit; v stáné-nu Západ. Skutečný in dielo/ sadguru-.nebo avetárä. žijtf'v tradičním vědění a v tradičním
společenství». dyž .si rapř. činí pro sebe n'.rck n? božaké, coší zni pro .křestanské uši b Irm.-fénicky, v jeho
prostředí to-vůbec nezní diktátorsky, ale takov'' vojem
tá musí vyvolat v prc^tř°di formov.ncr. krestanským mo
no teismem»
Z ’podobného důvodu bychom také měli být n^d°’věilví
v°či..konvertitům z křestunství k východnímu náboženství
• ,0c ti potom hlásají jako mistrovství, jé většinou směs
nezažit? západní a nepochopené výchocní tradice'»’ Před
stavují spíše tó, co je t?řeba označit ži salonní budd
hismus nebo s Ernste'. Benzem z~ zen-snobismus. n
Ker. "li bychom tedy ve "vol'ní po mistrovi'" bezpod
mínečno slyšet Boží hlas. Lějiny a ykušenost. ukazují,
žo cesta k Bohu vede polem no jrrůzn" jčrch"'-init .1.1, že
. však nezávisí na jediné příčině, na "mistrovi"
2. Dvojjedinost přirozenosti a milosti.
psychologie a teologie

Tématem "duchovní vedení" se dotýkáno oblasti lid
ské zkušenosti» Jde přece c komunikaci, o přebírání
podnětu, o souznění a. vcítění» Proto k tomu rojí co
říci lidcké zkušenosti a empirické vědy jako pedalogi
ka, psychologie, hlubinná psychologie, sociologie atd.
• Základní otázka musí tedy zníts nakolik smíme - ’a na. kolik- musíme - v rámci duchovního vedení využívat ná. . zpřů: .společenr/.o/ch věd?

a) místo matematicko-kvantitativního vymezení lidsky
kvalitativní proniknuti
..Teologie (oóhui 1 no všichni teologové), už .dávno
skon'-11 u'.s 'cv^rtitativním vymezením přirozenosti a

..lo. -

'

.milosti.. 'L těmto otázkám nusmíi j přistupovat jako ke
stevebnír kamenům ak internáticlým problémům
•' •
V i le 'liiíi.: případě bv chom dokor.ee r-, li’ -• t ..olo’ -í’pick^ správne! - řič i-: Čí. viac skutečné j. ŕiroz -nc.'ti,
'■’■■■ tím tíce-oprev- ov. mile.-.ti. •
.

'
;

Pro tes.lo, 1 by b y1 c aůlež’té prozkoumat (jed v é do
mou) kon e rove rži mezi trvnsoendent ,llníľ .toôl.op'ií K.rla
Bahne-ra a -p-í.'
oocbní teologií von Balthúľara a de
lubdcá: Jv nil i. t j '.o svobodný dar, rr plŕ’Phl človeka
jáko č íi
tvoru, pri. j cností. -.inch? Anebc ozvedl Bůh
č lov v" ’red přirazené vrč. xií” k tc iut nap’lnŤ ií-a milost-i tep-r’
krr nadpřirozený exists iciál? Frc ob; ško
ly yíol' suyi'vá y oz'Yjm-e lonkr'tní lidská přirozeno.'ó jo zcela a nop:. co ^cj...ta do milostivého povo
lání od L.o.ha.
. .
• .

Tento názor iu olepí , přu lodn de problematic du
chovního vC-d'ní, sna on.' bete. Cíl. více duchovní vede
ní ber. v úvahu t.,ké ŕ ; ohologickí zá .onitccči, tí .
C "du dovnčj-JÍC
b ) Příklad dvojjedinosti těla

aduše

ke příkC.ou podru .t.dla a dud Jo třeba učinit sro
zumíte Iným pomer rŕirozenosti a milosti? pcycholojio a
to OlOpioc
• .

Zkušenost č lov Ska, že j' totiž zcela vázán r.u tělo
a přitom o cue si." • tělo přesahuje, sloučila, vždycky za
■analopii--a za mčíel
pochopení smyslových souvislostí
lidské: oxíst .,ncéo Atauá"’Veliký na tomto modelu pocho
pil jednotu 1 rozdílnost bóholiůšké existence Ježíše
•Krista. i v ’jiný ch ’ v\ Ikých s-. ětcvých náboženstvích lze
nalézt-něco podobného, mytológiu smrti a-představy lio■stva o druhém světí ^e opírají o skutečnost, že je člo
věk svázá_i's křehkostí těla a xe ji přesto přesahuje.
ZkuVáiest nesmrtelného ve smrtelném, touha po věčností
v!toku času,•opření o absolutno v relatívnu jo základ
ní situací člověka vůbec, "luvení o ť-le-ciuči je prr

stará rozvíjení této základní zkušeno..ti.
Moderní psychologie ukazuje,- jak velice všechny zku
šenosti'- dobré i zlé - a všechna'rozhodnutí zasahují
dc tčle.. nouti .člo” vk.e. Dokonc'1 i o vrcholrý ?,h bodech
lidského zážitku, jako Je'mystický. dote1: Eohemř p.usíim.
říci? tělesnost je přesazena,; ale ne vyloučí na. Rozdí
lení "zde je jen t .lesné a t'.c.i pouze duchovní" se nedá
nikde provést« Cbojí se pronik? - právě ve vzájemné
rozdílnosti«
'

Současně ale víme, zakoušíme nebo- očekyár.e, že co
si v člověku - mystika mluvila o základu nebo vrcholku
duše - "překonává", "přetrvává" .vratkost z i jetí těla«
■ Z této základní zkušenosti j-.- také třeba chápat po
měr psychologické péče a duchovního vedení« Člověk je
předmětem zkoumání vědecké antropologie j..?.ó: celek a
patří do oblasti duchovního také jako celek. I jz lil je
tŕ'ba hledat jinde.

b ) Osobní "navíc" duchovního vedení
Přirovnání nám pomlěe pochopit, jn> a kde s oddě
luje "duchovní.'■im nzo oč: "]ouz'- ;: tělesné lid ké.

Jak už to bvv', jedna žena pestupn: pozn'vala '..vá
ho partneru, děl sympatický obličej, hlas, <estp, drže
ní t .la a chůzi, zkrátka všechno bylo harmonické«• Po
zvolna také začala oceňovat vnitrní, osobní kvrlity sv'ho přítele« Pikali, to je řečeno.nepřesně: již od první
ho okamžiku .spatření "u;lč2; la zkušenost" s osobními kva
litami svého přítele prostřednictvím jeho vzhledu a ře
či« To všechno ále -dostávalo při bližším stprku zřetelně
ji "zakusítelnou" podobu« Uzavř li sňatek, V důsledků
nehody ztratil mu~ tvář, .transplantace kůže z ní uděla
la mrtvou macku. Po-nehodě se zmínilo i mnoho jiného ve
společenském postavení muž?, ale 1'ska jeho ženy zůsta
la« Včďla, ."zakou ciď za změněným zevnějškem nezměně
né. jádro svého muže. Tělesnost je obraz člověka - a
současně je člověk více, než prozrazuje jeho těl. sní
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stránka-, totiž to, co žena nakonec milovala»
Příklad není ještě přesný. Bylo b7 jej možno -vyostřit a muže nechat ještě upadnout do pomatenosti - a
. žena j-j milú. j~ ô íle. Nebot- muž zůstává tíž - i při
.. zatemnění mysli; zůstává osobou, jíž' platí láska» 'Tady
so dosahuj it hloubky,’, kterou- je možno při vylíčeném ra
dikálním stupni pochopit už' jen skrze Boha. Láská 'ženy
, neuchopuje muže v .prostoru postižitelněm tělesnými ne
bo psychologickými analýzami a interprete zorni». Zachycu
je ho v. tom, v čem jo jeho absolutní hodnot ... za veške
rou’ tělesně psychologickou nehoonotností; zachycuje mu
že v jeho oytí iožího. tvora, Božího cítěte. • •
r ■ zx tam - pouze tam - se stává "ouchovno" jednoznač
ně patrným. Jednotu r rozdílnost obou hledisek by sr>?d
mohl ozřejmit obraz paraboly, jejíž ob” větve se obí
hají v prazákladu t'lesně psychologického, přito? se
vsak otvírají k Boží tr .nsccndenci’»
d) Příklad pradůvěry
Tento načrtnutý vztah si uvede ára re takovém zku’ šonostním pojmu jako jo "pradůvérc". bavěna je základ■ ní postoj, který obepíná celou oblast našich otázek.
i~ké důvěr, v Bona přeopekl'dá základnu důvěry v člo
věku. Duchovní vedení j
ožn.3 jen nd této- bázi davury, a proto záleží v-neposlední řadě na postoji důvě
ry mezi oběma lidmi, o které jdé. •

■ ■ Osm fází vývoje člověka, formulovaných E.h. Erikso• nen, ukazuje ontogeneticky, tznJ z hle dis .a dějinného
vývoje, jak se' zkušenosti s důvěrou prostupují.
Počátkem důvěry je spolehlivost ústního kontaktu
(a potem i zrakového, -čichového a sluchového). Z toho
se dítě učí'přenášet tuto ukrytost v důvěře do ^vého
okolí, dokonce aniž by byla matka fyzicky blízko. Dí
tě potom tuto zkušenost zniternuje tak hluboce, že
se může spolehnout na vlastní hodnotu. Tak rostou ini
ciativy, které se rodí z důvěry v sebe, tvořivá činnost.
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Tyto podněty dále rozvedl 3» Drevermann (Struktury
zl?) ? ukázal, jak to, co bylo nabídnuto v počáteční a
rozšiřující se pr'důvěře, zůstává ohroženo úzkostí a
’’inou' až do posledního kroku, totiž důvěry v Doba:
”.Bxi' t.mciální úzkost se upokojí jen sxrze důvěru
v lásku jiné osoby» Touto osobou však pro člověka ne
může nikdy být člověk,- nýbrž, jak to vyjadřuje ve Sta
rém zákoně jahvista, jen Bůh sám»"
■"Duchovní" vedení uvádí člověka do této základní
důvěry. Hlavní dvoře k ní se však otvírají v lidské dů
věře a-ve zkušenosti z přijetí druhými lidmi» To klade
tělesně psychický základ pro důvěru v Doha» Tělesně
psychické a vlastní "duchovní" se pros tupují».Avšak
cssta od vnějších zkušeností s důvěrou k důvěře v Boha
vede od tělesno psychického postupn" až k duchovní dů-ěře v Eoha»
e) Příklad velkých duchovních vůdců

"oni těžké prokázat tuto dvoj jodino, t přirozenost i
a nilo-ti v tr dici duchovního vedení. nvayrius Por.ticus, r-ornciPd z Gl..irvaui, Tvnů': z T.o;oly, Frmti/ok
Caleský šli - n .kolik tu ukazují j.r.-r-ny - jeniúirí
peycholo ický- dar vcítit st <’o druhých a ”óst je» Potře
bujeme jejich spisy a zpráv; o jejich působení pouze
zbavit přežilého rastru zašlého kulturního a světového
nazírání, abychom objevili v duchovním vedení jejich
psychologie’ŕ jernocit.
T u nich je ovšem také patrn-.',
duchovní v., d-ní
se pohybuje ve vztuhovcvi poli, které překračuj; ps; cholc ické mocnosti. Zde jde o důvěru v Boha., za niž se ne
lze odškodnit s”vtskk-.i úsp-"chv. ; o identitu, která nena
chází svoje naplr'ní v průběhu této doby; o Boha, jehož
cesty máme-• cné^at a po nich jít, ty cesty však nakonec
ústí do ťaj. mrtví ■■.oudr?sti a lásky Lok . - rr1 člověka.

IP

3. Meze psychologie

...I/c . rcš.,:n pryo.hol-ugické oblasti dc ,t- olo^ioký. t í■' ?fně-duševní do duc..?’-r.i s. iicse.í. ..-v; [?„ lc uiLsánc.
znazornevt :brazc..i
i v upem z lum, liybrz Ur ivx
otevření paraboly. Í.l musí
■ přě^tv zř.. re.ln-č vyznačit.
a) Ne parapsychologie nebo sugesce - proto bez "mistra"
Po, co s dnes'označuje názvem "parapsychologie",
co k;c pohybuje v oblasti "esoterična", se v žádném pří
pade nesmí zaměňovat za to, co se dní "duchovníš vede
ním" o

