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Anotace: 

 

Bakalářská práce s názvem Cesta ke svobodě: Inspirováno svatým Janem od 

Kříže si klade za cíl seznámit čtenáře se spiritualitou a učením svatého Jana od Kříže. 

Snaží se o prolnutí dvou nejznámějších děl svatého Jana od Kříže – Výstup na horu 

Karmel a Temná noc - s Písmem svatým. Hlavním tématem celé diplomové práce je 

téma svobody, respektive proces osvobození člověka od čeho a k čemu. V první části 

bakalářské práce se čtenář dozví základní informace o životě svatého Jana od Kříže; o 

kořenech Janova učení; co je základem člověka a zároveň co je jeho cílem; k čemu 

směřuje a k čemu je povolán; jaká událost předcházela pozdější nutnosti osvobozování 

se. V dalších kapitolách se čtenář seznámí s důležitými symboly, radami a zásadami 

učení svatého Jana. Co svatý Jan svým učením sleduje, k čemu člověka vybízí a k čemu 

ho zve. Druhá část bakalářské práce se už podrobněji zabývá jednotlivými fázemi 

procesu osvobozování vedoucí přes „temnou noc“ až k „nadpřirozenému sjednocení“ 

duše s Bohem, tedy k „naprosté svobodě“.  

 

Klíčová slova: 

Svatý Jan od Kříže, cesta, hora, „temná noc“, osvobození, „nadpřirozené sjednocení“ 

 

Summary: 

 

 The Bachelor thesis with the title The journey toward freedom: Inspired by 

Saint John of the Cross sets oneself a goal to inform readers about spirituality and 

teaching of Saint John of the Cross. It tries to interdigitate two the most famous writings 

of Saint John of the Cross – it is the book The Ascent of the Mount Carmel and the 

book The Dark Night – with the Bible. The topic of the freedom is the main topic of the 

Bachelor thesis, especially the process of liberation the man from something and toward 

something. In the first part of the Bachelor thesis the reader gets to know the basic 

informations about life of Saint John of the Cross; about roots of Saint John´s teaching; 

what is the foundation of the man and at the same time what is the aim of the one‘ s life 

and for which he is calling. Next what is the cause for necesarry free oneself. In the next 

chapters the reader learns about the important symbols, counsels and rules of Saint 

John‘ s teaching and toward which he is inviting the man with his teaching. The second 



part of the Bachelor thesis deals in detail with individual parts of the process of 

liberation leads through the „dark night“ all the way to the „transcendental union“ the 

soul with the God, ergo to the „absolute freedom“. 

 

Keywords: 

Saint John of the Cross, the journey, the mountain, the „dark night“, liberation, the 

„transcendental union“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek 

 

V – kniha Výstup na horu Karmel (obsahuje 3 knihy) 

N – kniha Temná noc (obsahuje 2 knihy) 

DP – kniha Duchovní Píseň  

ŽP – kniha Živý plamen lásky  

 

U zkratek V a N se zároveň vyskytují tři čísla.  

Příklad: 2V 1,3  

   První číslo 2 – označuje, že jde o druhou knihu Výstupu na horu Karmel 

   Druhé číslo 1 – označuje kapitolu 

   Třetí číslo 3 – označuje bod ve zmíněné kapitole 

 

Rady – „Counsels of Light and Love of St. John of the Cross“. Úvod: Merton, Thomas. 

London: Burns and Oates, 1977.  

 

GS – Gaudium et spes (Radost a naděje) – Pastorální konstituce o církvi v dnešním 

světě. 

 

Jan, svatý Jan, svatý Jan od Kříže – Ve své práci občas používám zkrácenou verzi 

jména - svatý Jan od Kříže, a to ve formě Jan nebo svatý Jan. Vždy však jde o svatého 

Jana od Kříže. 

 

I., II. – Tyto římské číslice označují, o kterou část mé práce jde. Uvádím je v textu při 

odkazu na kapitolu, která bude následovat, nebo o které jsem již mluvila. 
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Úvod 

 

 Název mé bakalářské práce zní - Cesta ke svobodě: Inspirováno svatým 

Janem od Kříže. První část názvu vznikla až později, jako výsledek mého pátrání                  

a bližšího studování svatého Jana od Kříže. Tím prvotním impulsem mi však byla 

samotná postava tajemstvím obestřeného španělského mystika svatého Jana od Kříže, s 

jehož jménem jsem se poprvé setkala v souvislosti s pojmem „temná noc“. Ten ve mne 

vyvolal množství otázek, například: „Kdo to byl svatý Jan od Kříže?“ „Co znamená 

ona „temná noc“, jaký má smysl a proč je se svatým Janem od Kříže spojována?“ ...       

a zaujal mne natolik, že jsem se začala o postavu a spiritualitu svatého Jana od Kříže 

více zajímat. V průběhu studia se přede mnou nečekaně otevřela úžasná hloubka 

Janových spisů a jeho učení a zároveň množství dalších témat, které by bylo možné 

hlouběji rozpracovat. Uvědomila jsem si, že není v mých silách celou „Janovu 

problematiku“, za vyhrazenou dobu, kterou mám pro napsání bakalářské práce, 

prozkoumat a čtenáři nabídnout. Proto bych ráda už nyní v úvodu uvedla na pravou 

míru to, čím se ve své práci zabývám, co je mým cílem a co mým cílem není.  

Mým cílem není předložit ucelený, do detailu propracovaný přehled spirituality 

svatého Jana od Kříže. Mým cílem však je pokusit se představit hloubku a rozsah 

spirituality svatého Jana v takové míře, v jaké jsem byla já schopná ji do této doby 

pochopit a nastudovat. Dále informovat čtenáře o učení svatého Jana od Kříže, o tom, 

co svým učením sleduje, k čemu člověka vybízí a k čemu ho zve. Ve své práci se též 

snažím o prolnutí učení svatého Jana od Kříže s Písmem svatým. 

 Už nyní prozradím, že se, ve shodě s Janovým učením, vydávám na „cestu 

osvobození“ člověka od všeho, co ho svazuje a zotročuje. Hlavní inspirací se mi pro 

toto téma stala dvě díla svatého Jana od Kříže - kniha Výstup na horu Karmel a kniha 

Temná noc. K ilustrování osvobození si též beru za příklad téma „Exodu“ a „pouště“, 

které ovšem vzhledem k rozsahu práce dopodrobna nerozpracovávám.   

Svou práci jsem rozdělila na dvě části. V první části (I.), kterou jsem nazvala 

„Svatý Jan od Kříže“, bych ráda čtenáře seznámila se životem svatého Jana a s kořeny 

jeho učení. Dále se zabývám tématem svobody, respektive od čeho a k čemu učení 

svatého Jana od Kříže člověka osvobozuje, k čemu ho uschopňuje a povolává. Téma 

osvobození zasazuji do knihy Genesis 1,26: Stvoření člověka k obrazu a podobě Boží.     

