
Setkání s Krásou, setkání s Duchem 

 

 

Pokud chci hovořit o tom, co nebo setkání s kým mě inspirovalo pro další dny, co vstoupilo do 

hloubky mé bytosti, je podle mě důležité přiblížit i okolnosti, za kterých se tento dotek uskutečnil.  

Jsem 12 let vdovou a tento stav pochopitelně přináší nemalá úskalí.  Být dlouhé roky ve vztahu 

s milovaným manželem, být naprosto sjednoceni svým duchem i tělem, znát i nevyslovené myšlenky 

partnera, mnohé jeho reakce, prostě být jednou bytostí, je určitě velkým darem. Smrtí je žena 

najednou rozdvojena. Nastává období plné zmatku, těžkých vnitřních i vnějších bojů, na které není 

vůbec připravena, které neumí zvládat. Pokud má ještě nezaopatřené dítě, je vystavena přetěžké 

zkoušce. Nechci dál popisovat, s čím vším se musí potýkat, co vše musí, jako nenávratné, přijmout a 

jakou proměnou musí její nitro i tělo projít. 

Je to více než 10 let, kdy jsem poprvé spatřila tento výjev v Sixtinské kapli, ale v té záplavě maleb 

tohoto génia mě nijak neoslovil. Byl to „jeden z mnoha“, byl pro všechny. Ale já v té době usilovně 

pátrala po „něčem“, co bude odrazem mého srdce, co bude ke mně promlouvat jako obrovská výzva, 

co mi pomůže najít znovu „dech mého bytí.“  To něco, při čem se mi sevře srdce a já bytostně 

poznám, že to byl něžný dotek Boha. Během mého života bylo více těchto záblesků, které zůstaly 

uloženy a pomáhaly mě na cestě k tomu mému lepšímu „já.“  

Už od mládí miluji hudbu, má dcera byla učitelka hudby a milovala jsem chvíle, kdy usedla k pianu a 

jen tak preludovala. Byly to okamžiky sjednocení matky a dcery tak intimní, že se tento stav dá těžko 



uchopit slovem. Pak mi ji jeden sexuální úchylák připravil o život. Nechala nám 3leté děvčátko, 

protože biologický otec měl jiné představy o životě, než být tátou. Malá nás brzy přijala za nové 

„rodiče.“ Ale v té době vedle mě stál manžel a tu bolest jsme mohli rozdělit do dvou srdcí. Po smrti 

manžela jsem zůstala na všechno zoufale sama. Hledala jsem chvíle ticha s hudbou, hltala slova 

duchovních knih a Písma a hledala člověka, který by pohladil bolavá místa v duši. Téměř vždy jsem 

byla obdarována, ale za pár dnů „dotek Krásy a Dobra“ vyprchal, přišla vyprahlost, prázdnota a 

smutek.   

Až jednou! Úpěla jsem k Hospodinu (tak jako často úpím dodnes, když se sobě ztrácím), aby pohladil 

a potěšil mou duši a ON mi „dal“ knihu a v ní tento výjev.  Bylo to jako blesk z nebe, a já zírala na 

„Světlo“ obrazu, na to „něco“, co bylo naprosto živé, téměř hmatatelné. V tichu domova začal tento 

obraz promlouvat. Po všech těch usilovných bojích o nalezení pokoje a hledání ztracené lásky, která 

ve mně po smrti manžela zemřela, jsem nejen rozumem, ale i srdcem pochopila svou novou cestu za 

skutečným štěstím. Přesně, jak je to psáno v Písmu: „Vraťte se, synové odpadlí, a já vaše odpadlictví 

vyléčím“ (Jer 3,22) nebo „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám 

dám odpočinout“(Mt 11,28) anebo „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí (…)Já jsem ta cesta, pravda a 

život“ (J 1,6). Tak jako jiní umělci i Michelangelo mě (samozřejmě miliónům dalších) svou rukou 

vyjevil jedinou cestu člověka na této zemi. Kolikrát jsem se ráno probouzela a neměla sílu vstát. 

Přesně jako právě procitnutý Adam, bezduchý, pouze se svou „hmotnou schránkou“ je přitahován 

nesmírnou silou Boží lásky k povstání. Celou svou bytostí jsem se ztotožnila s prvním člověkem a 

začala každou buňkou mého těla přijímat tuto nádhernou pravdu. Nikde jinde nenajde zemdlená 

duše pomoc, jen v obrácení se k Bohu. Konečně jsem upustila od hledání „náhradních“ potěšení a 

prosila a hlavně posilovala svou vůli, abych se skutečně „celým svým srdcem, celou svou duší a celou 

svou myslí obracela ke svému Stvořiteli“ (srv. Mt 22,37). Vždyť On nese celé lidstvo, On ponese i mě. 