' Uveďme'- příklad, I.G. Lennet se v knize "mistři moud•rc-ti" peku.il ukázat, č._ sta.- lidstva závisí na. exis
tenci n 4rů c-bení několiku velkých
osc-br.ostí, bozi. ně v
v
rry patři z kalé nsie pc'cU.'zc jící Georgij Ivanovic Gudjov • (iß7’-1949), 'kteiý vedl vo Nontaincbl.au-s P. Ľ. li
penský Ustav pro harmonický ro_voj člověk <■ Působil
magickou přitažlivostí ne určitý typ. lidí» lei medita
ci v rytmických tancích a při pc dolných prakt ike ch li
dé u n kic prožívali jednotu v ^bo, kot ickó spojeni,
sílu ntd.
tím 's .cítili být předvojem nov ' cob„ . ko
lem této směsiceZ z .tajných
tradic všech možnýca kultur
*•'
v
je hodnv nejasného.•Gurdjev se pro sv' stoupence povz
nesl na vykupitele lidstvu, jene magicky sugestivním
.vlivem prý byl cclý-kcsros zachován a díle s- ...cul roz
víjet. Podobné přesv.ócehí se objevují v ..noh. nábožen
ských seskupeních, Nluyí o tom tradice kabal,} a chacíuské hnutí. Z takových často extrémních seskupení se da
jí vést nitky k postavám vykupitelů a k vykupitel ým
společenstvím v náboženském prostředí naší uoby. Uapř.
hnutí Nev. ^t.e (Nový v£k) je- směsí "lávratu k přírodě"
a "Nového věku", který v nčm ' být započat a -kile pcporován meditatívni zkušeností.
Cd tukoví ch utopií je vsak Třeba jednoznačne rozli
šovat - a to' 1 z hlediska feno eenolo- ie náboženství vykupitele’-.ou postavu Křis«a a společenství jj.be xřes-
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tanú. r a jednó straň: j.? veškeré cšekáv'ní spásy "ázáno na transcendentního Boha a nelze je dosáhnout svět
sky imanentními prostředky a zku jenostp-i. Sám Ježíš c■ sobí praví ž "0 Ox.Oj dni či hodině neví nikdo, jenom
■ Otec" vh.k-13,32). ľadálu j středům kř- ü.:nské. o usi
lování'-nir.^vní dobu človeka v lásce k Bonu a k bližní-mu, ne- zku enosti nebo psychické- vyzařuj.'c í sily
zá
žitky jednoty,
Duchovní vedení zásadně p" sáhuje svetsky imanentní
; --Oblasti ä cíle, která j "s t ují. popsaná kruhy, I-epochjbn"
existují lidé se zvláštní silou vyza: ování - at z oblrrti púrápsycholc, ie nebo sumesce. Taková schopnosti nohou
být jistě velmi užitečné pro duchovní ve tení. Avšak su: gestivní,síla osobnosti člověka re příliš rychle zaměňu
je .za schopnost "duchovního vedení". "Volání po mistro
vi” zní dn k; t : hlasitě ne proto, že by člověk toužil
.po "duchovných" ’ lících, r/br. proto, že by se rád útek1
do sugestivní ohl^bi nějaké silné- o cbnosti. £e vnáší
rozhodnutá Jj-á ovo slovo: "Jen jeden je v*’š : id;n"
Číi silnější je osobnost Člověka, který druhé "du
chovně" prov.h.í, tím víc vzrlrtá souěa.n" nebp-ečé i
nv.d je. ioburpočí proto, že s< su'C. óivní sil . mistra,
etane duchovním tžéižtěmj tím se doširoka otvírají dvo
re do oblasti • íapicko-Spiritistických z'vi.lostí. Sou
časně ale také rute naděje, "e "mii.tr" opravdu pomůže
svému "číkovi" k samostatné u "iřer^anskéinu postoji.

1) "bistr" ted; musí - a to'vědomě - postavit do
středu erovní •/’•voj "ž?~", a ne zkušenosti, zážitky
robo sugestivní > i podobná schopnosti, Mravní vývoj
však znamená: Zít v~ svobodě z platných hodnot (křestanství, humr nity).
2) Búde proto ustupovat ze středu tím více, Čím dá
le "žák" postoupí, a z "-.áséřa" ~e inu^í stát "průvodce"
nebo dokonc-;. "žák".

3) Při takovém vývoji se objevuje jakoby sa a od ze
be otevřená cesta k pravé tunscend,;nci. "Jen jeden je

váš sistr", a ten'přesahuje1 všechno, s. čím se lze set
kat. ve světu.k-, .imanentní oh oblastech»

b) Chorobné a předosobní vztah
y závislosti
To, co bylo řečeno, s- stáv-' jVtc význu .nejšír . j
zřeteL-m n nezdr: vé - z u hy závislosti i.ezi "mistrem"
a "žákPritom je.pieta c >.~t na plynulo přecnoďy mezi piooný * v'tonem ...Ispra a žáka napo přeoosobní zá•virl.o~+í, kter'' má vzst
osobní samostatnosti, a chorobným (neurčeickýii či dokonce psýchotickým) únihum clo
.závislosti»
Koo .'á odpov dnä'co činit s lid. i, setkává se i
s chorobně zaleženými jedinci» Úsudek, .který” :$i prav
děpodobné není možno vytvořit na zý.kladč chvilková
z’ři čenoi + ’ , lze vývojem zpřesnit«. V každ m pi ípadě
však ten, kdo má druh i duchovni v 'st či. provAz t,, mu
sí týt oho[ 3n-posoudit, kdy určit” človnepotřebu
je "duchěvní" vedení, nýbrž sr.ísé lékař 'nu páčit

P°le"it"jší bkčnWí po ;->d.;vev je kritické hoc no
cení vlastní osoby» Pří''i" č rto se duet'‘ŕ ".duchovní
mu" v •■.(;! uzr-ní a potlesku o., nepravých licí. 'ľ? hl •d..jí- "hvězdu" nebo jsou r»oi, "e sc- mohou zbavit odpov ”'"’nost i., n-bo bývají přít''hov'ni urČitvmi sugcs*ivníi k;ila 11.« i‘o všechno p.J: potři co kategorie marnivos
tí., a n~ "euch vního" vedení»
ío se totiž v; zra čuj . dvěma rv sy: ' Př.-uevtím j- jóu.noznacne zakotveno v objektivním, nadosobním prostor’!,
totin v Bohu r, v Ježíši. Kristu» Za drúné bé však • rocos
"cuchovního yeupni"stále.silněji promenuje - přinejmen
ším pro samotn .ho uuchovního vůdce - ze vzíahu závislos
ti ve vztah.společenství, duchovního provázení»

7ocho..t, a ne blouznění, je z -.kladní:
ního ve uc-ni i
. .

ryse... 'duchov
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c ) Jde o osobu, ne o "osobnost"
Lom: ao Guaroini vypracoval' u”, 1 tečnou, terminologii.,
aby c de-vytyčil hraníce, ■
rozlišuje vz-i osobou
osobností« Osobnost
; to,
co vyzařuje, v vír. Izt vycítit zralost a hloubku« C._oba je via1: mnohem ”íc, je to ta stránka,. která, platí u
Bohr« Vyjádřeno terminologií C.G. Junzai Osobnost roste,
jestliže člověk dokáže integrovat svůj stín, zařadit ne
gativní stránku své osobnosti do celku osobovosti (Per
sonalität)« Osoba je však v člověku střed, kt?rý v urči
tém místě ví a. poznáváš teď jde o zlo, které hulze integ
rovat jako Jungův stín; nýbrž které, je "třeba*' jen odmít
nout a- zapudit«
■ •
•’ •
!: ■

Fiče o osobnost a osobovost patří k důle itým úkol’0".:
našeho životu. Osoba člověka vyrůstá z' jeho osobovosti.
"Duchovnímu veó ní" jde však nakonec o osobu druhého«
Snaž. í-li se rozvíjet "osobnost" člověka, pak,..roto, "e
v osobnosti probudit osobu«
d ) Jedinečnost člověka
Dobrý psycholog se' oci špatného liší v neposlední řa
dě tím, že nebere človJkí jako případ, nýbrž jako jedi
nečnou osobu;' nezac'hází s ním jako s pacientem.,, jemuž c
poskytuje pomoc podle kartotéky nebo počítače. Dobrý psy
cholog ví, že joho vědění je jen pomocí k setkání a jedi
nečností lidského protějšku«
Tady lze objasnit, co'.se šukrgv za mylným rozlišová
ním "předmětné" n "nepredmetné"* meditace.'. Při aa^dé me
ditaci bychom měli vyvinout úsilí, abychom překročili ob
last "předmětů", .mb; chov ted’ hledali’ smysl, po. ;adavek,
hodnotu a příslib za povrchní pale ecu předmětů. ľa tomto
"za tíi.i" se buduje zkušenost med; tu jícího.- Avkr toto
"za ti?." se nesprávně označuje jako "napřed./tni". kašo
jít o hloubku přesahující s yslovou souvislost, mů e ale
také jít o jedinečnost člověka jako neopakovatelného
"Božího tvore", jako Božího dítěte. Jedinečnost svobod-
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něho "ty", .zteré • pot.kává "uiô", je hodnotově výše, je
"meditativněí" než jakákoli jiná-hloubka neuo neko
nečnost., .
• ■
.

Při-duchovním vodení je těžiště..; veškerého úsilí
člověk vc své osobní n opakovatelnosti. ľady je kri
terium toho, že jde o-• "duchovní vedení" a ne o ......r.i_• pulaci-.nebo’podokn áTady je také, jak jrmc/ u ‘.ázali, préh, na němž se'-setdvíjí teolc-ie a psychologie , milost a přirozenost,
...kteří vytvářejí -jednotu % současně se lisí. Ilejcn vě
řícímu člověku musí být zřejmé, že ce tu dutý -.jme
v Člověku’ mistr., kd má ’Búh sVo právo.

4. Terminologické a věcné doplňky

a) Vedení - řízení - doprovázení
J -.k'jí” ., vid -li, I.níc z Loyoly ve svých 1 uchovních
c; ié-nícli odmítl mluvit o "exercičním" mistru» „Zná J m
toho, kco druh inu dává návod a řád T-ro to, obt, se z-.. vl 1 ; pozor;zul.

Co j-.. nad v o ježto možné z.i.n rámec Duchovních, cvi
čení, tot.i.ě ukázet Jiuhénu cíl, poskytnout mu j. a. .cm a
podat ruku, n.raá patřit do vlastních exorcicií. Tady
má převzít ze cení, jak míní Ijn.ác, sám luch ovátý,
"který nás vod, a řídí ke spáse duří"» Kdo - jak sě
č isto nesprávně říká - " ' /
■: ••r-iuh . •’> .’
.
~rie, >-.v’ jednou' v-'cn-; a s „1. z ■ w é pozícii. nlavní
myšlenky meoitacu a potom poskytnout pomoc, aby si člc•v?k mohl cpr'vnr- vysv -tlít ■ dění mezi Bohem a. sebou.

Čím, vice.se člověk blíží vlastnímu, konečnému cí
li (Eohu! ), tím zřetelněji se z "vůdce" a."mistra"
stává "průvpdoě" a "pomocník"» Rovněž iniciativa prů
vodce ustupuje do pozáGÍ; člověk stojí před Bohem.
Ličli bychom tedy i při mluvení o tomto procesu li
šil o vat o ’správnou terminologii.
’
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Bylo b - dobře ve vztahu k tuc-Ovníiíiu ved.-rľí zcela
'.r- v hýbat slovu "mistr” .• Nepostihujú fo právě r může
vést k mnoha, omylů . (k 'al.šn^L. závislostem a k blouz
nivému obdivu). . • •
•

Jde-li o duchovní profil většího opci-čerství, o
ouc-iovní řád v prúbČi.u‘dne, ď všeobecnú uznávné cíle,
o konkrétní úkoly ato., r.ůžerb mluvit o "duchovní ~ízení". Jde tu o nadosobní směrnice a.pořádek, jde o
"duchovní” prof :l opol ční ho .-soužití.

■ Toy rve tam, kde- jdu o jednotlivce, nastupuje "du
chovní vedení". Opravdový "duchovní vidce" musí vědět,
ž<, jeho vlastní,Určující síla musí ustoupit do pozadí
tím více, čím více se vstupuje do vnitřních prostoru
mezi člověkem ~a Lohen.

Opravdu "duchovně" p x-.ábá ten "duchovní vůdce",
který uzn-'ví svou nékomp* tenči a který ví, '"o ve vclk/ph rozhodnutích smí j-n "pomáhat"
jen "provázet”.
Jesýlize správně chápe svůj úkol, mu. í e "duchovní .
vůdce" st 't ■"duchovním pr ůvooc-á.".
b) Svátostné a osobní

vedení

To? co rv- O'k.hrává y nujintimnější -fóř mezi člo
věkem
Bohun, nachází - podlá, katolické zír ■ - sví
praví, viditelné- visto vu- vát o ./tech církve. Konkrétní
duchovní ve icní-probíh'lo
dějinách cpruy’u často.ve
sváto .tn^ zpěvání? Dnešní pxoxe zpovědního rozhovoru
je výsladké:''- dl mhé. t r ;d ioe. Pro zpovědníka a duchov
ního vůdcr- je ale důležité nezapomínat na rozdíly.

1) Ve k puvědi jde o p rbminut? hrí chů. f ohled sc te
dy nejprve zup řuj» k vypořádání se s minulu tí. Čím je
však, svědomí-j.o.rníjěí, tím více se k sob blíží zvlídr.utí vin i .živo v a; c-' re. řekn vo.. zpovědí, c co .se projed
nává při duchovními v..'/..ní, to se rVs právě u poctiví
usilujících křu tanu shodovat.

20 Sv Itostní usmíření je objektivní děj, který nezá
visí na jemnocitu zpovědníka nebo na psychologické
>/

schopnosti penitenta nechat re.-vcsť. Presto lc i v du
chovním' vedení záleží na ten, ’aby .se oba setkali tom,
kde ju p-ychologicky moudrý, rozhovor překročen do Bolí
objectivity vnímáním "Božilo Ducha". Tioto múre rá';c
ŕ vátostnč objektivní zpovědi pomoci mlu íčímu odvrátit
zrak od sub ju’-t iv it y "pocitu" k ob jekt ivit ž-F očí ku pů
sobení.
.
.
,
■ I to q, kce zpovčd e. duchovní voduní no chcú splý
vat v jedno, je pro
uchcv'ní vedení" (např. ženou, rá
dovou , ú.. trou) oídoucí, by by’lu-korunováno sv ý* opi í
svícení.
:

3) Ve svátosti ř mí ŕ ehí promlouvá kno:z jako.’pověře noc církve. Je tea ’svým úřadu;:, zavázán dát. promluvit
hlaru tradice, teologickú vědy n cír’.cwního úřadu. V r úrci sv'tosti o ií 'erí by m ’.lc být. no. nó uby-’aiez rozlišo
val m'o i svým rvátortiv* : ří
-.r: - v.*u o ohni r k. uAle práv-? tento rozdíl s. m ž'í . . t p.iiituiiuuv i. r
tomu, kdo hledá, duchovní v?uoní
7 r o obrní
slyšerr Fc/iho hlasu. Je tó ch<:■ j\ i uúľ” dx íhc úkonu,
jejíž v" ■'■.o. t ct.'.ví;. ■_ ■
-■ i r..?... "-.v -.n u" vol
ná prertor i'ro ut.ť
..•..'u-.
c) Střízlivost života

Při jednom rozhovoru mezi kn-šsími a laiky, kteří
so zabývali meditací, jsa... zažil tutor
Kdoui nadšeně př.; unesl zprvu o osobní zkušenosti
c Bohem. V rozhovoru v iak b^ lo toto nadšení demytologizováno-» Přitom zvláště jeden--n ...ooniční duchovní uvá
děl, že u jeho sester ne j-^. úlJ šitější "vedení ’duší" zá
leží ve otytu s nemocnými', v naslouchání jejich boles
tem a nesnížím, v. snášení jejich no trpělivosti. Setká
ní s Bohem prý tedy nehí přejavším okamžikem extáze,
nýbrž prostou, všední službou*

Podobný zřetel je treba mít také při duchovním ve
dení. Duchovní rozhovoř se může jříliŠ snadno izolovat
od každodenní skutečnosti, může sv točit v kruhu kolem
"’ r^iié --..v. e".