Je to základ, ze kterého člověk, ale i svatý Jan od Kříže ve svém učení, vychází. 



Vzhledem k osvobozování se zabývám tzv. „prvotním hříchem“ (Gn 3,1 – 7) a jeho 

důsledky. Představuji též důležitý symbol Janova učení a to symbol „Hory“, dále 

Janovy důležité rady a zásady. 

 Druhá část (II.) pojednává o „Mystické duchovní cestě“, na které již probíhá 

samotný proces osvobozování, jež se neobejde bez zmíněné „temné noci“. Jednotlivé 

fáze „mystické duchovní osvobozující cesty“, včetně „temné noci“, dle své kapacity, 

rozpracovávám a vysvětluji.  

 

A nyní už pojďme společně poodhrnout roušku života svatého Jana od Kříže               

a vydat se na dobrodružnou cestu, která slibuje poznání pravdy o sobě, o Bohu, chvíle 

naprosté temnoty, bolesti, ale zároveň světla a ohromné radosti. Na cestu, na kterou 

svatý Jan od Kříže zve každého člověka a kterou můžeme nazvat „cestou osvobození, 

očištění a uzdravení“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. SVATÝ JAN OD KŘÍŽE 

San Juan de la Cruz 

*1542 – +1591 Fontiveros u Avily, Španělsko 

 

Světec, mystik, teolog, římskokatolický kněz, mnich řádu bosých karmelitánů, 

duchovní vůdce, exorcista, básník, člověk citlivý k potřebám druhých 

 
Roku 1675 byl svatý Jan od Kříže blahořečen, roku 1726 svatořečen, v roce 

1926 vyhlášen Učitelem církve a byl mu přiřknut titul Mystický učitel. Roku 1952 se 

stal patronem španělsky píšícím básníkům (Kohut, 2008, str. 58). 

 

Život svatého Jana od Kříže byl velmi zajímavý a pestrý. Vybrala jsem z něj 

však pouze konkrétní etapy, které formovaly osobnost svatého Jana od Kříže a které se 

mi proto zdají být důležité. Zvláště pak etapa uvěznění svatého Jana od Kříže v Toledu, 

ve kterém prožil takzvanou „temnou noc“ vedoucí svatého Jana k hlubokému 

osvobození, se stala stěžejním tématem mé práce.  

 

1. ŽIVOT SVATÉHO JANA OD KŘÍŽE 

 

V této kapitole se budu zabývat jednotlivými vybranými etapami života svatého 

Jana, z nichž každou zvlášť představím.  

 Je to Janovo:  

• dětství  

• dospívání 

• setkání s Terezií z Avily (od Ježíše)  

• uvěznění v Toledu 

 

1.1 Janova rodina 

  

Svatý Jan od Kříže vlastním jménem Juan de Yepes se narodil 24. června roku 

1542 ve Španělsku ve Fontiveros u Avily jako třetí syn Gonzala de Yepes a Cataliny 

Alvarez. Jeho otec Gonzalo byl sirotkem, kterého vychovával bohatý strýc obchodující 

s hedvábím. Jeho matka, Catalina Alvarez, pocházela z velmi chudé rodiny živící se 



tkaním látek v městečku Fontiveros. Gonzalo se s ní seznámil jako zaměstnanec svého 

strýce na jedné ze svých obchodních cest do Medina del Campo. Gonzalova rodina 

Catalinu nepřijala a vyhrožovala mu vyděděním v případě sňatku. Jejich motivací 

zřejmě podle Dodda1 nebyla  chudoba Cataliny, ale její neznámý, uvádí se dokonce 

muslimský původ (Tyler, 2007-2008) a židovské kořeny rodiny Yepes, která později 

konvertovala ke křesťanství.  Gonzalův strýc se obával inkvizičního vyšetřování, kde by 

se mohl „provalit“ původ Cataliny a jeho rodiny a on by tak přišel o čest, postavení       

a peníze. Gonzalo se nenechal vyhrožováním ani případným životem v chudobě zastavit 

a s Catalinou se roku 1529 oženil. Roku 1530 se narodil jejich první syn František 

(Francisco), pak následovalo narození Ludvíka (Luis) a roku 1542 Jana (Juan). 

Španělsko bylo v té době velmocí, ale zem byla postižená chudobou a diskriminací, 

takže i navzdory těžké práci žila rodina ve veliké chudobě a hladu. Gonzalovy priority: 

láska namísto finančního zabezpečení a komfortu, cesta obtížnější namísto snazší, se 

staly Janovi příkladem a inspirací do života. 

 

1.2 Janovo dětství 

 

Když byly Janovi tři roky, zemřel jeho otec Gonzalo. Catalina se proto vydala 

pěšky s Janem v náručí a ostatními  dětmi do Arévala, pak do Mediny del Campo          

– obchodního střediska Castilie, kde doufala, že najde práci v dílnách na zpracování 

vlny. Obraz matky nesoucí své dítě v náručí nebo matky kojící své dítě se stal 

symbolem objevujícím se často v Janových dílech (např. 1N 1,2, str. 39 - 40). 

Když je Janovi osm let, umírá na podvýživu jeho bratr Ludvík. V devíti letech 

začíná navštěvovat internátní školu pro chudé chlapce, která poskytovala základy čtení, 

psaní, katechismu a podnikání na trhu. Poté si Jan vyzkoušel několik řemesel na 

učňovských školách - řezbářství, tesařinu, malířství.  

Janovo dětství nebylo příliš pokojné a zabezpečené, protože on i celá jeho rodina 

vyrůstali v existenčně nejistém prostředí chudoby. Tato chudoba se však díky 

láskyplnosti, odvaze a vytrvalosti Cataliny stala velmi plodnou (Matthew, 2005, str. 22).  

                                                 
 
1 O.C.D. Dodd, Michael. John of the Gross: The person, his times, his writtings. In: 
www.icspublications.org/archives/others/cs6_4.html - na těchto stránkách je umístěn ucelený životopis 
svatého Jana od Kříže a jiné další zajímavé odkazy [cit. 2009-04-05]. 



Jan se skrze ni stal citlivějším k potřebám ještě chudších, než byl on sám. Už jako dítě 

žebral almužny pro ostatní chudé děti.2 

 

1.3 Janovo dospívání 

 

V sedmnácti letech dostal Jan díky Alonsu Alvarezovi, který pracoval jako 

administrátor v městském špitále Medina del Campo, práci ošetřovatele. V nemocnici se 

léčili lidé hlavně s morovou nákazou a pohlavně přenosnými chorobami. Kvůli absenci 

léků zde lidé umírali ve velikých bolestech. Jan se však i v tomto prostředí pohyboval 

s rozhodností, laskavostí a soucitem k nemocným. I přes utrpení z Jana čišela energie     

a radost, kterou se snažil nemocným předávat zpíváním písní, četbou nebo tím, že zval 

hudebníky přímo k lůžku nemocných (Tyler, 2007-2008). 

