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Jak všichni snadno pochopí, vnitřní život je povznesená forma 
intimního rozhovoru, který každý vede sám se sebou, jakmile je sám, 
dokonce i v bouři velkého města. Od chvíle, kdy se přestane bavit se 
svými bližními, mluví člověk vnitřně sám se sebou o tom, co ho nejvíce zaměstnává. Tento 
rozhovor se velmi liší podle věku. Je jiný u člověka starého a u mladého. Také se velmi liší 
podle toho, zda je člověk dobrý nebo špatný. 
 
Jakmile člověk vážně hledá pravdu a dobro, má tento důvěrný rozhovor se sebou samým 
tendenci stát se rozhovorem s Bohem. Místo toho, aby člověk hledal ve všem sám sebe, 
místo toho, aby se více či méně vědomě snažil udělat ze sebe střed, má člověk tendenci 
hledat ve všem Boha a nahrazovat egoismus láskou k Bohu a k duším v Něm. To tvoří vnitřní 
život. Žádný upřímný člověk nebude mít potíže to rozpoznat. Jediná nezbytná věc, o které 
Ježíš hovořil k Martě a Marii, spočívá ve slyšení Božího slova a životě podle něj. 
 
Takto pojatý vnitřní život je v nás něčím mnohem hlubším a potřebnějším než intelektuální 
život nebo pěstování věd, než umělecký nebo literární život, než společenský nebo politický 
život. Někteří velcí učenci, matematici, fyzici a astronomové bohužel nemají vnitřní život, 
abych tak řekl, ale věnují se studiu své vědy, jako by Bůh neexistoval. Ve chvílích osamění s 
Ním nevedou žádný důvěrný rozhovor. Jejich život se v určitých ohledech jeví jako hledání 
pravdy a dobra ve víceméně určité a omezené oblasti, ale je tak poskvrněný sebeláskou a 
intelektuální pýchou, že můžeme oprávněně pochybovat, zda bude přinášet ovoce pro 
věčnost. Mnoho umělců, literárních osobností a státníků se nikdy nepovznese nad tuto 
úroveň čistě lidské činnosti, která je zkrátka zcela vnější. Žijí hlubiny jejich duší Bohem? 
Zdálo by se, že ne. 
 
To ukazuje, že vnitřní život neboli život duše s Bohem si zaslouží být nazýván jedinou věcí, 
která je nezbytná, protože jím směřujeme ke svému poslednímu cíli a zajišťujeme si svou 
spásu. Tento cíl nesmí být příliš široce oddělen od postupného posvěcování, protože v tom 
spočívá samotná cesta spásy. 
 
Zdá se, že existují tací, kteří si myslí, že stačí být spasen a že není nutné být svatým. Zjevně 
není nutné být světcem, který koná zázraky a jehož svatost je oficiálně uznána církví. 
Abychom byli spaseni, musíme jít cestou spásy, která je totožná s cestou svatosti. V nebi 
budou jen svatí, ať už tam vstoupí hned po smrti, nebo po očištění v očistci. Nikdo nevstoupí 
do nebe, pokud nemá onu svatost, která spočívá v dokonalé čistotě duše. Každý hřích, i 
kdyby byl všední, musí být smazán a trest za hřích musí být vytrpěn nebo odpuštěn, aby se 
duše mohla navždy těšit z vidění Boha, vidět Ho tak, jak se on vidí, a milovat Ho tak, jak 
miluje On sám. Pokud by duše vstoupila do nebe před úplným odpuštěním svých hříchů, 
nemohla by tam zůstat a sama by se uvrhla do očistce, aby byla očištěna. 
 
Vnitřní život spravedlivého člověka, který tíhne k Bohu a již podle Něj žije, je skutečně to 
jediné potřebné. K tomu, aby člověk byl svatým, není podmínkou intelektuální kultura ani 



velká vnější aktivita, stačí, že žijeme hluboce podle Boha. Tato pravda je patrná u svatých 
prvotní církve, někteří z oněch svatých byli chudí lidé, dokonce otroci. Je to patrné i u sv. 
Františka, sv. Benedikta Josefa Labre, svatého faráře z Arsu a u mnoha dalších. Všichni 
hluboce rozuměli těmto slovům našeho Spasitele: „Co prospěje člověku, když získá celý svět 
ale ztratí svou vlastní duši?“ Jestliže lidé obětují tolik věcí, aby zachránili život těla, které 
musí nakonec zemřít, co bychom neměli obětovat, abychom zachránili život své duše, který 
má trvat věčně? Neměl by člověk milovat svou duši více než své tělo? "Nebo jakou náhradu 
dá člověk za svou duši?" dodává náš Pán. "Jedna věc je potřeba," říká nám. K záchraně naší 
duše je nutná jediná věc: poslouchat slovo Boží a žít podle něj. V tom spočívá ten nejlepší 
úděl, který věrné duši nikdo nevezme, i kdyby měla přijít o všechno ostatní. 
 
Z knihy Tři období duchovního života (Les Trois Ages de la Vie Interieure). 