<5

Střízlivost křesťanského přístupu i-.-usí být zachov'4-■-•na'i řávt v-Subtilních oblastech zkažeností s Bouém a tu■ení vlastní cesty-»: Musíme -!nít před-: očima. "Fe kužely ,
kdo ’i jíkíb-Panel Pane í1’, ilé také'ne každý, kdo shirk
žkašerosti nebo-k>. Č’p: onikr do šubtiín''j ~ích duchovních
ókla.tí, - -přijde dó' království nebeského, nýbrž jen t.n,
-kdo plní vůli mého Otce v nebesích" (lít 7,21)»
Střízlivost tohoto biblického tlova. nu í určovt duohovní'v.eení a duchovní řízení» K ní patří hodnocení
reality a přijímání daných skutečností, které nelze zmí
nit» Každý člověk — i ten, kdo usiluj? o zniternční si přináší určit: předpoklady; nadání, zkušenosti, zra
nění., podmínky prostředí» Přísloví o "lepším, které je
nepříteloz. dobrého"., platí nejen o spole'erysbých. projek
tech, nýbrž přivé tak o projektu vlastní ce tj- k Bohu.
Příliš vysoko postavené cíle mohou■zaclonit pravý cíl»
^V4 ? ' O4 ' V j" ,f-4'ľ V'“Ü VOCt VŽední?'..;

d) Prokazování lásky k bližnímu

Proto také stojí v jádru kv x-tc1 civí roští' pobt •vek? "Miluj s v4 lio bližního jako sebe samého" a “Co js i
učinil jako .u z : ých nej" ;n;:ích Ir • í, mní ;:c4 ’u iríl» '
Kd; ž František Salonky, jeder z .ne-jzna.’. nit ýisích
duchovních vůuců křestnnské triuicc, podáví syntézu svých
duchovních zkušeností jořoy,c^hčU’tm licí, zdůrazňuje
tento vrcholný bod křešte rskčho zivut 1» Krít'riím pro
setkání s Bohem a mystickou zkušerost s lichém dává vvraz v preynant.ií formulaci?

"K rozlišení božské .-extáze od lids’ké: a demolickú sta
novili Boží služebníci.množství kritérií. Pro daný účel
v*o.k stačí uyé's+ dva znaky-n z.lc lité a. sva4 • czi •
První
je, že se svaté, extáze žbnčřujf .v~ď
n, vůl^ řež na
; ozuíníe lz-v ■' v’-1’-, rozpal’ ŕ' 'ji
r plnu.'1- v ľ. kru n "klcnnoctí k Bonu ... Druhý zni: ...
ozitčze pkchvú o ži
vot- ..."

Duchovní vedení se nejochybně nekryje s vedením ke
2Ó

kre? st ans kému životu, kde ďostává Bůh svoje místo a bliž
ní prison. Když ale toto ...elže, ocitá se duchovní vede
ní na so.«tij. Proto, je ivojí krii.t...íriu"_>...které uvádí Františck Sali ský.-prOj ž ku -en c; ’t s .Bone;:, -.současně také z.ík-L./.'.ní orient • o.í'pro Jkc čdú?duchovní vedení.-

III.

STUPNĚ DUCHOVNÍHO VEDENÍ

Z trojice prvků kniha - společenství - člověk bu
deme nyní uvažovat jen o tretím prvkp, o Člověku jako
"duchovním vůdci"« Pritom si•mušímu být stáli vědomi
závislosti duchovního vedení na psaném, předávaném slo
vě r na nosném společenství«

Rozdělení "duchovního vedení" na stupně vychází z
tradice postupné cesty k Bohu, jak ji popisují všechna
náboženství« Je však třeba mít na zřeteli, že se tím
nemíní žádný lineární postup« Všechny stupně se vzájem
ně pronikají a podpírají« Tak dodává Terezie z Avily
k svému učení o stupních k Bohu: "Žádný stupen modlit
by není tak vznešený, aby přitom nebylo často nutné
vrátit se zr.ovu zpět na začátek."
Každé rozdělení a systemntizace, i pomocí stupňů,
napomáhá k porozumění, nezbavuje vš~k osobní námahy za
mořené n jednotlivce a jeho hledání«

]. Somatický - uvedení do cvičení

a) Co s vlastním tělem

Duchovní vedení začíná tam, kde je člověk veden
k určitý” úkonům«
Iviůěe to být tělesný úkon, který vede k vnitrní zku
šenosti a. duchovnímu postoji i který připravuje určité
rozhodnut í«
Odedávna se hledělo na poušt jako na místo vhodné
k usebrání a k c uleží.t dnu ,/'ií, tedj joko na určité
prostředí, které podněcuj k soustředění mysli a ke
zkušenostem so samotou.

plčco takového lze roz ’ijot : přišlu ný .i tělesnými
postoji. Tak napře pozice vsodv, p"-i níž jo pozornost
zaměřena do nitra a uzavřena ’"or unikacc rovinek, pomáhá
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. k .vnitřnímu klidu a k soustředěné modlitbě»
Jiné tělesné postoje či pohyby symbolizují, "inkarnujr" jiné- z ku enogti a posilují tím zkušenost směřují
cí do nitra, přístupnost pro du.ěevní dění: být otevře
ný, stát•zpříma, odevzdat se prostřednictvím nějakého
^e st a; harmonický. pohyb k prožití jednoty;.dotýkání před
mětů at d.

‘

Pro takov s a podobné’tělesné zkušenosti existuje
záplava návodů: jo ;a, aútoyenní trénink, outoni. , zen,
meditace tancem. K tomu všemu je treba říci: .) duchov
nímu vedení se tu nabízí důležitá pomoc; b) čím střízlivěji . návod- probíhá, tím jsou cviky účinnější.
Podobně to platí o dechových cvičeních. Ka dech re
lze dívat jako na intenzívní smyslovou zku'ŕcnoit, Spo
juje se v něm bezprostřední kontakt e okolím - sdruže
ni v jedné místnosti ďchají všicmi z téhož mnes^tví
vzduchu - a subtilní zéřituk vlastního těla - dýc.Cní
se noří hlouběji -cío t?l< xicč jakákoli jiná ;
šlová čin
nost o

V této*oblasti existuje nepi our.tr. it jlr.é množství
rodností: prosívání hudby, jak mu. učí ...uz i kotě rapi.,;
sportovní trénink,. kturj muže rit jak osobní, t.k ’spo
lečenský účine’.: ato. Všec.ino'múze napomáhat. Je vsak
třeba varovat před pokusy připisovat takovým úkonům
vlastní náboženskou a ...větičkou hodnotu ^o sobě).

b) Jak zacházet s "látkou"
V křesťanské tradici bylo věnováno vlastní těles
nosti méně pozornosti než v náboženstvích Ľ líného vý:choda - ňáste.čnč proto, xe se tělesné samozřejmě zaží.. válo současně , částečn" • ale také proto, že člov k na- cháze.l smysl duchovního pokroku v objektivním faktu
„ zjevepí Je řiče-.Kristy, vkičirě byla tělesná stránka pře
sazena.
, '
% •
-:

Z-toho vyplývalo .jako počáteční stupen duchovního
vedení pečlivé a -dále ukazující předložení látky. .-29

I pnúc píše na citovaném místě svých Duchovních cv'čenís
"Ten, kdo druhému diví návod a řád k tc.iuj áb’ý oj
zamy le.l nebo pozoroval, má věmv vyprzv.t příběh to
hoto pozorování nebo zamyšlení tak, že projde jer fcrmou stručného, a souhrnného vysvětleni. i.ebot-jestliže
ten, kdo rozjímá, chápe skutečnou pod tatu p^í^'hu,
sám.ji projde, promyslí a najde n''co,. co .dovoluje pří
běh poněkud 'více vysvětlit či z n'ho n co více vytušit
e.., přináší nu to více potěšení .a duchovní radosti,
než kdyby ten, kdo vede cvičení, .. ysl příběhu velič-'
.vysvětloval a rozváděl o.»"

Ignácovo dvojí upozornění je důležité i Prvá připo
mínka?- c^ r-- ~*’črr ě ji rodei ob iektivm s^itnhnost,
"látku”, --č ...: J '
' Id; A.’ .
L.,
v . / :. ■
.po
psání určitého postoje, nebo zku necti z "c sty",
vždy je důležité, aby duch vní vúďce usiloval o věcné
přihlížení k 1 ' ^(s ■ ľ’or.í tc
vyevšjlov t obraz
jc - i.;.. , i.j.r
u Jej n- chřt, aby mluvil u vypovíual
Druhí připomínka ;.e t'kí ?LruČn'-sti< Duchovní v ri
ce musí vedení u ponechat -. olný prostor pro vl '.tni
hli:'. C.•* - * _ ,. V ■ S » 7 l.U .. Sy/ -. v. 1 1 btf Zu," , íCC.,. Z U —.Z kx r
due CO’, c i e-i’.u, kterou m' véd'

c) Čím celostněji, tím hlouběji
Pro celou tuto oblast .v?a.k'platí, žt je v předpo
lí vlastního "duchovního vederí", že ješt" nedosahuje
k podstatné nu, žc však můž^lépe přivodit rozkvět jád
ra duchovní oblasti.

Sám i u jiných jsem mohl téměř s,pocitem štěstí
zakusit, jak te prostřednictvím t^le,.nd přípravy na
vodila i vliitrní žýušenost; jak tělesné naladění sou
časno zkypřilo’půdu, go níž mohla zapadnout Boží se-,
mena, vedení Duch-., á přinést..tam plody.
Tělesné, výtvarné, hudební, estetické a jiné sku
tečnosti nejdou sice podstatou setkání člověku s Bol „m,

30

bylo by však neblahé znevažovat tyto domněle vedlejší
věci. Jako oblast - ne ve všech jednotlivostech - patří
tyto "vedlejší věci” k podstatě ”duchovního”- Jsou ”inkarnací” duchovního v tělesnosti člověka.
Na kterém místě tělesné stránky'musí ’'duchovní vůd
ce" začít, jak vědomě to má činit, nakolik má i nadále
věnovat svou pozornost tělesné- stránce, to nelze jednou
provždy určit. :Avšak jaks zásada by mělo platit: Cím eeTostrČji duchovní vedení k "oci přistoupí a zapojí těles
•r.ou stránku ujovéka, .-tím "duchovnějším1' se muže stát«
d) Pořádek, jenž osvobozuje
V posledních letech jsme se naučili nove oceňovat
další prvek. Stále více a v širší míře se pocituje, že
duchovní život potřeb1-jo určitý, i oř.ádok, a to že. je úkol duchovního vod ní...
: To se dá zňázon ■ t heslem “Len na poušti”» .Několik
lut už se v.náboženských-společenstvích pěstuje toto
denní ä poloccnrí cvičen: Člověk stráví určitou dobu
v 'příst-* " or vnolosti a tichu. Vlastní v ; J3 rozošli do
;přísného rytmu modliteb V ktor příprava (tělesné cviče
ní nebo duchovní vyklav) - meditace (např. srovnávání
nějakého textu s vlastním životem nebo procitování, vy
chutnávání textu v tichu) - modlitba (může to být chvá
la nebo .vědomě hlasitá formulace) - a na'závěr pokud
možno osobní zp.ovča nebo rozhovor s duchovním. Obsahová
je mo_.no.' toto cvičení, jež pochází asi ze společenství
Charlese de Foucauld, obměňovat. Ale základní struktura
přísného Vnyjšího řádu - časové úseky zhruba po jedné
hodině','a přesné určení, co se má v teto hodině dít se ukáž Iq byt cennou pomůckou pro duchovní zamyšlení.
Prvek vnějšího pořádku (např., vystačit s určitou dobou
při rozhovoru s duchovním) je - rozumně použit - pro
duchovní, vedení nutný.
■

e ) Znát- více možností

• ■'