Od roku 1559 do roku 1563 studoval Jan díky podpoře Alonsa na jezuitské 

koleji v Medině del Campo, která poskytovala nejlepší vzdělání v renesančních 

humanitních studiích.  

V jednadvaceti letech Jan odmítá další Alonsovu pomoc, kterou je nabídku 

studia na univerzitě v Salamance, a vstupuje do karmelitánského kláštera svaté Anny, 

ve kterém roku 1564 skládá věčné sliby a přijímá jméno Jan od svatého Matěje.        

Po roce noviciátu byl Jan poslán do karmelitánské koleje v Salamance, kde studoval 

spirituální a teologické tradice a o tři roky později byl vysvěcen na kněze (Matthew, 

2005, str. 23). 

 

1.4 Klášterní život 

 

Jan byl velmi uchvácen tradicí karmelitánského řádu, jehož duchovním 

zakladatelem a vzorem je starozákonní prorok Eliáš (srov. 1Král 16-18), a prvky tohoto 

řádu, mezi které patří úcta k Panně Marii, kontemplace, chudoba, prostota, přísnější 

klauzura, mlčenlivost, dlouhé posty a více fyzické práce. Janova představa ovšem nebyla 

splněna, protože mniši žili naprosto odlišným způsobem života, než byla chudoba, 

kterou Jan znal a žil. Měli dostatek jídla, majetku a nosili honosné hábity (Matthew, 

2005, str. 23). To vyvolalo v Janovi vnitřní krizi vedoucí k tomu, že začal přemýšlet      

                                                 
2 O.C.D. Dodd, Michael. John of the Gross: The person, his times, his writtings. In: 
www.icspublications.org/archives/others/cs6_4.html [cit. 2009-04-05] 



o odchodu ke kartuziánům, protože věřil, že jejich radikální závazek k samotě                

a modlitbě je pro něj tím pravým (Benker In: Učitel víry, 1991, str. 26). 

 

1.5 Setkání s Terezií od Ježíše (z Avily) 

 

Roku 1567 se Jan setkává s Terezií od Ježíše, zvanou Terezie z Avily. Toto 

setkání mu naprosto změnilo život. Terezie Jana přesvědčila, aby z boje neutíkal a něco 

se svou situací udělal. Jan poznal, že Terezie má stejné představy o řeholním životě, 

jako on. Postupně se stali spojenci a dobrými duchovními přáteli (Matthew, 2005, str. 

24). Oběma šlo o obnovu následování Krista svým životem, prohloubení duchovního 

života a o rozejití se s povrchní náboženskou praxí. Terezie Janovi ukázala, že 

intenzivní život v modlitbě nesmí být zbaven kontaktu s bližními a lidmi, kteří touží po 

duchovním vedení (Herbstrithová, 2005, str. 67-68).  

V roce 1526 se Terezie podílela na reformě ženského karmelitánského řádu. 

S několika sestrami se oddělila od původní řehole v Avile založila první ženský 

reformovaný klášter „bosých“ karmelitek.3 Nazvaly se „bosé“ karmelitky kvůli 

sandálům, které nosily a které značí oděv chudých, dále kvůli prostému hábitu, 

odhodlanosti hledat v modlitbě Boží blízkost, kvůli evangelijní chudobě, skromnosti      

a projevované lásce k bližním.4 Jan působil v Tereziině klášteře jako duchovním vůdce. 

Roku 1568 se Jan odstěhoval do rolnického domku v Duruelu, kde založil první 

mužský reformovaný klášter – duchovní centrum pro široké okolí -  ve kterém se stal 

novicmistrem a kde začíná s uskutečňováním Tereziiny reformy.5 Společně se dvěma 

bratry se Jan zavázal k zachování původní řehole, oblékl si prostý hábit bosých 

karmelitánů, opustil konzumní styl života známý v tehdejší době (Herbstrithová, 2005, 

str. 68) a přijmul řádové jméno Jan od Kříže (Juan de la Cruz), pod kterým se stal 

všeobecně známým. Toto jméno zdůrazňuje podstatný rys reformy bosých karmelitánů. 

Tím je následování Krista cestou kříže. Následování zde znamená utváření sebe sama    

a nechání se utvářet k obrazu Ježíše Krista, který sám nesl kříž a byl na něm ukřižován. 

(Stein, 1997, str. 13) Moudrost následování Krista cestou kříže podle svatého Jana 

znamená přijetí lásky, kterou člověku daruje Duch svatý, protože láska dává sílu zříci se 

                                                 
3 http://www.karmel.cz/s_bosi.php - Tereziánský Karmel OCD. Řád karmelitánů (oficiální stránky)  
[cit. 2009-04-05]. 
4Dodd, Michael. OCD. John of the Cross: The person, his times, his writings. In: 
www.icspublications.org/archives/others/cs6_4.html  [cit. 2009-04-05]. 
5 Srov. www.icspublications.org/archives/others/cs6_4.html  [cit. 2009-04-05]. 



všeho, na čem člověk lpí, láska dává schopnost darovat sebe sama. Následování Krista 

cestou kříže znamená nevolit vůli svou, ale vůli Boží (Rupnik, 2003, str. 63).  

 Pro svatého Jana od Kříže je cesta následování Krista cestou askeze, ke které 

svým učením vybízí každého člověka. Askezi Jan nechápal jako neustálé kárání             

a poslušnost do písmene, ale jako ustavičnou modlitbu, aktivní utváření prostoru Bohu 

v našem nitru (Stinissen, 1997, str. 117) a jako službu bližním.  

 

1.6 Počátek potíží 

 

Tereziina reforma s sebou však přinesla obtíže a spory mezi bratry z „původního 

řádu“ – tzv. „obutými“ a bratry hlásící se k reformě – tzv. „bosými“ (Benker In: Učitel 

víry, 1991, str. 26). „Obutí“ bratři ji chápali jako kritiku a rebelii namířenou proti sobě. 

Nevraživost vůči reformě vyvrcholila na počátku prosince roku 1577. Jan byl prohlášen 

za rebelanta, nebezpečného živla, který narušuje harmonii řádu a jako hlavní 

představitel reformy byl „obutými“ spolubratry zajat a odvlečen do klášterního vězení 

v Toledu, v němž byl odsouzen k přísnému vězení (Kohut, 2008, str. 58).  

