
Aké fascinujúce je pravé kresťanstvo! Cesta duchovného života, ktorej cie-
ľom je zjednotenie sa s Bohom v mystickej kontemplácii, je to najúžasnejšie 
dobrodružstvo, aké zažijeme na zemi. Prístup na ňu má každý kresťan, kto-
rý si z nej urobí opravdivú vášeň – namiesto toho, aby vnímal kresťanstvo 
len ako súbor morálnych zákazov a príkazov, povinnosť chodiť do kostola, 
každý deň sa modliť ruženec a nejesť v piatok mäso. 

Útla knižka otca Dominika Chmielewského nás pozýva do školy kontempla-
tívnej modlitby, ktorá stavia na výnimočnej a obdivuhodnej duchovnej tra-
dícii púštnych otcov a kresťanských mystikov, akým bol aj Evagrius z Pon-
tu. Učenie tohto majstra duchovného života aj dnešného človeka presvedčí, 
že nemusí hľadať duchovné hodnoty v cudzích spiritualitách, ktoré sú pre 
kresťana nebezpečné – nádherné poklady kresťanskej spirituality naplnia 
jeho dušu všetkou radosťou. Zatiahnime spoločne na hlbinu života modlit-
by, duchovného boja a rozlišovania duchov, aby sme po tejto namáhavej, 
dramatickej, no tajomne krásnej ceste došli až na miesto v našom vnútri, 
kde prebýva Najsvätejšia Trojica.

kresťanské kníhkupectvo
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O tom, či žijeme Duchom Božím alebo 
naše vnútro ovládajú démoni, rozhodujú 
naše myšlienky. Také je učenie najväčších 
púštnych otcov, ktorí tvrdia, že duch sa 
vždy premieňa na to, čím žije myseľ. 
Preto je spravovanie podnetov, ktoré 
vchádzajú do našej mysle, najdôležitejšou 
požiadavkou duchovného života. Keď 
človek v myšlienkach prijíma Božie slovo 
a ním žije, potom sa sám premení na 
Božie slovo, akoby sa v ňom uskutočnilo 
vtelenie. Jeho duch sa stáva Ježišovým 
duchom, duchom, v ktorom sa zjavuje 
evanjelium.

D o m i n i k  C h m i e l e w s k i  S D B
(*1973, Bydgoszcz)

Dnes saleziánsky kňaz, kedysi majster 
bojových umení. Vo veku 21 rokov získal svoj 
vysnívaný majstrovský opasok a o dva roky 
neskôr trojitý čierny opasok. Bojové umenia 
boli jeho absolútnou vášňou – tí, ktorí ho 
poznali, hovorili, že sa narodil pre bojové 
umenia a pre bojové umenia aj zomrie. 

Vyrastal v zbožnej rodine, angažoval sa 
v živote Cirkvi, bol hudobným animátorom 
v Hnutí obnovy v Duchu Svätom. Zlom v jeho 
živote nastal v roku 1995 na pútnickom 
mieste Medžugorie, kde prežil duchovné 
zemetrasenie. Tento zážitok priniesol svoje 
ovocie a o dva roky neskôr sa rozhodol stať 
saleziánom. 

V roku 2005 bol vysvätený za kňaza a pôsobil 
ako akademický kaplán vo Varšave. Študoval 
teológiu a fi lozofi u. Napísal licenciátnu prácu 
na tému možnosti synkretizmu fi lozofi e 
Ďalekého východu s kresťanstvom. 
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ÚVOD

Dnešného človeka zaujíma nielen vonkajší svet, ktorý 
ho obklopuje, ale pokúša sa tiež poodhaliť tajomstvo 
ľudskej duše. Na prahu tretieho tisícročia je svedkom 
toho, ako svet prechádza procesom globalizácie, tak 
v  oblasti ekonomiky, kultúry a  zvykov, ako aj v  ob-
lasti náboženstva. Čoraz viac sa podobá na globálnu 
dedinu s  jedinou všeobecnou duchovnosťou zvanou 
New Age, ktorá sa javí ako zlepenec prvkov najrôz-
nejších náboženských hnutí zo všetkých kútov sveta. 
Stretnutie s takouto duchovnosťou dokáže v človeku 
vzbudiť túžbu, aby vyskúšal cestu novej, neznámej 
„mystiky“ New Age. Šírenie ďalších náboženských 
smerov a  neognostickej filozofie presadzujúcej sve-
tonázor, ktorý sa opiera o  panteistické a  monistické 
náboženstvá Východu v  spojení s  ezoterikou a okul-
tizmom Západu, predstavuje veľké nebezpečenstvo 
pre kresťanstvo, úder proti samotnému jadru Božieho 
zjavenia obsiahnutého vo Svätom písme a tradícii cir-
kevných otcov. V týchto okolnostiach sa ako naliehavá 
ukazuje potreba, aby súčasný kresťan hľadal a nachá-
dzal vlastnú duchovnú tradíciu, ktorá mu poskytne 



6

nový a  fascinujúci pohľad na Boha. Jednou z  mož-
ných ciest je znovuobjaviť úžasné bohatstvo, ktoré sa 
ukrýva v duchovnej skúsenosti púštnych otcov.

Tento spôsob života vznikol v 4. storočí v egyptskej 
púšti a neskôr sa formoval aj v Sýrii a Palestíne, kde 
celé skupiny mužov a žien mocou Ducha zmŕtvych-
vstalého Krista prechádzali duchovnou premenou, 
aby v  čo  najväčšej miere žili v  Božej prítomnosti 
a  neustále sa modlili. Vyvolení sa snažili dosiahnuť, 
aby ich myseľ prebývala v  „srdci“, teda na najhlbšej 
úrovni vedomia; práve o nich hovorí Pseudo-Maká-
rius vo svojich duchovných homíliách ako o „opoje-
ných Bohom“. 

Jedným z  nich, ktorý ovplyvnil a  naďalej ovplyv-
ňuje mnohých znalcov duchovného života, je Eva-
grius z  Pontu. Narodil sa v  roku 345 v  pontskom 
meste Ibora na severe dnešného Turecka a  dostalo 
sa mu vynikajúce vzdelanie vo filozofii, matematike 
a  rečníctve. Jeho učiteľmi boli Bazil Veľký a  slávny 
Gregor z Nazianu, ktorý vysvätil Evagria za diakona. 
Vďaka svojim kazateľským schopnostiam a  príťaž-
livému vzhľadu si mladý duchovný získal veľkú ob-
ľubu v Konštantínopole; jeho pôvab očaril aj manželku 
jedného z prefektov mesta, ktorý sa v záchvate žiarli-
vosti rozhodol Evagria zavraždiť. Kazateľ bol nútený 
opustiť  Konštantínopol a  vybral sa do Jeruzalema, 
kde sa pod záštitou Rufína a Melánie, vážených a uče-
ných Rimanov, rozvíjal mníšsky život. Tam aj ochorel 