"Duchovní vůdce musí mít v rovině tělesné stránky
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'*■ lov-ěkd nasbírány z'ku'enocti. ľ’šl by být ~ to nabídnout
co-ne jšiŕýí repertoár takových tělesa;' o.h zkušeností, A
o tor’ už zálo.í na-juho osobní schopnosti vcítit se, rby v'br J , co po;J;ytr.out toru i
onomu f’lc-.m'U jako
porno-’ pro j-ého duel. -vní xivot<
■Nedostatek pružnosti, tuh-' lpění n;. j:diné možnosti
je jednou’ z největších pře ké.lok v obl cti "duchovního
vedení"» Ná-li se . .luvit o mistrovi, je skutečným istreri
ten, kdo dokáže vést sv'ho:ýáka. i po jiné než via tni
cestěo

f) Přistoupit na životní rytmus

Je třeba vědět, že xivot člověka - již bíoio.pický probíhá v procesech ~ rytmech.
V medicín é se vytvořila
osení vědecké' disciplína
"bio ryt mi ke."» bylo zjiýt-rio. že sed v- až osmidenní týcenní • r;, tt.ns ju lieskou konstar tou, z ý.roční rytmus napíu
s předvelikonoční pc tni dobou (zbav ní se přebytečného)
j-e dán přírod-u, .Jak ve v lkých, t J: v mr-l-'ch čsnových
•'súcich v 1 ''kiou zřetelní zjistitelní zákon.’ plat’'" pro
Č lov^ka.c
Klasicko duchovní voé-mí vldyik; vědělo, čc nápř,
čtyřtýdenní rytmu.- j.ucl.ovních cvicuní odpov ídx • přírodní
zákon it uf. ti» Jo z ku !e. •.. ^tr.ii- ověřenou skutečností, že
úřídunní duchovná cvičení :pouz^ otvírají uV-ře, zatímco
pětidenní ivtmur již ůže přinést nějvkov jednotku duc ho vn í. z ku/ e y. o o t i, C o . z n so n á jitřní hodin.- a c o' ve č é rní čas?, Jak dlcuh^ ýr rřla být doba .modlitby, äbj ?e .
mohl člověk v nitru soustředit? Odpovíui na tyto otázky
nemohou být li'. „volné, ryl rž rřichízejí z více nebo mé
ně všeobecně plutné-no rytmu života.
' 1
Duchovní vačce mu-.£ d''le v d't,. žc šestnáctiletý,
mladík m • jiné problémy ne/ sedmdesátiletí řádové sostr
ra» Krize zralého vv,’u (midlife crisis) byle vo ífare,
spiritualitě ccx. oza-o\ éra z ict.ru 40 dní po velikono
cích, kdy
< F Ír, v'ýt; 1 k Otel, í z páde o ' U h-. -*&.e, kd;

v Duchu svátém z 'drmoval skupinu uceunakš v cirk;/»
Jc s podive:?., jak ko<.oí:ií\ýz?-u c ;íivoi'• členka
a midlife- crisis .rehabilituje st ,r cu J.c ,orioh_/U •’
interpretaci Písmu!
g) Zdravý lidský rozum

Kohli bychom se zaleknout velkého poctu možností
a vaiiací,-- ke' kt z rým bychom Vili přihlédnout» Couč.m;ně ei ale můžeme říci; kejlsp"í vodítko, jak se've
v "mm vyznat, jc -zdravý lidský rozum, / se o jeny c citli
vou otevřeností pro bližního. Ve styku o človč-hnir. a
při poctivém přístupu k vlastním zkušenostem se vyjas
ní to, co'lZv. p"i abstraktním odstupu sotva přehlédnout.
2. Pedagogický - výchova k lidství
a) i' o p ří kl_. uu jz y' ýy

J_ dnotliv' stur-:-r :ě t.: olínájž. Proto jr
se u"
_•'.ínil i r. ’ rohm- z ..cT: ec jo tu třete říci. Velká
."ist z toho’ ze se • oblzsvi duskc.vrdkc vmd -ní označu
je ja'.c vztah .mistr .-r ž
, 1. ží totiž v ro- .m.Č vý
chovy.
'

h objasnění .‘toho, co u.e lír. míní, může pomoci ja
zyk a učení se jazyum -Tuk dít" roste učí .se .sau.čujsnč:i mluvil. Pejprve fu»_í pronik, .t do vy tvore,a'ok
strukem mateřského jazyka. Jazyk m' svoje p-revi"la.;
každé slovo má svůj význam^ člověk musí s':l.ídut sle
va pod1 „ ur-iyýcu z ' tonu, aby o da .mysl a aby druhý
porozum.ěl. Lítě sn učí mluvit :tím, že ou zapojuj ao
těchto "vnějších"- z í.konitcstí svého společenského
prostředí.
Teprve potom dochází k "vnitřnímu" zvi'vnutí ja
zyka. Lítě nyní dcká"o sasmstatno zupkízet se slovy
yramatiko’i. ľejenže reaguje', nýbrž také aktivně pra
cuj
-výn jazykem. '
’
:

Je však jest" vy"ší stupen. č-iově-'- '’v'f áda j jazyk

natolik, že-jej může. svobodně používat» Pomocí cizího ,
jazyka nebo skrze studium, vlastního jazyka nebo prostě
vrozeným básnickým nadáním je někdo na tákóvé úrovni
ve svém jazyku, že pomocí něho a v něm otvírá nové ob
lasti» Básník dokáže říci známými slovy nové věci« Rěkdo jiný zase vytvoří nové, do^uo neznámé slovo - pro
vede to ale tak dokonale, že slovo zapadne’- do jazyka a
rozšíří jeho prostor.
V podstatě každý lidský vzdělávací proces'probíhá
takto: převzetí,” vnitřní osvojení a potom samostatné
používání a nové formování. Kdo chce s’ jazykem zachá
zet odpovědně, ví, .že se musí vždy znovu vracet k prv
nímu stupni převzetí a osvojení. 0 R.lé. R’ilkeovi: šc
vypráví, že si v Grimmově slovníku četl, "pásl se",
aby se učil novým věcem, aby získal pro svůj jazyk no
vou potravu.

b) Převzít řád a tím se stát svobodným
Odpovědná výchova, se utváří podle vzoru "učení se
jazyku".

Feúspščné pokusy s tzv. ontiautoritářbkou výcho
vou ukázaly, že cesta‘ke svobodě a k osobnosti vede
skrze zapojení se do řádu a jeho prožívání. Raci musí
nepochybně vyhovovat a být moudr;;. Ale současně bude
řádem, který dítě při své omezenosti chápání ještě
plně neprohlédne; převezme ho však, protože je mu dán
autoritou rodičů a ne proto, že ho prověřilo jako
správný.
.
•.,r .
Ve výchovném řádu je přinejmenším, jedno místo,
které dítě nedokáže zcelr. zvládnout rozumem a. pro
hlédnout; toto volné miöto je vyplněno autoritou. A
záleží na její přesvědčivosti, zda dítě dozraje ve
výchovném řádu k vlastní svobodě.

c) Příklad křesťanské tradice

•

.

Podobně záležela (a zóleží) velká část duchovního
vedení v tom, že člověk převezme osvědčený duchovní řád.
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Takovou školou duchovní zralosti .jsou velké runole.
V třetí kapitolo ř. hóle svn. cěňedikta se praví- "Všich
ni sekreto mají-/ve-všem řídit řehčTí jako svou učitel
kou-a
nikdo -_e v nesmí ov c v .ížiť.c 1. ní se odchýlit. ‘ ikdo
\z
at se v kláštere neřídí přáním svého srdce a nikdo o.t
si nedovolí vystupovat drze proti opatovi nebo mimo
klášter« Jestliže se přesto nikdo opováží, st je podle
řeholo potrestán- Opat však necht jedná v Boží bázni přidržuje se řehole s plným vědomím., že za všechna svo
je rozhodnutí vydá ,povet Bohu, spravedlivému soudci«"

Nejde o slepý výkon poslušnosti. Lějiny učí, že se
"pořádky " musí změnit, jestliže sc změní duc.iovní si
tuace« K pravé věrnosti řeholi patří také možnost ;"epikeie"; znam.ná to jednat proti znění litery předpi
su nebo řehole, .le ’v tc smyslu, co řuhole vl stnš žá. dá.
0 to tu však nojoe« Chceme ukázat ľedapojickou z^’ sadu. K lidskému. zrání patří pv.ké časov;.' úsek, kdy č-lc,, v vk.'nopř.zV zra něj ký řád, protože jej vokcr.ale pozná1,
nýbrž pre, ...
'.úvěruje "per'dající" autoritě, že při
kazuj. ,jrávn' a pře pššnó věci«,- To plstí zvláště rro
toho, kde vstupuje do nového pro,tř°dí, které’ještě
málo „n
d) Duchovní "dětský" věk

Je., však vlastností "duchovní" peda.yopiky, že
ma učiní zbyt ičnou - tím, ’ .že vyvede’''člověka z výchovného
období co plné oapověnnesti. Iřč "uuéhovní" ;věk výcho
vy je' třeba, parnat ovať-si toto.: .
; •

“Typickou .‘ohýbou y této'době - Pavel mluví o dětském
: věku - je přemíra, nádš. ní a • bezprostřední - spontánnost,!,
které’chtějí pokud možno okamžite u kutecnit to, cc
člověk poznal. Každý duchovní vačce ví o potížích, kd>ž
. .á rřibrzvit tento- nadměrný zí ;al. Zdí se však, Že se
z
z
v
r
.
>!
dne,, mnozí kloní na opačnou stranu, k* ŠKvpsi,- k omrzelosti živote:., ke lhostejnosti, ke starosti o blahobyt
bez ohledu na hlubší zájmy.
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V obou přípa^pch. dá zapo jení..do .řádu jistotu a opo
ru k nalezení .správného postoje v životě« Co má-poskyt.ňcut pedagog dospívajícímu člověku, to má dát. duchovní
■ vůdce tomu, kdo uvědoměle hl.eďá cestu k Bohu.

e) Vlastnosti duchovního vůdce jako pedagoga

•Duchovní vůdce musí tedy nejprve mít na zřeteli
"duchovní věk" toho, koho chce provázet. Iro počáteční
vedení je nezbytná určitá pedagogická obratnost.
Cílem jo člověk zralv, svobodný a způsobilý rozho
dovat se před Bohem. Duchovní vůdce musí tedy znát
vnitřní řád duchovního ■života.
IFadto mu i mít • jako "pedagog" a jako "mistr" • du
chovní autoritu, jíž re může jeho "žák" svčýit. Proto
že n sbízí na. tomto stupni pravidlu jednání, která ne
mú.e jshc "žá‘" dokonale prohlédnout, musí vyplnit tu
to mez ru "věrohodnosti" svou vlastní osobností. Jak
už bylo řečeno, tady má svůj dobrý s ysl slo'o "mistr".

Důležité bvl'p je - a v tom příliš snadno hře čí ome
zí dnešní "místi i" - aby byl žák vpu'tčn do vlastního
duchovního života. "Duchovní mistr" má tedy ve svéi.i
"žáku" pomilovat ty srány vývoje, které činí, jeho "mis
trování" zbytečným, husí zanechávat svého "mistrovství".
Kdo pozoruje situaci meditačního hnuti, děsí se,
jak mnoho je "duchovně" hle.de jí cích, kteří ,í o nechtějí
vzdát svého dětství, kteří spěchají z jednoho meditač
ního kursu do druhého, kteří stále znovu hledají v sen
sitivity trainings zkušenosti, které se neodvažují sami
si vyvodit, a kteří jsou v tom posilováni svými "vůdci".
Opravdové "duchovní vedení" uvádí žáka. do samostatného
věku dospělých.

"Nesmíme uč být dětmi, hříčkou vln, hnanveh sem a
tam," píše Pavel.
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f) Otázka poslušnosti •'

*

■Poslušnost se často-povyšuje na .základní strukturu
čuchoví-ího vedení vůbec. Tak dalece-se to- j řece jen nesl.í zjednodušovat.
Poslušnost platí především autoritě, která uvádí
člověka z dětského věku do života. "Duchovní ujťsbý vlk"
může samozřejmě probíhat i v uiclo.-.ickém věku dospělé
ho. Tady pak má autoritu člověk proto, Že je vybaven
vyzrálými duchovními zkušenostmi a fundovaným duchovním
věděním. Vztah poslušnosti k němu je ale třeba převádět
na vztah provázení a partnerství.

Kdo byl někdy požádán o duchovní vedení, ví, že jde
o "poslušnost" zvláště tehdy, když je třeba druhého
chránit před přeháněním, nebo když se vydává v nebezpe
čí, že učiní příliš rychle a neprozřetelně nemoudrá
rozhodnutí, nebo žo si uloží n*rozumná cvičení.

Poslušnost platí t'
ž.ř. stv-..ľ. y/'kon • duchovního
bytí» *ro Křestone jj to víra a n ,./c .;í<rkyuř Pro.reholníku jo t-o yivotní řžc Jeho o .olupen, t’i0 Často n.znanenú • ó-icho'-ní poTušnA" /íc než
t’’to /oslunoste
, ■
.: r'
Teprve na tomto, zakladl se mlč erne Optra" dotknout
poslušnosti, kd-j š "mistr" současně vyzařuje božskou au
toritu. Existují náboženství, kde se takové poslouchá
ní zdá být normou duchovního pokroku. Porušíme zvléšt
zdůrazňovat, že v hVotarz bví takový druh poslušnosti
nemá místo. Tam, kd i je skutečně vznesen příslušný ná
rok na poslušnost, musí se podrobit kritériu rozlišová
ní duchu;' konkr.ltně to znamená podrobit se prověření
církví -. tradicí, přezkoumání lidským duchem, prověře
ni osobní-'.-, svědomím

Je nesprávné vnímat v hlírae ně ja': ?bo člověka neperušerr' Boží volání, Teprve když j-a .poslušnost zařazena
do mnolibsra vzóoaů a konfrontována’. s .Bo^íirř hlasem ve
vlastním svodoi í, sravá so Uuchovr '
adeem k': metě du
chovní hv života.
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3. Psychologický - rady a otázky
• / ..

i

, Každé, duchovní vedení zasahuje -do ob.laqíi nsychologična, Jde přece o člověka a jeho zkušenosti. .jde- o osobu.

a) nalezení a přijetí sebe samého

K "duchovnímu životu" patří..před v^ím to,-že.se člo
věk. vypořádá .především pám.-se sebou.

