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Modlitba, čiže rozhovor s Bohom, je najvyšším dobrom, lebo je spoločenstvom a zjednotením
s Bohom. Ako sa telesné oči rozjasňujú, keď vidia svetlo, tak aj duša upriamená na Boha je
ožiarená jeho nevýslovným svetlom. Hovorím o modlitbe, ktorá nie je zvyková, ale vychádza z
duše; ktorá nie je obmedzená na určitý čas alebo hodinu, ale sa koná stále, v noci i vo dne.

Lebo nestačí, keď sa duch len vtedy narýchlo pozdvihne k Bohu, keď sa sústredíme na
modlitbu; ale aj vtedy, keď nás zamestnávajú nejaké úlohy, či už starostlivosť o chudobných, či
iné starosti alebo užitočné dobročinné skutky, máme do toho miešať túžbu po Bohu a
spomienku naňho, aby sa všetko láskou k Bohu, sťa soľou okorenené stalo lahodným
pokrmom pre Pána vesmíru
. A stále, cez celý život môžeme sa
tešiť zo zisku, ktorý plynie z toho, že mu venujeme viac času.
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Modlitba je svetlom duše, pravým poznaním Boha, prostredníčkou medzi Bohom a ľuďmi.
Duch, modlitbou povznesený až do neba, objíma Pána v nevýslovnom šťastí. Dychtí po
božskom mlieku ako dieťa, keď volá s plačom matku. Chce, aby sa splnili jeho vlastné túžby, no
dostáva lepšie dary, ako je celý viditeľný svet.

Modlitba je úctyhodná sprostredkovateľka pred Bohom, rozveseľuje srdce a utišuje jeho
túžby. Keď hovorím o modlitbe, nemysli si, že sú to slová. To je túžba po Bohu, nevýslovná
láska, ktorá nepochádza od ľudí, ale má pôvod v Božej milosti. Aj Apoštol o nej hovorí:
„My nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás
nevysloviteľnými vzdychmi."

Ak Pán niekomu daruje takúto modlitbu, je to bohatstvo, ktoré nemôže byť odňaté. Je to nebes
ký pokrm, ktorý nasycuje dušu
: kto ho ochutná, vzplanie večnou túžbou po Pánovi, akoby jeho dušu rozpaľoval najhorúcejší
oheň.

Túto modlitbu potom svojím úsilím zdokonaľuj: okrášľuj svoj dom skromnosťou a pokorou,
rozjasňuj ho svetlom spravodlivosti; vyzdobuj svoj dom dobrými skutkami ako ušľachtilým
zlatým poťahom a namiesto maľovky a ozdobných kameňov použi vieru a veľkodušnosť. A nad
celú stavbu polož na dokončenie domu modlitbu ako strechu. Tak pripravíš Pánovi dokonalý
príbytok a prijmeš Pána ako v skvelom kráľovskom paláci. A skrze jeho milosť budeš vlastniť
naozaj jeho samého ako obraz umiestený v chráme duše.

Z Homílií Pseudo-Chryzostoma; (Supp., Hom. 6 De precatione: PG 64, 462-466)
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