 

1.7 „Temná noc“ v Toledu 

 

Jan byl nejdříve držen ve vězeňské kobce a pak v maličké místnosti téměř beze 

světla, která dříve sloužila jako záchod (Tyler, 2007-2008). Ve vězení trpěl fyzicky        

i psychicky. Musel snášet pohrdavý výsměch, bičování od svých spolubratrů, trpěl 

podvýživou a místo šatů dostal plesnivějící „hadry“ (Matthew, 2005, str. 26). Zažíval 

vnitřní muka a strach o svůj život. Nebyl si vůbec jistý tím, jestli se ještě někdy dostane 

na svobodu. Nejtrýznivější byly řeči jeho věznitelů, kteří mluvili o tom, že ho chtějí 

otrávit jídlem (Benker In: Učitel víry, 1991, str. 26), že se dostane ven jedině v rakvi      

a že se jeho reforma rozpadla. Jan si kvůli psychickému tlaku i fyzickému týrání přestal 

být jistý sám sebou, Božím voláním k reformě a způsobem života, který podle vzoru 

Krista začal žít. Měl strach, aby si Terezie nemyslela, že ji zradil (Matthew, 2005, str. 

26).  

 

Ve vězení zažíval svatý Jan od Kříže fyzické utrpení, psychické týrání, samotu, 

ale  také utrpení duchovní, jehož vrcholem se stala takzvaná „temná noc“.  

 



  „Temná noc“ je obrazem Janovy opuštěnosti a toužebného hledání Boha, 

Janova Milovaného, jeho poslední naděje, jistoty a opory, který se mu v nejtěžších 

chvílích života skryl a zanechal ho samotného v temnotě, strachu, úzkosti a utrpení.     

Po celou dobu, kdy potřeboval Jan vnímat Jeho přítomnost, být nesen na Jeho křídlech, 

se mu Bůh zdál být vzdálený a nepřátelský.  

„Temná noc“ je časem utrpení smyslů, duše i ducha (N, Bolestná zkušenost, str. 

24). Ale i přes obrovskou temnotu a utrpení je to zároveň čas paradoxu. Uprostřed 

nejhlubší existenciální úzkosti a bolestné opuštěnosti, ve které Janovi nezbývalo vůbec 

nic, o co by se mohl opřít, zažíval „hluboké osvobození“, „láskyplný dotyk Boha“         

a „sjednocení“ s Ním ve víře, naději a lásce (Benker In: Učitel víry, 1991, str. 27). 

„Temná noc“ se svatému Janu od Kříže stala průvodcem, cestou k Bohu (Dobhan In: 

Učitel víry, 1991, str. 61), ke „žhavému plameni lásky“ (Poezie sv. Jana od Kříže, 2003, 

str. 7).  

 

„Temná noc“ je považovaná za „mystickou zkušenost“, o které si teď něco 

řekneme. 

 

1.7.1 Mystická zkušenost 

 

 Mystickou zkušeností se rozumí „vnitřní sjednocující setkání člověka 

s Bohem.“6 Je to zakoušení Boha ve svém vlastním nitru, který je v něm odvždy 

přítomným neviditelným základem, kterého si duše nemusí být vědoma (DP 11,3, str. 

79-80). Mystická zkušenost nemůže být vnímána skrze smysly, rozum, vlastní úkony, 

schopnosti, pojmy, obrazy, znamení (2N 17,2, str. 166),  ale pouze „bezprostředním 

stykem“, což znamená poznáním, které do našeho srdce přichází od Boha samotného 

jako jeho dar.7 Svatý Jan od Kříže mluví o „velmi jemném dotyku Milovaného“        

(DP 25,5, str. 166), který zapaluje duši ohněm lásky, která duši posiluje, uzdravuje   

(DP 25,5, 166) a proměňuje (N, Zamyšlení, str. 9). Jde o pasivní poznání, které si my 

sami nemůžeme aktivně přivodit, ale jež nám z vlastní iniciativy „vlévá“ do duše Bůh 

skrze naši víru.  

                                                 
6 Rahner, K. – Vorgrimler, H. Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996. s. 190 In: 
http://www.mystika.cz/nabozentsvi/ostatni/krestan-mysticka_zkusenost.htm - Rahner. heslo Mystika.  
[cit. 2009-05-13]. 
7 Rahner, K. – Vorgrimler, H. Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996. s. 190 In:. 
http://www.mystika.cz/nabozentsvi/ostatni/krestan-mysticka_zkusenost.htm - Rahner. heslo Mystika.  
[cit. 2009-05-13]. 



Mystická zkušenost je tedy zkušeností víry (Dobhan In: Učitel víry, 1991, str. 

60). Svatý Jan od Kříže nazývá pasivní poznání mystickou kontemplací (2V 13, 122-

124). Vrcholem pasivní mystické kontemplace je takzvané „blažené patření“ neboli stav 

„nadpřirozeného sjednocení“ duše s Bohem (Fiores, Goffi In: Slovník spirituality, 

1999, str. 404).  

 

Dříve než vysvětlím pojem „nadpřirozené sjednocení“ musím vyjít z takzvaného 

„bytostného sjednocení“. Bytostné sjednocení, jinak řečeno přirozené nebo podstatné, 

znamená, že člověk je sjednocen, spojen s Bohem už počátku svého života. Toto pojetí 

vychází z Genesis 1, 26 – Stvoření člověka k obrazu a podobě Boží, o kterém budu 

podrobněji mluvit v (I.) kapitole 4 – Člověk jako „image Dei“. Svatý Jan od Kříže je 

toho názoru, že Bůh zachovává tímto spojením bytí člověka. Bez něj by člověk nemohl 

existovat. Bytostné sjednocení trvá vždy a za všech okolností, aniž bychom se museli 

nějak kladně přičinit nebo naopak provinit (2V 5,3, str. 90). 

Abychom pochopili, co se nám svatý Jan od Kříže bude snažit v následujících 

částech sdělit, musíme se též zaměřit na sjednocení nadpřirozené (Stinissen, 1997, str. 

6). Jinak řečeno „sjednocení podobnosti“, „přetvoření v Boha láskou“, „stav 

dokonalosti“, „duchovní manželství“ (DP 22,3, str. 151), jež se naplňuje mezi 

Snoubencem (Kristem) a snoubenkou – (lidskou duší) (DP, Základní témata, Dnešní 

obtíže, str. 15) tehdy, když se vůle lidská shoduje s vůlí Božskou (V, Báseň „Za jedné 

noci temné“, sloka 5., str. 22): 

 

„Ó, noci která jsi vedla 

Ó, noci, milejší než svítání! 

Ó, noci, která jsi spojila 

Milovaného s milovanou, 

milovanou v Milovaného přetvořila!“ 

 

 „Nadpřirozené sjednocení“ je naplněním cíle, k němuž Bůh duši od počátku 

stvořil (…uskutečňovat obraz a podobu Boží) (DP, Základní témata, Snubní symbolika, 

str. 15). Zmíněné „přetvoření v Boha“ nebo „sjednocení“, i když je obrazem hluboké 

jednoty a dokonalého naplnění lidské duše, nevyjadřuje ztrátu lidské identity ani to, že 

by byl člověk s Bohem jedno. Příkladem jednoty je například tajemství Boží Trojice 

(Moioli In: Slovník spirituality, 1999, str. 546). V našem případě jde o podíl na božské 



přirozenosti (2V 5,3, str. 90 – 91). Ten svatý Jan od Kříže vysvětluje na příkladu 

„dokonalého tělesného manželství“. Když jsou „dva v jednom těle“, je to stejné, jako 

když jsou v „duchovním manželství“ dvě přirozenosti (lidská a Božská) v jednom 

duchu a v jedné lásce (DP 22,3, str. 151). Každý z nich má podíl na tom druhém. 