- Dobře míněný ideál; nesoteetví’, s-iužby.'člověkua obě
tování jebe druhým, se muže5-'štět nebezpečnou'cílovou
představou, Bernard', o,. Clairvaux hlásal: Bud jako nadr~
vodotrysku, která v- sob" nejprve nashromáždí vodu ~ 4 ot.jm ji přetékající v"nuje dál , nebuč průtokovou trub-,
koup v níž není možn/r .klid, identito, sebivl~ťtnční, spočinutí před Bohem.
V poetickém obrazu světce se projevuje r>c"auayýk,
který jc v.neosobní uspěchanosti moderního .životu nutnejsi než kdy jindy. Bez "přijetí set • samého", bez po
citu vlastní, lidské hodnoty, b---z oku" cn o... ti "stát - soby" neexistuje žá.uný duchovní _ivoü, tím méně skutečnýY
duchovní altrui, '.us.
Základem tohoto křesťanského ,r íbenale.zení. vzatým
r
z víry je to, ’že jsme Božími dětmi. Bůh .’miluje ’každé-j ’
ho'člověka a v této, lásce mů o íyá sýpu . duetojnojt. ' •
Ježíš, uobrý pastýř, .déyá za jednotlivého clc-věka
svůj ž.ývot. Á Boží Duch :. ídl.í .v každém z nás a. "vzdý
chá v nás", jak píže sv. Pavel, ■

To všechno'nám m.utí dodat odvahu, abychom brali
vážně pomoc psychologie k jJbénalezení a k sebepotvrzení.
Pro praxi je třeba v"dět, že mnozí, příliš mnOž-í
křesťané, kteří usilují o "duchovní život", trpí faleš
ným postojem pokory. Ale křesťanská pokoru ve stejné' ’
míře, jako zakouší vlastní slabost člov"ka., ví také c
jeho nekonečné důstojnosti jakožto Božího‘dítěte a-o

tom, že byl, vykoupeno
Jako první mučí bvt učiněn krok
souhlasu se sebou
samým - včccnč všeho, co tvorí vlastní život: minulost,
dispozice, prostredí, ne. ac, price, nadp-'e a snahy do
budoucna« Pavlovu vetu: "Těm, kdo ..ilují Bohr, všechno
slouží k eobrímu," Au-púst in. rozšiřuje: "dokonce i hří
chy"«
Toto "přijetí sebe samého" je proces, který proni
ká celý život« Střízlivé doprovázení, které kotví vo.
skutočnosti a dovolá,;/ promý: let nesprávné, je dllcžitou pomoci pro každého - i pro tzv. "o.ictra".

b) Přestup k druhému

Přijetí sebe samého a starost o druhého se vzíjem'nč podminují. Nestojí ::í sebou a r-í / časové pôd ánénósti (nejprve jedno, ’potom druh7), - si je nelze srovnávat
kvantitativně (j^ko byenom museli íuzdžlit stoprocent
ní sílu’lásky v lísku kA ob Š a k bližnímu).: usL.ie ří
ci: Jím více člověk bere rate s óh o ve správné:.' vzta
hu k Nehu, tíi: v~
e .Toužit bližnímů -. +ím hlA' ím
se také. Stává v2n.11 k hlTu-.ímu Iři základní pes sjc:
láska k nohu - láska k bližnímu - lásku, k ... st
jsou
tím více jedno, čím• lilo ’beji se ihápoc.a. prozívají.
To ale nyní pro duchovní doprovázení znamen'., že
opravdová lusk., k bližní..u může růst jen v prostoru •
důvěry -a. uznání, v němž člověk nacb'zí cestu k sobe a
’ bližnímu., Jen je-n i člověk’motivován, oaří se mu cpro^tit se ad ut-i
svého e cic^u. Tato motivace-mu-'
sí vycházet ze zkušeností, aby se "láska k bližnímu" .
nestala rcbekla; em. .
. •

Základnou skúseností j? však pro tuto motivaci*
pro tor důvěry a uznání. Duchovní průvodce se tedy mu
sí o něj starat, musí druhému věnovat tuto d.ivsiu a
uznání a musí mu zprostředkovat prostor společenství,
kdo se může dařit- jeho seberealizaci.
'
Zde je jeden z prostorů, kde faktory tradice a .
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společenství znovu hrají' nenahraditelnou, úlohu v rámci
"duchovního vedení".

c) Skryté motivace
Lůléžitou pomocí na této cestě k sobenalezení a
sobepřekrocení je odhalení skrytých motiv cí. •

. Už v klasické askezi znal člověk zlo jevící, s- ja
ko dobro, mluvilo se o čertové ocasu b čertově kopýtku,
jež oe skrývá pod pláštěm "dobra".»' Staré mnišské • anek
doty znají mnoho' příslušných historek»' Lneš se pohled
na takové skryté motivace zpřesnil a psychologie nabí
zí metody, jak skryté důvody vpudit«.

Jde o opravdový altruismus, když ku člověk vydává
všanc, anebo . o .tajnou sebenenávisťi Jd o zbožne t ne
bo spíše o návrat do d tskýcli psychác 'ch vaz b když
> lov.k hledá meditaci?
. •
u ■ + ;"
Ľ rchovní vůdce, která není ve ..svém vlastním nitru
neustále na stráži před . sebeklamy, bude ;.otva moci po
máhat někomu jinému. Kdo cle tnú ; od ínánort vlastní,
motivace, vdščn^ sáhne nápomoc
o,,-^..ícTo/ii».. Tudy
muže pomoci nahlédnu’í do příslušné odborná literatu
ry (např» transakční analýza s rozli. sním j' dítěte,
já otce a svobodného iá).

d ) Úloha dětských traumat a sexuality

Pro každého člověka je into, ruce vlastní • ..exuality
do celku osobnosti .úkolem, který jo pro život rozhodu
jící«. Tam sc totiž setkává to nejvysíí, co mů~e člověk
jako Boží tvor mezi lidmi vykonat: darovat lísku a da
rovat život» Kusine proto také a právě v duchovním ve
dení ztratit strach před touto oblastí.
Současné a do hloubky zasahující vodné postoje ma
jí asi vždycky -počátek ve zkušenostech z dětství» Teo
logicky vyjádřeno, jde o femes peccati, o dispozice
k vadným postojím, kteik si ko.žd” s sebou-přináší. Při
první ; zár.-ornSn nezvládnutím dotyku s vlastními problé-

my a požadavky prostředí tato dispozice zesílí .a stěno
se krystalizačním j-'dre..‘., kolem něhož i-; uxlácú to' dal
ší« Uz«ravéní nebo’zvládnutí toho všeho se pocnří Jen
tehdý, j K,tli:-é se naváže r ■..•'krýt zalizační jádro v u tství «’

Kuo druhému duchovně pc '.há, musí ov^em nejprve po
znat maze své vlastní kompetence; existují vadné posto
je/' jimž lze odpomoci jen s jomočí ouborníků (z psycho
logie, hlubinné p.^ycholoL io, psychiatrie )«
hemži. by ale potom mít strach zabývat ^o těmito zauzlinami aktuálních varných postojů« Tak např. člověk,
který si je nejistý, hrozí
odpovědnosti, pokládá se
za neschopného, si pravděpodobně tohle přinesl z vlast
ní zkrušenosti tím, ž; přišel poslední do velkého ho. fu
dětí«' Zážitek strachu ? °ž. oc r. n'ho dětství vrhat stín
ha celý život a hrůza p?€u autoritou muž« mít kořeny
ve strachu před příliš _ čí. -'m ct:.2n« Strach z vlastní
pohluvndsťi 'jo cesto výraze
ob v z vlastní osclnOŠti
s jejími.p rob 1 ?; y«.
husím« tu. t
Q*:lov.’.t v«;.'.op' ostych vuci posel
ství snů» 1 epochybn j. tř'b\ vzít v á ahu pomezí ohorc-bnvt «i« í-.vŠ \ i u non..'.Iního, žeravého člověka se ve
dnech intenzivního áuc-ncvního úsilí (j h:o při exerciciích) ukazuje, že jsou z hloubky' cuše uáváne znamení,
joz není těžké vysvětlil«

Obezřetná zvá ení takových zn-.men? sc maze stát
ukazatelem dalšího duchovníc«- 'postupu, Le'cot ■ -tady bý
vají motivy á způsoby chovmi očištěny c. zredúkovány
nu Vlastní j.ídro;
v
•
• >/
Pii- tpkfvén z ji tování .a cdnuíování nevědomých mo■tivací ír- zč iIa, nr.tně detknei* ? • i oblasti sexuality.
.Pcoáří-li se tu ducha, nímu vůdci .usměrnit druhého s nut
nou os . zřetn.rs >í.'a spučosně jasností, pomohl mu-značnč
k sč-ber-.alizaci s současně k altruismu«
K’tornu, j.ó však nutno, vyjmout mnoho jevů z oblasti
: oríí’y 'a hříchu' a pos’taviť jc 'uo širšího pohledu psy-

.

cholerického chování.

Stará r^.-ukr o. dědiční’.: hříchu, potíraná jen z ra
cionalistického podceňovánítu může razit ce^tu ké
správnemu chápaní komplexu vadného psychologického po
stoje a morálni viny. Ľ. Drewermann (Struktury zlu)
ukázal, že se tímto teologickým pojmom ohlašuj« syndróm
strachu a viny. Syndrom viny, protože člověk už nesklá
dá důvěru tam, kde je jodinč s konečnou platností a jednozr čně odůvodněna, totiž,v živého Boha, ale ríd’by
stavěl na svévlrstní moci.
syndróm úzkosti,‘protože
člověk musí ochránit svoje vlastní jŕ proti útokům a
ohrožení o Obnoven?! vina, protože ve do .proti těmto úto
kům. ještě.úže ji ochrannou žed kolem vlastních zájmů a
bojuje proti ternu,. co je jiné. Obnovená úzkost, proto
že se to zc.;la
podaří (a nemůře podařit) atd. V torjt.o syndromu úzkosti a viny ju mnohé, .právv i v oblasti
pohlavn sti, spíš.1 náznakem hlubčí rány a původnější
vin,' neý.-to, co jí. sumu’o sobě ji~ přímo hříšné.
e) Základní věder.osti

psychologii

a hlubinné psychologie

Lob-y !<duchovní" vrče takové a jinz seuvislo ti
instinktivně prchlíon.; a vezmi náležitě v úvahu. Pohled
-u vrbou ďl. rrohlcu1 it psychologické znalosti spí. v
všeobecného druhu, zaměřené na zdravého člověka. líchou
mu také přinést pozitivní pc~c?, pro styk s lid' i. Z více
možností ukažme na j-. dnu.
V pečlivé studii (Sebenalezení a zkušenost c Bohem)
popsal J. 'Tenzler pozitivní ~všt Junýov'ch archetynů,
který však zastává sár.i o sobě nedostatečný. Clov'k j tak lze názem? nazno.it křestanský obraz člověku otevřená nádoba před Bohem. Co Búh od člověka. chce o jak
se Bůh k človč'ni přiklání, to se odráží na Vto otevřen'
nrclobe. Cim více tuto nádobu otvíráme a čím pečlivěji
v ní hledíjr.o stepy Boží, tím se stává náč vztah k Bohu
vědomější a celistvější. Svět archetypů C.G. Júnga popi
suje geniálním způsobem vnitřní prostor nádoby. Ze se
však nádoba stává smysluplnou pre lidskou existenci jen
/
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tehdy, když K.e- c t’,-ír' vstříc "Jemu", když člověk ve svobc-'.n'. rozhodnutí řekne y no tvárnu praobrazu, když podlo
terminologie Gunroíniho nejen rozvíjí bohatství vlastní
"o^pbnokti",. ale.kly? také vj- loví "osobní" ano, tc všecnno C „G o June opomíjí. Integrrcv sv"ta archetyp 1 C.G. Jun
pa mlže , v duchovním veuoní po. oci, nemůže je však na
hradiť.
•
■
(

Z repertoáru óděrní psycholo ie by so' dalo ukázat
na mnoho jiných pohledů ýň metod, které tu mají význam:
řešení konfliktů vlastních i cizích, zákony skupinové
psychologie, vývojov7, psychologie atd. klu jako základ
ní postoj vůči všemu tomu, co psychologie nabízí, .může
platit ignaciánská "indiference":

"Olov k byl stvořen, aby chválil Boha, našeho rána,
aby mu prohazoval úctu’a sloužil, a tak aby spasil svou
duši;, ostatní věci na povrchu Země byly stvořeny pro
člověka, aby mu pcmáhaly dosáhnout cíle, pro který % 1
stvbřen*. "
Psychologické poznat y p „tří : zi ."ostatní věci na
povrchu Z.;;mě". Jako ta-:ové hrají právě- v -uchovním ve
dení důle itou roli, ^lo zůstivají zař.z -ny uo rámce
"ostctních věcí na povrchu Země"/ Které jsou všechny
podřízenv jídanému, r-osl dní mu cílH 1 'lov y ■ byl stvo
řen, aby chválil Bono, nnícnc Kň
. cy.muý-rshazoval
úctu a slovci 1 ,.v"
4. Mystagogický - uvedení do víry jako vědění a zakoušení

. Křestansl-y-věřit < znamená, še tajemství víry
spásnou a kupředu ve doucí moc.
■

,ají

můžeme to přímo zakusit na velkých výtvarných dív v
/
/ v
**
V
lech kru star:; koho uměni. Casto j..un na diafilmu př* dv
děl obrazy francouzského malíř? Gcorgate Rouault-. , kte
rý patří k vc-likánům moderního umění, 7 o svých portré
tech Krista (nejznámější je Veroničina rouška), stejně
jako téměř na všech svých obrazech (nevěstka/ obžalova-
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ný, klaun’), vyjadřuje'lidí ké utrpení a ztraceňost. V je
ho obrazech .Kristovy hlavy zůstává tuto propast bolesti
- ale .současně vz nich mluví' zkušenost. že tento-člověk,
kt:rý v sobě nahromadil to vírchno utrpení u. ztraceňost,
honí jimi zničen. Útrpní, které snáší, i: .
mu odňato,
nýbrž dostává novou dimenzi neděje a budoucnosti. Rouault
dokázal tuto dvojí dimenzi (jako kře stan vím: smrt a
zmrtvýchvstání, ..lov^k a Bůh) vlcž-it do rysů trpícího
Krista. Divákům meditujícím obrazy Ge or pese Louaultn se
stala ta.to pravda víry existenc-iúlní zkušeností- tako
vou, která pomáhá život pochopit,. obstát v něm a proží- •
.voť jej.
>
a) Každá, pravda víry odráží zkušenost a přesahuje ji

h.,. Byl to bezbarvý obraz víry, když byla popisována
racion llnč-v blunt árr.í formulí ’’pokládat z.». pravdu".
Kře ston ká vír. jí vždycky \íc, je to .budování na prav
dách víry, ď.včrr. u. jejich spásný a posvěcující smysl nebot v nich se vyslovuje Bůh. Křestanské pravdy víry
proto mají - bez výjimky, i když s různou závažností význam pro celý růj život.
V opačném omýslu tu lze použít• obrazu o otevřen'
r b obu, zmíněného v souvislosti s arch t^py ^..G. Jur. . .
Člověku r.c uváďly pravdy vír? příliš. často, , jako by
k němu p icházely j-n z vnějšku, r ■‘pochopitelné a ne
uskutečnitelní. Ve skutečnosti vsak v nich postihuji
pí ivz.or v Bohu člověka, jenž je odrazem Bocích tajemst
ví. C.G. Jun- vidí otevř noú nádobu lidské psýchy Bjz
protějšku Boha; starší křestanská teologie se po--cu čela
v sobe zachytit protějšek Boha, aniž zjistila, kde mu
odpovídá otevřená ná.uoba člověka.
AI. krvstanskému v; cení nepři slučí ..pouze připravit
otevřenou nádobu (což jsme označili slovem "poycholopično"), nýbrž zachytit také boží tajemství t.xk, aby jo
člověk • ohl 'vložit do otevřené nádoby své zkušenosti.