Je až dojemné, jak mistrně autor vyjádřil tu naši omezenost a Boží svěžest, sílu, zájem o každého 

z nás. Možná k mnoha jiným promlouvá tento obraz o stvoření člověka, o Božím úradku povolat 

Adama, později Evu, aby mohl s někým sdílet svoji Lásku, svou péči, své Slovo (skrze Ježíše). Pro mě je 

to obraz síly a péče, kterou mě Bůh zahrnuje v každém okamžiku života, to sklonění Boha ke mně.  

Umělec mistrně „zhmotnil“ v povadlé Adamově ruce jeho celkovou ochablost, a Bůh, aniž by něco 

viditelného učinil, pozvedá Adama k životu. Boží Duch vstupuje do něj a on může povstat k životu,  

stát pevně na svých nohou, prostě být sám sebou, být člověkem svobodným, ale v každé oblasti 

života plně závislém na svém Bohu.  

Při pohledu na toto 4. pole stropu Sixtinské kaple se mi často vybaví slova jednoho podstatně staršího 

jezuity: „Jen tvůj tichý dech, Pane, se dotkl mé tváře a mé srdce zahořelo láskou.“ Mnoho věcí mezi 

nebem a zemí pro mě zůstává tajemstvím, ale dnes zažívám, že mě pozvedá můj Pán, kdykoliv se k 



němu obracím. Naučila jsem se každé ráno začínat s prosbou o Ducha a je zajímavé, že se daleko více 

můžu otevřít nejen lidem, členům mé rodiny, ale hlavně všemu, co přichází od Boha. Nikdy jsem tak 

nevnímala různé drobnosti dne, které ke mně hovoří, až po tomto prožitku závislosti na Bohu. A i 

když občas „uhnu“ z cesty, která mě byla skrze tento obraz naznačena, pocítím bytostně své 

zbloudění. Velice rychle se pak navracím nejen k tomu „nataženému prstu“, ale do celé náruče Boží.  

Nevím bezpečně, jak působí tato malba na jiné, ale tuším, že se dá použít nejen pro ovdovělé a jinak 

strádající lidi. Pro meditaci o směřování člověka, pro rozjímání o potřebě blízkosti Boha, musí prospět 

snad každému vnímavému srdci. Žijeme v době, kdy se upřednostňují „nasládlé“ prožitky, které po 

odeznění rychle zhořknou. Tento život na povrchu, často přespříliš hektický, tříští naši duši a mysl a 

v důsledku toho se zoufale rychle pošlapávají lidské vztahy, převrací se hodnoty života a někdy mám 

pocit, že se mnozí ženou životem jak „urvaný vagón“, aniž by znali, kam jdou či kdo vlastně jsou. Je to 

tragédie dnešního člověka, který je doslova pohlcován tímto světem. Jak potřebné je právě ráno 

nebo večer srovnat si mysl a nitro rozjímáním třeba před podobně „mluvícími“ obrazy.  

Ještě jeden postřeh, který vnímám jako představitel slabšího pohlaví. Bůh má přece i ženskou „tvář.“ 

Nikdo neumí být tak jemný, něžný, naslouchající a obětující se jako žena. A právě ženství je v tomto 

světě potlačováno a jen málo z nás si tento dopad uvědomuje. Velebnost, vznešenost a důstojnost, 

kterou Bůh doporučil i Jobovi (srv. Job 40,10), jakoby vymírala. Žena přestává být ženou v tom 

obraze, jaký jí uložil do vínku Bůh. Dobře prosperující podnikatelky, uměle vytvořené sexy krásky jsou 

upřednostněny před milující mámou mnoha dětí, před moudrými babičkami nebo panensky čistými 

mladými dívkami. Jak lacino se dokáže žena nabízet a ztrácet svoji pravou hodnotu vidíme kolem 

sebe na každém kroku. A právě připomínka toho, jak žít, komu se klanět a koho uctívat, abychom byli 

opravdu šťastni už i na této zemi, je nesmírně potřebná.  

Michelangelovo  Stvoření Adama zůstává pro mě stálou připomínkou směru mé cesty a pohlazením 

na duši, že „vím.“ Mužnost Adamovy postavy je dokonalá, ale bez vdechnutí Ducha zůstane pouze 

hmotou, která zaniká. Proto je třeba otevírat svá srdce i mysl pro každé vnuknutí Ducha a vyvarovat 

se tlaku všeho, co mě od tohoto směřování odvádí. „Rač světlo v mysli rozžehnout, vlij do srdcí nám 

lásky proud…“ se modlíme v Hymnu Veni Creator Spiritus. A Bůh dokonce slibuje v dalších slovech 

této modlitby, že „zhojí slabosti našeho těla silou své milosti.“ Co víc si můžeme přát? A toto nám 

překrásně právě malíř vyjádřil v tomto věčném díle. Můžu být jen vděčná Bohu, že skrze něj ke mně 

promlouvá.  
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