 

Ještě se vrátím k Janovu pojetí duše jako snoubenky a Krista jako snoubence. 

Toto pojetí vypovídá o „snoubeneckém charakteru mystické zkušenosti“. Lze mluvit těž 

o „Snubní mystice“, která vychází z křesťanského pozadí Smlouvy (viz kapitola 3.3 - 

Osvobození v Písmu svatém) (Srov. Jer 31; Ez 36), jež je člověku zdarma nabídnuta 

skrze vtělení Boha v Ježíši Kristu a Kristovo utrpení a vzkříšení (Moioli In: Slovník 

spirituality, 1999, str. 546, 551).  

 

 „Temná noc“ je též součástí „mystické duchovní cesty“, na kterou svatý Jan od 

Kříže zve každého člověka. 

 

1.7.2 Mystická duchovní cesta 

 

Mystická duchovní cesta je duchovní cesta každého člověka, který se vědomě 

rozhodne přijmout Boha do svého života, začne s ním počítat – můžeme mluvit             

o takzvaném obrácení či metanoie - a dovolí Bohu, aby ho utvářel podle Svého obrazu 

(Benker In: Učitel víry, 1991, str. 28).  

Součástí mystické duchovní cesty je již řečená „temná noc“, která vrcholí 

„nadpřirozeným sjednocením“ duše s Bohem. Ta obsahuje několik fází, ve kterých       

se duše člověka očišťuje, uzdravuje, osvobozuje. Je to „temná noc smyslu“, ve které     

se očišťuje smyslová stránka člověka neboli vnější část duše a „temná noc ducha“,     

ve které se očišťují duchovní mohutnosti (rozum, paměť, vůle) neboli vnitřní část duše.  

 

Celé mystické duchovní cestě, včetně „nadpřirozeného sjednocení“, zvláště však 

„temné noci“ se bude ve své práci ještě mnohem podrobněji věnovat.  

 

Nyní se však podíváme na to, co bylo se svatým Janem od Kříže dál, protože 

jeho život ve vězení nekončí, ale po devíti měsících pokračuje na svobodě.  

 

 



1.8 Po devíti měsících… 

 

Po devíti měsících se Janovi z vězení podařilo uprchnout do kláštera Tereziiných 

sester sídlících v Toledu, u kterých se nějaký čas skrýval (Matthew, 2005, str. 28).  

Po krátkém odpočinku byl svatý Jan propašován do Jižní Andalusie. V Beasu de 

Segura, kde tři roky před tím založila Terezie jeden ze svých klášterů, byl jmenován 

zakladatelem a rektorem řádové koleje. Od roku 1582 do roku 1584 působil v Granadě 

v klášteře jako převor. Poté až do roku 1588 působil v jižním Španělsku jako provinční 

vikář karmelitánských klášterů Tereziiny reformy. Mimo jiné sám dál neúnavně na 

reformě pracoval.  

Celý Janův dosavadní život ve mně probouzí otázku, jestli se svatý Jan za tu 

dobu, kterou strávil ve vězení, nějakým způsobem změnil? Odpovědí je, že nejenom 

„temná osvobozující noc“, ale i láska, maminčina podpora, otcův příklad, chudoba        

i bolest formovaly život svatého Jana od útlého dětství a v dospělosti se mu staly 

zdrojem síly k nesobecké službě a citlivé pomoci druhým. Svatý Jan od Kříže předával 

druhým lásku, kterou dostával od své rodiny, ale kterou ho také v „temné osvobozující 

noci“ naplnil sám Bůh. Svatý Jan od Kříže se díky zkušenosti „temné noci“ stal 

schopným pronikat do srdcí jiných lidí, naslouchat jim a setkávat se s nimi v jejich 

těžkostech. Byl velmi jemným, citlivým, starostlivým mužem, měl úctu k lidem, nadále 

se věnoval službě nemocným, chudým a trpícím. Měl zvláštní pochopení pro ty, kteří 

byli náchylní ke smutku a depresím. Svým veselým duchem a pozitivní myslí dokázal 

povzbudit ty, kteří to potřebovali (Kavanaugh, 1987, str. 21). Podporoval maminku a 

bratra, kteří stále žili v chudobě, choval se k druhým velmi lidsky a bratrsky (Matthew, 

2005, str. 34), čímž mnohým ukázal cestu k Bohu. Stal se též vyhledávaným duchovním 

vůdcem, který sdílel život a cestu s mnoha doprovázenými. V modlitbě se druhým 

snažil ukázat, že je to hlavně Duch svatý, který je pravým hybatelem a vůdcem duše. 

Vedl člověka k vnitřnímu klidu, tichu a svobodě ducha, aby se člověk naučil naslouchat 

Božímu hlasu a nenechal se přesycovat myšlenkami a odříkáváním modliteb. Věřil, že 

úkolem duchovního vůdce je pomoci člověku vyprázdnit se ode všeho, co by ho mohlo 

vnitřně spoutávat, a pomoci mu od svodů vášní a fantazie, skrze kterou člověk nemůže 

žít v  přítomnosti Boží (Herbstrithová, 2005, str. 69 - 73).  

 

Zkušenost „temné noci“ též ve svatém Janu probudila básnický talent. O tom 

bude následující část. 



2. JANOVA DÍLA 

 

 Již ve vězení psal svatý Jan nádherné milostné básně, ve kterých je propojena 

jeho vášnivá láska k Bohu na straně jedné a zkušenost Boží nepřítomnosti na straně 

druhé (Tyler, 2007–2008). Janovy básně jsou dodnes kritiky považované za nejryzejší 

kultivovanou i lidovou lyriku španělské renesance (Poezie sv. Jana od Kříže, 2003, str. 

7). Příkladem je báseň „Kam ses ukryl, Milovaný?“ (Poezie sv. Jana od Kříže, 2003, str. 

11), kterou svatý Jan interpretuje ve své knize Duchovní Píseň: 

 

„Kam ses ukryl, milý, 

Zanechav mě tu, abych plakala? 

Prcháš jak jelen v chvíli, 

kdy, tebou zraněna, 

nadarmo jsem tě volala. 

 

Pastýři, kteří jdete 

za stádem domů k horským výšinám, 

jestliže zahlédnete 

toho, jejž ráda mám, 

povězte mu, že láskou umírám.“ 

 

 

 Pro mé téma osvobození je ovšem nejdůležitější báseň – „Za jedné noci temné“, 

kterou napsal svatý Jan po útěku z vězení (V, Báseň: „Za jedné noci temné“, str. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Báseň – „Za jedné noci temné“ 

 

1.“ Za jedné noci temné 

   s touhou, v lásce roznícena 

   ó, blahé štěstí!, 

   vyšla jsem nepozorována,  

    když můj dům již byl utišen. 