To so děje ve dvou krocích, které se normálně pro
stupují. Nejprve se živě vynese do vědomí rovina zku-
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šeností: třeba život - smrt, bolest - štěstí. Jsou to
zkušenosti, kt.-ré kaydý rrožije ve svém životu: spočí
vání ve štěstí, v život-"; potom konec štěstí, potom na
děje, že přece jen "stane, že se vrátí, potom cm most
naděje ...

Tyto zkušenost i ée prohlubují’při setkání dvou li
cí; v něm je nabídka'štŠ ti - života ve štěstí ještě
větší, zato'zklamání skrze belast, -selhání a smrt ješ
tě silnejšie
Takovýňi zkušenostmi ce tedy připravuje nádoba lid
ského očekávání. Božské přislíbení vsak-daruje bytí a
žiáot. 'A to se přizpůsobuje lidské rozpoltenosti nato
lik, že jsou do božského přislíbení zahrnutý i smrt,
utrp mí a zánik - zahrnuty do kříže, ale zrušeny vc ve
likonočním vít -ství- Ježíše Krista« Tohle nechat zaku• sit je druhý:, krokem na tomto otupni duchovního věcní.
Star' slovo "my s.ta^ogip", "uvedení do tajemství ví
ry" (Cyril Jeruzalémský), chce odpovídající cesty, zku
šenosti a. oěekáv.ání člov 'á- uvést v soulad s božskou
prnvdou a p říši:b-?m

b) Metoda "korelace"
Němec..o-americký teolog Paul Tillich ukázal ve své
teolozích' metodě "korelace" mocemi cesty k mystagogii,
Karl Káhncr. formule; 1 podobné přístupy do tajemství
víry jako základní poí.auavsk halí uóby. luchovní vodě
ní získává na to to stupni jednoznačné kluutanský pro
fil«
'
'

V čistá teorii je sice myslitelné, že i někdo, kdo
nežije ve ví~e:-, dokáže vést■druhé-po příslušných cestách
myste .oaie, koiclace, získávání zku. ností a pravda-.i
víry. Ale v’ konkrétním styku můxe jen člověk, který sál.
"i4:, -e ví^t- r * víry získává smysl Života; stavět mos
ty, po nichž mohou i jiní v^upc.at -c prostoru tahových
zkušeností. - Východiska k tonu se dají vytvořit na obou
březích.

. A. je možne -př? ot .z kóch c víře vyc.h íz.et z vlastních
zkušeností toho, komu ,.;e -pomáhá.. Uctívání ' ia? ie, bolest
né '-ctky Boží, ktorí •* - t'ihr, od .‘tř.-dov.íku ?■-. do barok
ní dob;,, v rostlo n." rez dí t ch ócb plných utipenío Je
obranou pioti zú..rné;-u vit/ní Bohr spásy a vol ikon c iní
radosti a nach zí- ..polečnici v utrpení v Líatce s jejím
mrtvým Synem. Ale to už je moct cd vlastní „zkušenosti
k víře o
. r
-■
B. Je však také možno vycházet z vědomostí o víre
k vlastní životní zkušenosti Boha. Přitom ce děje n co
jodčteného tc ;u, o čem js. e‘mluvili shora ohledně jazyka,
do něhož musí dítě vrůstat.
' '

Také no. křestanské .tradici lze ukázat, že byla mno
há pravda předána, ale ještě ne správně pochopena.. Tepr
ve v naší době například vznikl nový názor co se vlast
ni • lni pod nutností církve pro spásu. Vyta '’mimo církev
není sp'sy", ’ter' byla’dříve často (a nesprávně) inter
pretována. j«.ko zavržení všech uepo^řtěných, v;j-vila svůj
vlastní smysl: Církev je účinné znamení toho, že Bůh chce
zachr'nit všechny lidi. Existencí, působením a. modlitbami
církve, "mystického t -la Kris’: ova", je bůh přítomen nr
tomto světě - i ta.;, kam olovo církve pří o nesahá.
Ob.čóbrr lusí také na. cest ? duchovního vedení r ißt
zkušenost/ žo o pohybujez.ee ve velké budovo vír;,, jejíž
jednotlivé sloupy a obrazy nemusí á ani nemohou být ve
svém významu každému jasné. Patří ale ke krásným z'xitkům společné chůze touto budovou víry, jestliže se ně
kterému člověku náhle vyjasní: Tahle nebo ona pravda,
která, se mi doposud zdála být nejasná a cizí, má. přesto
pro můj život hluboký a důležitý smysl.
Duchovní vůdce musí usilovat, aby "vedenému" při
blížil víru v její smysluplnosti.
* '■

c) Duchovní zrání jako zkušenost vlastního 'středu víry
Z psychologického jemnccitu pro druhého člověka o
z křestnnskóho přesvědčení o víře najde duchovní vůdce
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látku, pro to, aby dokázal překlenout prostor ezi zku
šeností a. Zjevením«. Cesty k tomu se ..trvají tím osob
nější a neopakovatelnější, čím intenzivněji se duchov
ní ivot utváří.

Tím však přichází so hry záťladní zákon "duchovní
mystagopie". Každý člov-k má svůj vlastní střed víry,
čím hlouběji jeho víra zapustí kořeny, tím zřetelněj
ším se stává, že tento střed víry mu neopakovatelné
zcela osobn-.. patříc

V rozhovorech
se st. ršími lidmi,7 kteří usilují
v v
*■’ o
svou krestanskou viru, se ukazuje v osobitosti jejich
budovy víry překvapující mnohost osobních stanovisek.
Víru lze vidět z hlediska tajemství Boží Trojice, Kris
tova vtělení nebe kříž?; z hlediska velikonoc nebo ses
lání Ducha svátého; z hledisku jednoho světce nebo vy
linování jedné modlitby, rn. ?nce nebo je oné st^-.lné
modlitby. Existují pohled,. víry o určitého životního
postoje, z pokory nebo lásky nebe- odpuštění» Jiná pře
svědčení víry jsou utvářenu spíše osobní historií ži
vota., r-„tkána11 s duchovním otce nebo řeholní sestrou;
...očná že e zfo;s.o\ .2
uišitém ľ ,íf+v něco během ur
čité doby.

Jak už bylo řečeno: Každý křest n m'. ve společním
křestanství svůj zcela osobní křestanský středo Čí. i je
tedy intenzivněji a uím ducnovnčji kře stanem, tím jo
tento střed výraznější. lachovní vod..ní záleží z velké
části v tor., umožnit druhému člověku najít trnto jeho
vlastní střed»
hodně tu mohou pomoci exercicie, zvláště exercicie
jednotlivce (directed retreat). Duchovní vůdce by měl
P .’i exerciciích na z 'hladě denních rozhovorů s exercit ar-tom objevit, kolem.které pravdy, jak'ho .úkolu, zku
šenosti nebo otázky s 1 jeho život tečí, husí ho posí
lit, aby po té cestě pokračoval dál a nechal ji vústit
do křestanské pravdy. .
Zkušenost ukazuje.Boží cesty jsou tak mnohotvárné,
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jak jsou lidé rozdílní. Exerciční "mistr", který má tu
to zkušenost, ví, jak mylným se -tustává slovo "mistr".

d) Jasnost

atemnota

1’yst arc.yická oe.tá- lhostejno, zda .je. předmostí
vytvořeno ve vlastní’ zkušenosti, nebo na břehu víry bude vždycky vybalovat- dvojí kro1':: získání zkušenosti
a překrn er.í z' a ?.no. t o', ’ ob stas tnu jící' zrlžirek shody
ve zkušenosti a odv hu vykročit do’ neznámá."’'

V teologi ";ké. lingvistice vyjádřil teru* dvojí krok
. J.T. B nsey slovy "öbs^vable ano norj than, observable".
To zna ?ená: nejprve něco empirický'zjistitelného n. po
tom překročení toho, co bylo zjištěno. To je podle
Ramsoye stru1 tura mluvení o Bohu. 7 tomto z'kladní .
určení je to také struktura zkušeností s Bohem, jo to
s+rukturu my.. tagogické cesty k Bohu: být zakotven ve
zkuě rvSti £.současně zkušenost přesahovat.

• •
L •' duchovní cestě k 'Bohu proto existují úseky jas
né, evidentní. Člověk je plný jistoty a důvěry ve svůj
život a vé svou budoucnost. Ignác z Loyoly .rluví o "úulse'. Podle staré duchovní nauky veu) L.ih č.’:.\ško po
ceste nejprve úsekem útěchy a jasu; tedy skrze zkuše
nost Bob ■. j- lo smysl xivota.
Potom ale následuje zkušenost, ;že smysl života ne
lže být postižen v samotně zkušenosti; žo tedy zkuše
nost musí být překročena do nového, neznámého, do přesažnosti Boha - za to všechno, co můžeme chápat a za
žívat.

Jan Tauler o tom píše: "linoho lidí by rádo následo
valo Boha, kdyby se to mohlo dít ve stejném bytí (ve
zku enosti útěchy á totožnosti); dochází-li k tomu však
v nestejném bytí (ve zkušenosti přesahu, re-zkušenosti),
okamžitě se odvracejí. Ale nestejnost (ne-zkušenost)
bytí je mnohém plodnější, užitečnější a lepší než stej
nost bytí (zkušenost útěchy)."
Nebot, trk vyvozuje dále, zkušenost "stejného bytí",
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totožnosti, útěchy, může člověka svádět k to..*, aby u
■■ r této zkušenosti zůstal a aby.; z. ní r. >vj kroč il k transcen
dentnímu T.ohu,. r,imo-rá. ec toho, qo*: dc kážeme (c.háhat. a
■ zažívat» Teprve: odtud; tqtiž . může-i/iš ; život zcel-- -a pl
ně získat. svůj s-ycl-o ,
. •
.
■
Duchovnímu vůdci jako mystayoyovi přísluší, aby
znovu a znovu ukazoval na toto tajemství .v Bohu» Pou
ze z ne-vědomúho a/i.e-zakusen Sho může přijít smysl,
jenž . příslibu je vědom.hnu'a zakušenému existenci a ko
nečnost»
•
:
!
.

Karl Pflejer napsal knihu: "Jun tajemství utčšuje"^
veškerá jistota totiž, kterou hledáme bez tajemství,
• uprostřed- pochop itelných věcí , s-nimiž zacházíme, a
uprostřed věcí, jež r..ůže zakusit naše srdce, zůstává
nakonec jeho ži"ot a srdce, když se orientů jí jen ni
sebcj rozpad-' se» Teprve když tom' echno překročíme do
nekonečnosti Boží, teprve tehdy, k-yž i naše.zkušenost
' zakotví empirie^ v tr. nscond :-ntú, můžeme doulut v jis
totu, stálost i trv i jící' budoucnost.

ľuohóvní vidce‘musí "vuuonénu" ukk- t zvi ist č to,
že. u"< sl ivitr je nad-... Jištěním vl .ústního život •.:» To
muto překročení slouží otoobí "t-.noty", w nich o ru>!. hoduje o platnosti duchovní cest,, » .<
■ -

Tímto uvedením do "mystériu", do tajemství Boha,
jé už' dosažen poal i ,n-'. stupen- duel qyníhu vodění»

5. Duchovní provázení na křesťanské cestě
V jádru "duchovního vedení" mezi lidmi téměř zcela
,, mizí vzt 'h' "vést - být ved-cn"; v n m ■ -totiž, svoje mís•’ to Boží. Duch, který us. rrnujc- k říuí lidské srdce»' Dru
hý člověk '...uže jen pomáhat, jen provázet, jen’-zprostřed
kovat zkušenost společenství, jen zastupovat "my" - spoléčenství církve, jen posiytcvat pomoc v podobě porozu
mění» "Vedený" tedmusí sám po-hat a rozhodnouc, kam
ho.vede Boží Duch,
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.Na tomto místí' vstupuji -j°kj rozhod jící: "initel do
hry to, že křest mství je jednak i .onotei'’tichá r/boženctví,- věřící víoha Stvořitele,' jednak □.ehrovriSž lobro
í, že se tento Bůh jako "dobrý pastý ’’’ obrn. putno kkaždému jednotlivému človžku, .
a) Vytvořit volný prostor pro Ducha

•■Se zřetelem na toto j/dro "ču? hov ní ho" '"ivota je
nejprve a rozhodu- nutné cd stí-nit překážk; pro Tucha,
a vyloučit vedle jýí zvuky, ab; člověk r.ohn správně vní
mat hlas Ducha, '

To tedy zncmen-'; uklidí * < To.’^t řežu Luž^doho duchov
ního: vedení r.., n-hode u j ..tří zpytování vsv-ědcmíy pokání
>■ zpověď,: .
;
ľ
:
' I.'a otcy-enc ti "k pokání a k dbŕ cení- budíme i oci
zjistit, zaa júsilí
zamyšleni nad sebou skutoon"
duchovní, nebo bd. sc točí ’ oljiných bodu» ’Výzva í ”
nos "Cbratto ťe t vht- evan eliu!” musí provázet každý
duchovní xi.vot č’lcv č k.«u Životopisy svátých ukazují, že
tato výzva nožní při rostoucí svat c-.ti ti oji, nýbr~
raop .k hlásit v.j i o Cirri vice so človek blí..i -k Bohu, tím
více cíti njkonečný odstup k němu, František zav.áza?.
svoje společenství, k pokání..
Tady maže být duchovní provázení víznamné, .
dru
hého upozornit n.., to, kde trpí slepotou nebo jednostran
ným pohled'!’ ; může pomoci prohlédnout nečisté motivace;
zkrotit přemíru eneryit. a př< konat vyprahlé úsek; vlaž
nosti,
.
..
..

