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AI Jacques Philippe napísal knihu s názvom: Hľadaj pokoj a zotrvaj v 
ňom. Hneď na začiatku knihy píše: „Naša doba je dobou zmätku a 
nepokoja. Táto tendencia, taká zjavná v každodennom živote 
súčasného človeka, sa veľmi často prejavuje aj v kresťanskom a 
duchovnom živote. Naše hľadanie Boha, svätosti, služby blížnemu je 
tiež často plné nepokoja a úzkosti miesto dôvery a pokoja, ktoré by 
nás napĺňali, keby sme zotrvávali v postoji malého dieťaťa, ako žiada 
evanjelium.“ 
KE Preto nám Ježiš dnes okrem iného hovorí: "Pokoj vám 
zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet 
dáva.." 
DI Ak hľadáme pokoj, ktorý nám dáva svet, ak očakávame pokoj na 
základe ľudského uvažovania, je isté, že nikdy nedosiahneme 
skutočný pokoj alebo že náš pokoj bude veľmi krehký a krátkodobý. 
Pre nás veriacich, základná motivácia nevychádza hľadať pokoj od 
sveta. Pokoj prichádza z dôvery v Ježišove slová. Keď Pán tvrdí, že 
nám zanecháva pokoj, je to Božie slovo, ktoré má rovnakú tvorivú silu 
ako slovo, ktoré z ničoho stvorilo nebo a zem, rovnakú váhu ako slovo, 
ktoré utíšilo búrku, uzdravilo chorého a vzkriesilo mŕtveho. Pretože 
Ježiš tvrdí, že nám dáva svoj pokoj, veríme, že tento pokoj stále 
existuje. Lenže nie vždy ho dokážeme prijať alebo udržať, pretože 
nám často chýba viera. 
PAR Tu si musíme uvedomiť ďalšiu pravdu: dosiahnutie pokoja sa 
stáva vyžaduje ustavičný a niekedy bolestný boj, ktorý sa skončí iba 
vo chvíli našej smrti. Tento zápas je nevyhnutný, ale treba ho chápať 
ako mimoriadne kladnú skutočnosť. Pretože „bez boja niet pokoja" 
(svätá Katarína Sienská); bez boja niet víťazstva. A tento boj je vlastne 
časom nášho očisťovania, nášho duchovného rastu, v ktorom sa 
učíme poznávať seba samých vo vlastnej slabosti a Boha v jeho 
nekonečnom milosrdenstve. V konečnom dôsledku je tento boj časom 
nášho premenenia a oslávenia. 
Duchovný spisovateľ Lorenzo Scupoli nám pripomína, že "diabol sa 
zo všetkých síl snaží vyhnať pokoj z našich sŕdc, pretože vie, že Boh 
prebýva v pokoji a v pokoji robí veľké veci". 
To, aký dôležitý je pokoj v živote kresťana manifestuje aj liturgia svätej 
omše. Obrad prijímania v omši predchádza niekoľko dôležitých 
modlitieb. Možno ich berieme veľmi samozrejme. Po modlitbe Pána 
sa kňaz v mene celého spoločenstva modlí:  - Prosíme ťa, Pane, zbav 

nás všetkého zla, udeľ̌ svoj pokoj našim dňom a príď̌ nám milosrdne 
na pomoc, aby sme boli vždy uchránení ́pred hriechom a pred každým 
nepokojom. - Potom kňaz pokračuje citujúc dnešné slová evanjelia: - 
Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám 
zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehlaď̌ na naše hriechy, 
ale na vieru svojej Cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj 
a jednotu. – A nakoniec kňaz povzbudzuje všetkých: - Pokoj Pánov 
nech je vždy s vami. 
Z týchto modlitieb plynie, že najdôležitejšie je schopnosť zachovať si 
srdce v pokoji za každých okolností, dokonca aj v prípade porážky – 
nehľaď na naše hriechy. Pritom nesmieme zabúdať, že pokoj 
nedosiahneme vlastnými silami, a teda si ho nemôžeme nárokovať 
okamžite. Jedine Božia milosť nám dá zvíťaziť. Preto máme sväté 
prijímanie – ako posilu pre dosahovanie vnútorné Kristovho pokoja. 
Podobne nám pomáha sviatosť pokánia. A ešte jedna vec je dôležitá. 
MY Dovoľte spomenúť príhodu zo života sv. Terezky Ježiškovej, ktorú 
uvádza jej sestra: „Keď mi raz sestra Terézia ukázala všetky moje 
chyby, bola som smutná a trochu bezradná. Pomyslela som si: 
pozrime sa, ja, čo tak veľmi túžim po čnosti, ako som od nej ďaleko! A 
tak rada by som bola tichá, trpezlivá, ponížená, plná lásky k blížnemu. 
Nikdy sa mi to nepodarí... Avšak večer pri vnútornej modlitbe som 
čítala, že svätej Gertrúde, ktorá pociťovala rovnakú túžbu, náš Pán 
odpovedal: ,Nadovšetko a v každej veci maj dobrú vôľu, samotná 
dodá tvojej duši lesk a osobitnú hodnotu všetkých čností. Kto má 
dobrú vôľu, úprimnú túžbu osláviť ma, vzdávať mi vďaky, súcitiť s 
mojím utrpením, milovať ma a slúžiť mi tak ako všetky stvorenia 
dohromady, ten nepochybne získa odmeny hodné mojej štedrosti a 
jeho túžba mu bude niekedy viac na osoh ako iným ich dobré skutky.' 
Veľmi som bola spokojná s týmto slovom," pokračuje Celine, „celé 
bolo v môj prospech. Zverila som sa s tým našej drahej malej Učiteľke 
(Terezke), ktorá znežnela a dodala: ,Čítali ste, čo sa uvádza v 
životopise otca Surina? Vykonával raz exorcizmus a zlí duchovia mu 
hovorili: Všetko zvládneme, len tejto mizernej dobrej vôli nedokážeme 
nikdy vzdorovať! Nuž teda, ak aj nemáte čnosti, máte »mizernú dobrú 
vôľu«, ktorá vás vyslobodí zo všetkých nebezpečenstiev. Uspokojte 
sa, ona vás vovedie do raja!' Aj sa niekedy ľudovo hovorí, že dobrá 
vôľa všetko zdolá. 
ADE Pripomeňme si slová svätej Kataríny Sienskej: Bez boja niet 
pokoja. Obnovujme často svoju dobrú vôľu a Boh nám určite dá pokoj, 
po ktorom tak veľmi túžime. Amen. 