 

    2. V temnotách a bezpečná,     

    po skrytých schodech přestrojena, 

    ó, blahé štěstí!, 

    v temnotách a ve skrytosti, 

    když můj dům již byl utišen 

     

3. V tu šťastnou noc, 

   vskrytu, aniž mě kdo viděl, 

   aniž já jsem na nic nehleděla, 

   bez jiného světla a vůdce, 

    leč s tím, které v srdci plálo. 

      

    4. To mě vedlo 

    bezpečněji než světlo poledne 

    tam, kde mě očekával 

    ten, o kterém jsem dobře věděla,    

    v místě, kde nikdo nebyl. 

 

    5. Ó, noci, která jsi vedla! 

    Ó, noci, milejší než svítání! 

    Ó, noci, která jsi spojila 

    Milovaného s milovanou, 

    milovanou v Milovaného přetvořila!“ 

 

 



Tato báseň pokračuje dalšími třemi slokami (viz Poezie sv. Jana od Kříže, 2003 

nebo V, Báseň, 1999, str. 22). V této básni duše („milovaná“) „zpívá o šťastném 

dobrodružství (V, Písně, str. 22), ve kterém vyvázla z vězení sebelásky, z moci vášní       

a žádostí a vydala se na cestu osvobození končící „nadpřirozeným sjednocením“ se 

svým Milovaným - Bohem (Cummins, 1991, str. 14). Báseň je popisem Janovy 

„mystické zkušenosti“, kterou v Toledu zažil (V, Úvod, str. 8) a která se stala hlavní 

inspirací Janova učení.  

Svatý Jana svou zkušenost dokázal výborně popsat, odhalil její smysl, příčiny, 

strukturu, teologicky a systematicky celou skutečnost analyzoval a integroval ji pro 

snadnější pochopení do symbolu „temné noci“ (N, II. Učení, str. 15). Svatý Jan symbol 

nevymyslel, ale dal mu svou zkušeností specifický obsah (Dobhan In: Učitel víry, 1991, 

str. 60). Symbol „temné noci“ je tak hlavním prvkem této básně. 

 

Aby bylo Janovo učení lépe srozumitelné i těm, kteří nejsou schopni dešifrovat 

jeho báseň a přístupné všem, kteří se ztrácejí na duchovní cestě (V, Obsah, str. 17) třeba 

proto, že jim chybí vhodní duchovní vůdcové, již by je „cestou osvobození“ vedli      

(V, Předmluva – bod 3, str. 24), sepsal svatý Jan od Kříže dvě knihy „Výstup na horu 

Karmel“ a „Temná noc“. V nich je popsané celé Janovo učení. Je to návod, jak se 

vydat na duchovní cestu - cestu osvobození, cestu duchovního růstu; jaké fáze tato cesta 

obsahuje; z čeho se člověk může osvobodit; co pro své osvobození musí aktivně udělat 

on a naopak, co má nechat na Bohu; co člověku osvobození přinese; a nakonec, co je 

základem a cílem této cesty. 

 

2.2 Knihy – Výstup na horu Karmel a Temná noc 

 

O těchto knihách se hovoří jako o takzvaném „diptychu“  - „Temná noc Výstupu 

na horu Karmel.“ Znamená to, že existují samostatně, jsou rozdílné, každá má vlastní 

tématiku i metodiku, ale přesto se na sebe vzájemně obracejí a jedna doplňuje druhou. 

Kniha „Temná noc“ například předpokládá znalost zásad, se kterými se člověk seznámí 

v knize „Výstup na horu Karmel (V, Diptych Výstup-Noc, str. 13). Svatý Jan v těchto 

knihách interpretuje a komentuje pouze první dvě sloky výše zmíněné básně, což ovšem 

pro pochopení jeho učení bohatě stačí.   

Každá z nich komentuje báseň „Za jedné noci temné“ ze své vlastní perspektivy.    

 



2.2.1 Kniha „Výstup na horu Karmel“ 

 

Je složena ze tří knih. Jak už vyplývá z názvu, hlavní perspektivou knihy je 

aktivita člověka, lidské úsilí, aktivní zapojení, námaha, velký duchovní boj (Stinissen, 

1997, str. 109). Jedná se o to, co musí člověk aktivně udělat pro to, aby se osvobodil, 

očistil od všeho, co ho od Boha oddaluje, co ho činí nesvobodným, otrokem, závislým 

na pozemských i duchovních hodnotách. Je to radikální zbavení se všeho, co není Bůh, 

protože jedině tak může člověk dosáhnout „nadpřirozeného sjednocení“ (Fiores, Goffi 

In: Slovník spirituality, 1991, str. 179).  

 

   2.2.2 Kniha „Temná noc“ 

  

Je složena ze dvou knih. Svatý Jan od Kříže v nich popisuje očišťování, 

osvobozování duše, které má nyní ve svých rukou Bůh a jež se děje skrze pasivní postoj 

člověka. Pasivním postojem se nemyslí nicnedělání, ale spíše postoj očekávání a přijetí 

Boží vůle. Člověk se učí říkat „buď vůle Tvá.“ Je to čas, ve kterém Bůh přebírá 

iniciativu a aktivně očišťuje duši člověka od všeho, od čeho se nemohla osvobodit 

sama. „Noc“ je obrazem denního období, které na nás padá shůry (Stinissen, 1997, str. 

109), se kterým nemůžeme nic udělat, pouze ho přijmout.  

  

  

 Po úvodní části, ve které jsme si vyjasnili některé důležité pojmy, přejdu 

k části následující, ve které se budu zabývat tématem svobody a osvobozování. A to 

proto, že cílem učení svatého Jana od Kříže je postupné osvobozování člověka, který se 

osvobozuje od všeho, co ho spoutává, zotročuje, činí nesvobodným, závislým, co ho 

oslepuje a narušuje vztah k sobě samému, k druhým i k Bohu. Toto osvobození vede 

člověka skrze „temnou noc“ ke svobodě, k samotnému Bohu, ke spáse.  

V následující části tedy načrtnu pojmy týkající se svobody a osvobození a to 

nejen podle slovníku spirituality, ale také dle Písma Svatého. 

 

 

 

 



3. SVOBODA 

 

V učení svatého Jana od Kříže, ale i v křesťanské tradici existují dva základní 

rozměry svobody. Je to „svoboda od“ něčeho a „svoboda k“ nebo „svoboda pro“ 

(Campanini In: Slovník spirituality, 1999, str. 976).  

 

3.1 „Svoboda od“ a „svoboda k“  

 

 „Svoboda od“ (negativní svoboda) značí osvobození od hříchu, nedokonalostí, 

neřestí, falešných představ o Bohu, závislostí, našich vnitřních svázaností, zranění. 