To už není "vodění" ■, nýbrž vytváření volného prosto
ru v srdci ’každ.'ho člověka pro Boží hlas, kt-rý jediný
fř e de n c
*
"Tachovní průvodce" oě přitom stává *ivým zkušebním
kamenem, ns. němž si lževžd; znevu Q,věři+,. zda jsou
vlastní pohledy čisté, zda mám., na zřeteli mnohost růz
ných faktor’, zda j; au naše stupnice hodnot v náležitém
pořádku.
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Rozšíření monologu v dialog není pouhým zdvojením,
nýbrž uvolňuje rozhodující vrstvy při hledání pr ivcy.
’Použijme příkladu z optiky :• perspektiva ě, ,-r rostorovč
se zdá videi jen pomocí svou cč.ív. Duchovní provdaní
umocňuje "perspektivní" zkušenost Boha.Také Boží pros
tor se otvírá, jen ze dvou pohledů.' Přitom ale "uuchovní průvodce" není ten, Leo spolurozhoduje, nýbrž tun,
■kdo druh -ho . uon.ěrruj-^ k Božímu-hlasu'v nkisazém.

b) Povzbuzení v těžkých situacích
V klasických knihách .o "r.ozli ^czání duchů", tedy
o vykládání a posuzování Božích podnětů v srdci člově
ka (srov. Ü.B. Scararelli) so od duchovního 'piůvodcc
žádá vedlo opatrného vyoitování toho, co chce od člově
ka Bůh, jest"-dvojí; v obtížných úsecích cesty dodávat
odvahu a-při nadšení nabádat k opatrnosti. .
Také Ignác z Lyyoly o o pí' o yo svých- Luc Lovní cli
cvičeních? V dob" Lozút"š.* xsti nedělat žádnou.zr"nu,
, .‘nýbrž pevné a vytrvalo t/' órí.ét prs ď.. «vzetí a rozhodnu
tí, jakých jf ne 'se
/cli v den pred bezútěšností nebe
přodtí" v dob", útěchy.” •

. ,

Prd tako". -to z chcv ní jistoty i v obdobích-temno
ty musí duchovní prlvodce vytvořit opory. Právě ulidí,
kteří po delší ča^ udržovali kontakt s Bohem, přicháze
jí údobí, kdy se v:nich‘všechno zachmuřilo. Cítí se opuotáni Bohem i liamij -mají dojem, ž« všechno/co uděláli, je nesprávné;'nevidí žádnou oporu, jíž bý se mohli
přidržet; ztrácejí pevnou-pixu pod nohama, na níž kdy
si stáli.

Duchovní průvodce má důležitý_ úkol dodávat jim slo.vyciróř re^-ou 'jistotu, z-/ cóťč temné’ obrobí je Boží
čas; -že Bn dice během tŠmťc týdnu nícp'1 pěsíců* a ro. • ků'por.c.ci. klově ku,- aby se cos/i-nad sebe/Clpvťk.^rocház-í často tvrdou školou božské výchovy',' kde sé Jucí
nespoléhat se' n/. vlastní vědomosti a vlú'stní zkušenos
ti., 'nýbrž jen ha Boha. Os velkých světců, víme, có.pro
■r Ž znamenal' v takových obdobích temnoty průvodce., který
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'jim mohl říci: Tato noc není odklonem' cd Boha, • •nýbrž jak i'ýižcme číst ve spisech r'ionisia Aeropagity - oslňu
jící p yr' ok zuřícího světla,- jímž j= srm Buhu
Cbdobí te.ána muce trvat olouho; Terezii z Lisicux
prov.'zelo až do její smrti» Je i nuzní intenzívní podle
duchovního stavu človvk".: Čím blíže j... Bohu, tím více
nůž - jeho jasné světlo oslňovat» Duchovní průvodce je
v této době Boží dar»

c) Zachovat střízlivost v době nadšení

Klasická pravidla o rozlisovaní duchu, tedy rozezná
vání Božího hlasu, podnětu j ho; Ducha, se vyznačují
střízlivostí o Co Bůh žádá v srdci človž’íc, lze poznat,
jc-li to vevázáno do okruhů jeho života - do společen
ství církve, do usuzujícího rozumu, do určit'ho časov.-ho ú. e ku přeřítili, do prostředí toho, k němuž mluví Buh»
Úkolem■ducho/ního průvodce je připc: ínat a oživovat
všechny tyto faktory - nevydávat j- však za hlas Boží»
uůh cle promlouvá do řádu Mv'hc s+\ oření a vykoupení» ľ.
proto jo možno jeho hlas správně vnímet jen v rámci to
hoto řádu - dokonce t ké a právě tam, kde Půli vyzývá
k novému uspořádání»

Příklad jvo Františka z Assisi je tu jcdníi z nejnázornějsích» Jeho radikálně nový přístup - chudoba a
bratrství -■ byl doprovázen radou dobrých přátel,, o pro
to našel v církvi náležití- místo»

d) Projev dimenze "my” v každé duchovní zkušenosti
Hans Urs von Balthazar ve své snad nejdůležitější
knize o charizmatech ukázal, ž \hv-a má
dvojí stránku: nazývá ji mystikou a. (prorokováním) charizmatikou. .Lyc+-~’> •*•.•• ■ /, v'• ■'•?.. --.h;-ob^rizmatika či prorokování znamená, že B“u ■■ ■
?<-i '.<•! zlužlu/
Každá opravdová zku'enost Bohu (mystika; přechází uo
služby Boží věci rrozi lidmi» A tato služba může vypadat
nejrůzněji probíhat v politice, pastoraci, rodi-
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ně, v ústraní stálé modlitby. Ale je jedním, i když ne
néjdůle zitč jsím kritériem prayosti toho, že se Bůh dotkl
člověka.
Kdo se pozorně začte do spisů Terezie z Avily, zjis
tí, že práv • tato nové zakladatelka karmelitánských kláš
terů, života v ústraní a modlitbě, byla naplněna apoštol
skou horlivostí; stále více poznávala svoje povolání
k ’'odlitbš jc.ko poslání sloužit lidem. "Casto se mi zdá
lo, ze ze podobám člověku, jenž vlastní skrytý poklad a
přál by si, aby na něm měli všichni svůj pouíl. Přitom
: le někdo svazuje tomu Člověku ruce, aby z něhu ne zeji
roz d áv at . "
Ukí'1- . duchovního průvodce j( , jak jsme viseli, obe
zřetně
objekti-r. vnášet vědomosti a zkušenosti církv
na cestu k Bohu Již v tomto úkolu se pro j stu je di. ?nze
"my" z kušen os-’i Boha. Z táto spíxe objektivní úlohy se
vyviň. tu, z_- J< průvode ■ vtržen do postupu dorpovázenéhOc
' a mu
nudilo plnit roli střízlivého a věcného
pc- :-crí ‘a. 1’ozn ' cle, á. nemůže stát str ..nou, i... " • 1:: ”
neanp^'áij.- sám v duchu/ním život".

Z dějin víre, že byli světci, kteří v dli čiuhé- 1 ■ ■
svatosti«, Anebo - vuzz.me-li vážně uvedc-nr svědectví
Terezie z Avily, která dávala přednost moudřejšímu du
chovní7 u vůdci před zbožnějším - že byl duchcvní vůdce
či průvodce vtažen do podnětu, jehož se uostulo dopro
vázenému, r že su sám stal někým, koho se dotkl a řídil
-r-» O i
uuho

A tady sf také nachází nejvnitrnější apoštole teá
plodnost mystiky, ne tím, že b* byla cílevědomá- obrá
cení k apoštolátu a jím využívána, nýbrž předevím tím,
že vyzkra.-e, a Lak jť.o svčdoctví xtonu.l? druhé lidi r.
: >■i

. jjOŽ.-Uc

V

ó~ i>O uxi jilZl

'

■ -

. CV -’;.. nojnxturnéj-

ší s..;v'ul duchovníco- vedení, doprovázení.

h potor so ukážu, že společná chůze po téže duchov
ní cestě je ten nejdůležitější a nejlepší duchovní do
provod. Cba hledí k jednomu cíli; oba se nechávají vést
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■

Božím Ducber; oba mohou zrkusit, že oe Boxí Duch daru
jí- j“' jak_ ca.,íb M
Favel; "k rror •yc?.u ;

IV.

D U C H O V N Í

V E D E N Í

BOŽÍ M

D U C H E M

Včumi stupni s 3 táhno trvalý znak křj stane kého du
chovního vedení; střízlivost a vyrovnanost. I tam, kde
Lůh vede člověka - jako Františka z ^ssisi, Ignáce
z Loyoly, Gharlese de Foucaulda - po zdánlivě bizarních
cestách, je vidět, z,e smysl smeru těchto, cest nakonec
ukazuje na celek církve a úkoly lidské společnosti. Čím
víc je opravdová reforma uvnitř církve nová a průkopnic
ká, tím spolehlivěji spočívá na starých tradicích, tím
silněji se řídí střízlivostí a věcností.

Bočí Buch jo duch jasnosti

a) Boží Buch jako duchovní vůdce člověka
T'nto souzvuk osobuíl.o pednětu, an,-v -ováného nasa
zení, kritické reformní v?’le r p'hlodom na čolek a co
ľtrízlivostí ď.:s áitolr řnc
c.,ko.;ou k diele u s jiný
mi silami j ) zr.jx-nís _o íhu I ich- .
r
Borí Buch je v"dy ’ 'roven ten, kdo zcel osôbn.' hý
be jedním člověkem a zasrhuje celek’. Pavol’v á. kapitu
le svého listu Římanům, v kapitolo o Duc-xu,- jdlitbč naději, vyjádřil tuto p. ľ; ímí. jednotu trojím a součas
ně jednoduchým povzdechem: ’’Veškeré tvorstvo až do dneš
ního dno sténá." Univerzčiněji, tak „by to zahrnovalo
tělesné i společenské- skutečnosti, se tento požadavek
nedá vyjádřit, roto úpění
však'konkretizuje v člově
ku. "Ačkoli máme dar prvorozenou Buchá, sténáme ve svém
srdci." V tomto s vslu uvažoval v naší době Teilhard
Jo Chardin: Člověk je k sobě došlé zniternění tvorstva:
"V lidském•duchu je jako v jedinečném a, nenahraditelném
plodu shrnut veškerý sublimovaný život 2ui.iě - a to na
konec znamená: veškerá kosmická hodnota."

Avšak-lidský duch jako syntéza stvoření nachází
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ještě niternější štíed v'božském Duchu; "navime, zač má
me správné prosit; Lach e \ ..v ak vystupuj- za nás s úpě
ním, které nedokážem-' vyjádřit slovy«"

Toužení a očekávání tvorstva (ios*-ivá ’ výŕľjz --’ jak se
vyjadřuje Teilhard - v toužení a očekávání- .lováa;. ten
rle nacház.í svůj st'Vc.
Tuchu ž..řím, k.b • jse ■ trvi- .chá
pe- v- "keré toužení, a úpt r.í ve vlastní ’p zeptat *.«•
Iř^néc z Loy’ó’y nvoirlzí'V uhni Duch ľ 1 vatám'.hlubší
•souzvuk ir.-zi oblastí.* s eu.kr'c.ľ.á osobní .a církevně’.'nadosob
ní « Spojuje ’šírlevn? o.ýšl.ní o’ osobní', sv ď "mystick?’
zakoüs .’ni ^oha.-;i ó i . her k j-uchu'-' '%> «' tfěxím-. , ž.c me^i
Kristom, naším Pórem, ženichem, a církvi, j-ho nevěstou,
j ; týž Puch, který ná.r v •d'-- a řídí, ko vpis našich duší«"
Tento j.jóen Duch je 'jr. děným. odvodněním toho, že
poznatky mod mich věd c člověku ~"isí být přibrány do
oblasti "duchovního ved..ní". Tn vrzchno působí j den a
...týž Duch ,B Mí« T..n .j. - túí Lr- .. Jer. toho, že duchovní
společenství vrcholí ve- spolče«.n-tví mezi lidmi, v dia. loyu ;.<d oběma, .o kt ré jde, a v lidské pospolitosti,
v níž má "duchovní vzdmi” ov'j domov, xroir zdraví Pa
vel svoje Korintany: "Přítomnost Ducha ..vátého s všemi
v'mi!" (2 Kor 13,13)«

Bylo by pr >to neblahá isolovat Božího Ducha, který
.j<š naším vlastrím "duchovním vůdcem", od profánních po
znatků a spoločných zájmů« kel o b„ tomu být přeme nao
pak: Čím díle zasahuje okruh duchovního vodení do věd
o člověku a čím více se vytváří společenství ’ Ducha mezi
lidmi, tím přesněji je zasažen i osobní.střed duchovní
ho vedení, tím. účinněji přemlouvá Boží Duch k člověku.
♦

,

Vnímavost člověka k Božímu hlasu neroste tím, že se
člověk stáhne do izolované niternosti, nýbrž tím, ží..u.
stále více shromažďuje objem svých životních zkušeností
"do středu naslouchání Bohu. Aby to člověk ovšem konal
účinně, potřebuje období ticha a ústraní.
skrz
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Aby se toto shromažďování podařilo, ne však aby
něho Duch Boží mluvil a vedl, může se duchovní

vůdc a-průvodce stát každému člověku po „cí poslanou
Bohem.
b ) Duch Boží jako Duch Ježíše Krista
Zdá se, žo Pavel narazil vc sv;'ch obcích - Jak jo
to známo zvláště o Korintu - na liči, kt^-ří pro sobereklamovali pravého a j.dino-hu Božího Bucha» "Jim a tím
i nám staví před oči základní kritérium,
e-n a nikdo
jiný je Buch Boží: "Ilikdq, kdo;mluví z Buchá Božího,
ne.ř?kne.: hecht je J. ží j . .prokl-t! <. nikdo nemůže říci:
Ježíš je Pán, ledaže mluví z Bucka svátého»" První list
sv» Jana opakuje a zpřesňuje :toto kritérium pravého
Božího Bucha: "Každý such, kt. vý p--iz.il á, že Ježíš Kris
tus přišel v těle, j~ z Boha»"

Proto Ign'c postavil. ívcJ-- daohzvní .Cvičení .jako
zácvik člověka v no wlouchárí. Bohu n. ~ý. utě J-■■ íšovč.
Ježíšův živct, pozorován ve zv.' hier >rickém; yr.Č 'hu,
tvoří základ jeho duchovních zvi..- -lů Tím, že.'člověk
rozjímá o Ježíšovi- -.tak dv”'-ru\ Ignác - roní' Volení
Duch?,
Pro' kážeš duchcvn:' v-dění jo tím řečeno’-rozhodují
cí slevo» Je-íč je zn?j. ,ním a cílo-m v tw Fi.yslu, žo
Boží cesta, vodu do své-ta, do -jeho dějin,' jeho b-ěd, je
ho nadějí v budoucnosti, j.ho společ nských útvaru - ..
proto Janův liot zpřesmne í- "J'žíš, který přišel v ti
le", ktorý ,_.e stal částí dějin lidstva a. člunem lid
ského spoloč .ňstvíh.

Proto se vztahuje Vvd-ní Bucha svátého stále na
setkání □ Je„íše..: ~vóu konkré čnást a jistotu bere
ž rozjímání o ťôiľ.to "Jk'-íši, '<t. rý’.’pŕišel v těle"»
z
rr.yto u~ti krestanska ■ c< sta’- pod vedením Bucha svátoho -vždy v dějinách toHct'o světa'a vc společenství
lidí»'
’
,
ľa. cesto -k tc. u hledaly sic-..-, mnohé vynikající tostavy kř. stanství odloučen, st a ticho, -poušt a osamě
lost» Alv už poustevníci křestanokého stare věku uváuě-
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Jí, ž~ přítem j romčnili paus i v plodnou 2í:íi,‘ jak to
předpověděli proroci. Bcrn-rd z Clairv.vix, j-n* sc u©hýlil do klášterního úvtraní v Cúpin, se stal "l,ověkem, jonž dal tvái své ô ba« x~ř'žic z Lisinux á«
stala v odloučenosti k?;a.elu put-, unkcv mxr-iít. -Cl* 1-..1
& Tou, lid sj stal při svém život" na pou'bi zaklade-.
teleja n "é řádové rodiny«
.
.
.
.- •
.Ducnovní vcc ní-i asi uvád"t do reality a opravdo- .
vosti života
tím i do společenství lidí« Proto pilu-’
ví Pavel sbě"í j . dřou o "Ziohírvě mně” , • normáln"’ v lak
e "Piu.hu-v h/s" ?. "my v' Duchu”> Vedení Duch m: zaotihuje kazdehc.stejn; v joho struktuře "myv krestansk^m
a lidském bytí, je" sdílí s ostatní, .i«
vy.. í;-. ; i” •••ní
; .,:'o všeho - křestanskíhc "my",
tělesné-cu ' r. zí jednot;, zapíjeni i kosmického rozmaru 5 Ječí ■
. ? r y - á;''-.íxí řuche-.i získává pro sobe jis
totu tepr v
tehdy, .-jž je s Krist..-m. kterého médi tu j° .a
následuj « Alo-jcŽíy xteiý ’’přijel v těle", je olov ’hon
dějin, členem společenství, svým tělem částí tohoto svě
ta« Dál už nelze ten kruh zvětšit« Jeho šíři Pavel zahr
nuje, když píše, žc Kristus je "hlava církve"«

I:a Ježíi i proto zjištovali duchovní učitelé, zda jde
o Ducha Božího, nebo o jiii'ho ducha., který vede člověka«
.Boží
e)

Duch jako poutc lásky mezi Otcem a Synem

Poslední příčina a nejvnitřnější pramen. duchovního'
vedení se však nachází ve vnitřním životě samého Boha«
Nejméně třikrát opakuje Pavel ve svvch, listech větu,'’ ■
která vyjadřuje tento vztah k. příčině: "B’h a'-Otenaše
ho Pána Ježíše Krista«" Ježíš Kristus ukazuje k Otci; cl
©n je . cestou k tomuto poslednímu cíli, tam má-.rmčřovat .;.
veškeré duchovní vedení a tam bere sílu a zaměření«
’.
"Já jsem cesta, pravda a život", říká Pán« Duchovní ve
dení. v pohledu na-Ježíše současně znamená: Být'přijat
co Ježíšova příchodu: a .'návratu k Otci«
'■'Fiovněž Boží* Dueli, který v rás mluví a z nitra védo.
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ukazuje na cvůj původ, na věčného Otce«, Tak píše Pavel
Galatanúm. "Protože však joto s^ny, poslal Bůh Tucha
sv'ho Syna do naěeno srdce, Duch:., který volá; Abba,
Otče!"
Čím se stává duchovní vedení duchovnějším, tím
hlouběji je zapojováno do tehoto pohybu, jL. ž Je Buh
sám« Kdo hledí n Ježíše- írisua, vtěleného Syna Otce,
a následuje ho, se Syne?;, k Otci, je v pohybu lásky Dy
ne. k Otci»■ Naslouchat hlasu Tucha a ^věřit se jeho ve
dení zmámená ..ít ze stejného základu, v němž má svoje
kořen,,' Tuch, znamená v pohybu Ducha milovat Boha Otce»

.Být duchovně veden znamená stát ve věčná lásce me
zi Otcem, Synem a Lachem, mít úěaLt na lásce, kterou
jo sám Bůh r která nese v Bohu jméno Duch- svaty»
Teologové posledního desetiletí v překvapující sho
dě upozorňují. že J- J.omvtví trojjediného živote se stávš vědomým všude tcu, kde s ) Brebtané zamýšlejí nau
vlastní exist..učí o Lemů žerie správně- pochopit Kristův
l_ří
j ho zrirtvýchv t'ní, církev
její naplnění,
jestli a se nes.. ží;..c sousedně pech-pio ú^jee.ctví tr.-Jje dines ti v Bohu«

A do této v.čně náklonnosti lásky je vzat ten, kdo
se nvchó vést Duchem; vést podle obrazu věčného Otce
i vést piastre dniot"ím Ducha dc věcnosti Otce, vz>_>t no
vším tím kv.í nýir v důležitým, cc Bůh člověku dur-val
ve stvoření o
d) Duch Boží jako příslib v tomto čase
Musíme nakonec osvětlit ještě jednu věc, abychzm
náčrt duchovního vodení alespoň spr'vné zař/ .ovrli»

Mnoho náboženskýc-h hnutí naší doby slibuje dekorulest, kt rá je v sob" tak uzavřena, že se budoucnost a
další úsilí o postup vpřed Jeví jako vedlejší nebo do
konce jako škodlivé» "Nyní" duchovní přítomnosti se
pěstuje tak, že se pohled do budoucnosti a vpř-.*d uza
vírá a stáčí . e dovnitř, dc nitra» "Mistr" Je přitom
59

povýšen k dokonalosti, kt?rr' je nedotknutelná-a která
^zpochybnitelná čkujzy představuje nbo*sW "ňyní:.

Ľ lh nám rice slibuje svého Duch* již nyní, ale já---,
ko Ducha, který nás povede cíle, ':+ -rý n 'm byl drn "do
srdce jako "návdavek tslif»; co xrám připravil" ■'(2 Ker
1,22).
L
.
.■■■' <
Živci b^s1'4 4i ijjudinosti o-' otvírá do dějin: Ky
ší je nám Duch din jen jako ^závdavek", abychom v jeho
síle '’dorostli zralého lid tví. měřenmírou Krise‘-zy
plnosti" (Ef
Znovu je nám tL.. řečeno, v jak ši
roké míre rašme přibrat všeclm., co nim Bůh ne. této c~uiš v dějinách poskytuje. Ví duní Duchem nás nevyjímá
e dějin a joho .j edmíněnoctí, nýbrž’staví nás do •jejich- •
středu a do prostředí stvoření-. Duch nás povede dál., dějinami vstříc tomu, který Ju
lánom déj-ai. V těchto dějinách, na túto cestě k-naplnš—
sí, Pt „ré nám poskytne- Ježíš, Syn Otce, existuje-i n d-’12 vina a odpuštěnít T~ je opět -nauka, kterou nám podí
vají velk': postavy kře otanského duchovního vedení.

Nenabízí ue tu nejvšóší pomoc, kter.í je rým věnoyíra v křestanském vědění o duchovním vedení, o ved ní
Sichern? Je to příkaz pra nás pro všechny vzájomné ci
jomáhat na toto cestě k Bohu, být si vzájemně průvodci’Svůdci. Naše síly jsou však omezené a naše úsilí čas--’’
to selhává.
.
•
•
"Sám Duch však vystupuje za nás s úpěním, jež nejsme
sto slovy vyjádřit. A Bůh, jen? zkoumá srdce, ví, co je
feyslem Ducha,: Zastává se svátých tak, jak chce Bůh." Ib píše Pavel..
■ ■■
• -

Duchovního vedení se nohou ujmout lidé proto, že můafeme důvěr .-vat Duchu Božímu, který doplní to, co-chybí
sašemu namáhání. ■

i •
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D o s l o v

vydavatele

Jezuita J o Sudbre.ck ,js specialista v oboru uuchovní teologie (thc.olc 'ia spiritualis), dříve známé pod
názvem, asketika, a mj štika» Je znám i mimo oblast,ně
meckého jazyka ja.ko redaktor, odborné revue Gei_t und
Leben a jako autor průkopnických r.tudií ze svého- obo
ru .
Smysl teoretické práce v teologii je praxe krestanského života» Vrcholu této praxe - růstu k svatos
ti, k .níž jsou povol'ni všichni křestané, jak o tom
hovoľí. apoštol Pavel i .Druhý vatikánský koncil - slouéíz práv v. duchovní teologie. V tom smyslu je korunou
ve'j-:r' t-eolo -ichpráce»
Jejím ikc1 _m Je zrentit, uspoř.í_ot a kriticky
hodnotit zku ..máti i az 'ch duchovních lidí o. jejich
co..f x ’ v •; otonské dokonalosti (jek se fikalo drive),
lépe ř^č..nc k co nejplnAj^ímu životu s Bohem ve ví.e,
nc.caji a l'scs. K tnu /šer/.u tak' patří bounce.;ií
re nýs.i foio.ž p proí-t. jdkŮ z hledí sír vhodnosti rro
souč unos L.

Osvobozující otřes koncilu odhalil také slabá
místa tradiční duchovní teologie, ui které ostatně
bylo v.pozornováno už ^řívo (napře J. do Guilbort,
Theologia spirituáli,.,, ascetike st mystica, Roma-uSKo;
stát Jedv» Urbana o duchovním vedení .rovněž po válce
otištěná v Kalendáři katolického duchovenstva.)» Uká
zalo se dost problémů, jež je třeba odpovědně zpraco
vat na současné úrovni, alo bez překotnosti. Proto
dosud čekáme - a tó vc světovém měřítku, pokud je nám
známo - na vydání moderní učebnice duchovní teologie.
Duchovní vedení do ní patří jako jedna č 'st. Po
děkujme našemu autorovi, že se odhodlaj k zpracování
aspoň této kapitoly. Je to spíše náčrt než úplné zpra
cování látky; do toho by náleželo např. pojednání o
osobnosti a volbě duchovního vůdce, o vztahu k vedeným,
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zvláště k ženě • , o foraľch a vadách vedení atd. Prosto
je tato knižku velkým přínosem, nehet poskytuje podstat
ný pohled co duchovního vedení, ale také do duchovního
života vůbec na úrovni souč oné teologie. 1’ovi je zdů- .
různění spolupr 'ce s jinými vČdurai o člcvíku, především
psychologie. To velmi uvítají praktikov', kteří potřebu
této spolupráce, i v zájmu lidí psychicky normálních
pocitovali už dávno.
Podnět k druhému silnému akcentu poskytli autorovi
současná vlne z'.jmu o duchovní život i nebežíečí
tím
• spojená: ulíznutí v náhražka .li nebo případná "neužití.
Přehánění autority duchovního vůdce je nebezpečí n,
zcela nové a také ne zcela cizí i v naší pastoraci. Ze
na to autor až k omrzení upozorňuje, dosvědčuje závaž
nost tz věci. V duchovním ve oni se u nís nesmí obj
vit "-ni stín duševního teroru, jak;' vyvíjejí .na sví
členy vůdcové mládežnických sekt, Hladí, kteří Touží
;a duchovních hodnotách, po jistot-.. a ;•'dú, r.e musejí
setkat s autentickým .Kristem, s jeho ::konen a s j-ho
svobouou.
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