„Svoboda pro“ nebo „k“ (pozitivní svoboda) je osvobozením člověka ke spáse, ke 

zlepšení vztahu k sobě samé, k druhým lidem, i Bohu, k šíření nabyté svobody, 

k uskutečňování obrazu a podoby Boží (Srov. Gn 1,26), jako návrat ke svému základu. 

Zároveň člověk, který došel k osvobození je povolán k tomu, aby pomohl osvobozovat 

druhé (Grün, 1997, str. 76). „Je to přechod od toho, co člověk skutečně je, k tomu, co je 

povolán svobodně být“ (Campanini In: Slovník spirituality, 1999, str. 975).  

 

Slovník spirituality mluví o „spiritualitě svobody“ a „spiritualitě osvobození“ 

(Campanini In: Slovník spirituality, 1999, str. 978). 

 

 3.2 „Spiritualita svobody“ a „spiritualita osvobození“ 

 

Spiritualita svobody považuje svobodu za hotovou věc, za nejhlubší základ 

lidské existence. Svoboda činí člověka přístupným pro Boží volání, na které je člověk 

schopen odpovídat skrze víru, jež je považována za svobodu nejvyšší (Campanini In: 

Slovník spirituality, 1999, str. 972). Svoboda neznamená svévoli, ale poslušnost vůči 

Boží vůli, protože „svoboda bez poslušnosti je svévole a poslušnost bez svobody 

otroctví“ (Campanini In: Slovník spirituality, 1999, str. 981). Pokud se člověk zřekne 

„bytostné svobody“, kterou je Bůh, dosadí na Jeho místo sebe a začne jednat pouze 

podle vůle své (prvotní hřích Adama a Evy - Gn 3,1–7), může svobodu ztratit a dostat 

se do otroctví. O prvotním hříchu a jeho důsledcích budu mluvit v kapitole 5 (I.) 

Osvobození a cesta zpět ke svobodě se tedy začne naplňovat opět skrze víru, 

následováním ne vůle své, ale vůle Boží podle vzoru Ježíše Krista a milostí samotného 



Boha (Campanini In: Slovník spirituality, 1999, str. 974 - 975). Tato milost je vyjádřena 

pohybem „zespoda nahoru“ a „shora dolů“ (Deurloo, 2007, str. 38). Milost „zespoda 

nahoru“ symbolizuje vyvedení, osvobození, exodus Izraelského národa z Egypta, i 

z našich vlastních závislostí. Milost „shora dolů“ symbolizuje Hospodinovo soucitné 

sestoupení k lidu na zem a jeho trpělivé vedení „ve dne v sloupu oblakovém a v noci ve 

sloupu ohnivém“ (Srov. Ex 13,21). Tento symbol značí ve Starém i Novém zákoně 

skrytou, neviditelnou Boží přítomnost (Koppová, 2003, str. 53), ve světlých i tmavých 

chvílích života. 

Svatý Jan od Kříže je reprezentantem spirituality osvobození, pro kterou je 

svoboda člověka cílovým bodem. Člověk je osvobozen Boží milostí a skrze Boží milost 

je povolán k tomu, aby se, stejně jako Kristus, stal osvoboditelem, nositelem svobody 

ve světě (Campanini In: Slovník spirituality, 1999, str. 977-978). 

 

K přiblížení osvobozujícího procesu, si svatý Jan bere na pomoc dvě velká 

biblická témata.  

 

3.3 Osvobození v Písmu Svatém 

  

Zaprvé je to téma „Exodu“ jako osvobození z „moci Egypta“, z našich vlastních 

závislostí, od hříchu, útlaku, otroctví, a jako největší Boží čin spásy ve Starém zákoně 

(Dillard, Longman, 2003, str. 58), jež nás uvádí do „Země zaslíbené“,                                   

k „nadpřirozenému jednocení“ s Bohem. Dále téma „pouště“ jako kontinuální proměna 

lidského srdce a očišťování. K tématu Exodu a pouště se ještě vrátím ve druhé části své 

práce.  

Druhým velkým tématem je téma „oslavy“ značící přítomnost a společenství 

s Bohem, jež je symbolizováno Chrámem a Smlouvou (Galilea, 1985, str. 39). Krátce o 

Chrámu a Smlouvě. Ve Starém zákoně předcházela stavbě chrámu výstavba stánku. 

Stánek (Srov. Ex 25–40) byl v Izraeli považován za hlavní symbol Boží přítomnosti, 

místa Božího přebývání, na které lid přicházel, aby se setkal s Bohem (Dillard, 

Longman, 2003, str. 57). Stánek byl rozdělen na několik částí, kterými musel člověk 

projít, aby se dostal blíž do Boží přítomnosti (Dillard, Longman, 2003, str. 61–63). 

Paralelu nacházím v Janově putování duše skrze několik částí „temné noci“ do 

přítomnosti Boží, centra naší duše, zahrady Eden, na vrchol hory Karmel. Izraelcům 

stánek znázorňoval, že Bůh je s nimi v každé těžké chvíli, i v čase pouště – v čase 



zkoušek a hledání Boží vůle. V Novém Jeruzalémě se mluví spíše o chrámu než                    

o stánku, který představuje nebe a zemi, doslova splynutí nebe a země (Srov. Zj 21;22) 

(Dillard, Longman, 2003, str. 63). Opět paralela s Janovým „splynutím duše s Bohem“, 

„nadpřirozeným sjednocením“. A zároveň každý člověk je chrámem, ve kterém přebývá 

Bůh (Srov. 1Kor 6,19): „Neboť nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve 

vás přebývá?“ Chrám označuje lidské nitro, centrum, ve kterém přebývá Bůh od našeho 

počátku.  

Později bude zřejmé, proč spojuji přítomnost Boží s centrem duše, zahradou 

Eden, vrcholem hory Karmel, též připodobnění Chrámu Božího k centru duše.  

Ještě pár informací ke Smlouvě. Cílem smlouvy je obnovit narušený vztah mezi 

Bohem a člověkem8 (viz kapitola 5 – Vzpoura člověka proti stvořiteli). Bůh uzavírá 

smlouvu s Noem (Srov. Gn 9,8), Abrahamem (Srov. Gn 15,18) a Mojžíšem na hoře 

Sinaj (Srov. Ex 19–24, Dt 5,6–Dekalog). Smlouva zaručuje bezpodmínečnou stále 

trvající lásku a svobodu (Galilea, str. 39), pod podmínkou, že bude mít člověk vždy na 

paměti, že to byl Bůh, kdo ho „vyvedl z egyptské země, z domu otroctví“                     

(Srov. Ex 20,2). Protože člověk nebyl nikdy schopen smlouvu zcela naplnit, vložil Bůh 

do srdce člověka skrze Ježíše Krista („Bůh je spása“9) smlouvu „novou a věčnou“ 

(Srov. Lk 22,20; Jr 31,31-33). Ježíš svou smrtí a zmrtvýchvstáním překonal moc smrti, 

jejíž příčinou je hřích, a umožnil tak každému člověku novou a definitivní cestu k Bohu, 

ke svobodě, ke spáse.  

Slovo spása znamená v hebrejštině vytržení z nebezpečí smrti, naplněný život, 

osvobození, vykoupení, vyléčení, pokoj,10 je to osvobození od všeho, co člověka trápí, 

svazuje, zotročuje. Spasení je tak možno chápat jako konečný výsledek Božího 

působení, kterým Bůh člověka osvobodil11 (Gilles, 1993, str. 65). I přestože je spása 

Božím darem a velikým milosrdenstvím, musí se též každý člověk na spáse podílet a to 

hlavně vnitřním změněním se a obrácením (více viz kapitola (II.) 1.2 – Obrácení se 

k Bohu).12 

                                                 
8 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991. (str.62) 

9 www.vira.cz/spasa - Spása, spasení - Cesta k naplněnému životu [cit. 2009-06-30] – jméno Ježíš Kristus 
znamená v hebrejštině „Bůh je spása“. 
10 www.vira.cz/spasa - Spása, spasení - Cesta k naplněnému životu [cit. 2009-06-30]. 
11 Srov. List Římanům 13,11 
12 Evangelii nuntiandi. Apoštolská exhortace Pavla VI. Hlásání evangelia (08.12.1975). České katolické 
nakladatelství Zvon, Praha 1999. ISBN 80-7113-159-8. In: http://www.kebrle.cz/katdocs/ 
EvangeliiNuntiandi.htm#_ftnref24 , odstavec 10 [cit. 2009-06-30]. 



Dalším tématem, které považuji pro pochopení Janovy mystické duchovní 

osvobozující cesty za důležité, je „Stvoření člověka“ (Srov. Gn 1,26). Je to základ, ze 

kterého člověk vychází, a který se učí si v průběhu cesty uvědomovat a uskutečňovat. 

Na tomto základě je postaven i samotný základ učení svatého Jana od Kříže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ČLOVĚK JAKO „IMAGE DEI“ 

 

 Svatý Jan vychází z neposkvrněnosti, čistoty a svobody člověka stvořeného 

k Božímu obrazu a podobě - Gn 1,26: „I řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším 

obrazem podle naší podoby.“ Tato slova dávají člověku určitá privilegia a znamenají, 

že člověk dostává od Boha něco víc než ostatní tvorové před ním stvoření. Tím víc je 

možnost účastnit se na Božím životě (Cap, 1995, str. 29). 

 

 Nyní trochu blíž k pojmu obraz a podoba.  

 

4.1 Boží obraz 

 

Slovo obraz (image) pochází z hebrejského „Tselem“, řeckého „Eikona“, které 

se překládá jako „shape“ (podoba, tvar, forma), „resemblance“ (podoba, podobnost, 

vnější vzhled), „figure“ (tvar, postava, figure), „shadow“ (stín).13 Slovo obraz však 

nevyjadřuje konkrétní vizuální nebo fyzickou podobnost člověka s Bohem, ale 

podobnost duchovní.  

Být Božím obrazem znamená být osobou svobodnou a zodpovědnou (Cap, 1995, 

str. 30). Wolde (1996, str. 27) tvrdí, že obraz je znakem toho, že něco nebo někdo na 

zemi chybí.  Být obrazem Božím znamená reprezentovat, zpřítomňovat Boha, dělat ho 

na zemi, na které Bůh nemůže být, vizuálně viditelným.  

    

4.2 Boží podoba   

 

Slovo podoba (likeness) pocházející z hebrejského „D´mut“ prohlubuje pojetí 

„obrazu“, a proto od něj nemůže být oddělené – „in our image after our likeness“ 

(Wolde, 1996, str. 27). Podoba pak znamená zdokonalení vlastností, které člověk dostal 

jako Boží obraz.  

Bonhoeffer (1959, str. 35) říká, že slovo podoba znamená „svobodu“ (freedom). 

Podle něj svoboda neznamená formu existence, druh vlastnictví, cíl, účel, ale vztah mezi 

Bohem a člověkem. Počátkem tohoto vztahu je Boží rozhodnutí, oslovení, tvůrčí Boží 

akt – Gn 1,26: „Učiňme člověka…“. Je to Buberovské Já a Ty, které má člověk 

                                                 
13 Ritenbaugh, John W. BibleTools – Tselem In: 
http://bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/2170/Tselem.htm [cit.2009-05.13]. 



schopnost slyšet a zároveň vyslovit, což znamená odpovědět na Boží oslovení            

(Bič 1992, str. 30). Slovy Gn 1,26 Bůh určuje člověku jeho původ.14 

Vztah mezi člověkem a Hospodinem nabývá pravdivosti v Gn 2,7: „I vytvořil 

Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal 

člověk živým tvorem.“ Zmínka o Adamově stvoření má dva významy. Prach neoznačuje 

materiál, ale kvalitu země. V tomto případě to znamená, že Bůh tvoří, doslova rukama 

formuje (shape) člověka ze země (ground), která ještě není obdělávaná a ve které Adam 

spal, čímž se míní, že byl mrtev. Poté do něj vdechuje svého Ducha, tím mu dává život, 

oživuje ho a pojmenovává Adam. Člověk tedy ožívá díky Hospodinu. V hebrejštině 

slovo „´adam“ znamená „člověk“. Je to zároveň označení pro celé lidstvo (muže            

i ženu), nejen pro jednoho člověka (muže). Slovo „adama“ je označením pro Zemi 

(Earth), která je úrodná a již obdělávaná člověkem Adamem (Wolde, 1996, str. 38).  

Současně s životem vdechuje Bůh do srdce člověka svou podobu, kterou je 

láska, schopnost milovat a tvořit vztah.  

 

Oba výrazy chtějí zdůraznit to, že člověk se stává člověkem - dosahuje své lidské 

plnosti - pouze v obecenství s Bohem. Skrze Stvořitelovo oslovení, rozhodnutí                      

a vdechnutí Božího Ducha získává člověk život. Slova Gn 1,26 poukazují na závislost 

člověka na svém Stvořiteli, vyjadřují vztah blízkosti a odlišnosti a připomínají člověku 

povolání, které je být „Božím dítětem“, jež ani lidský hřích nemůže zničit (ale narušit 

ano).15  

I přesto, že má člověk toto jedinečné poslání, musí si být vědom toho, odkud 

přišel, že je spjat se zemí a zůstává živým tvorem, ne Bohem.  

 

4.3 Místo pro Život: Gn 2,8 

 

 „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, 

kterého vytvořil.“ Hlavním smyslem zahrady Eden je ochrana člověka a možnost žít 

                                                 
14 Srov. BROWN Raymond E., S.S., FITZMYER Joseph A., S.J., MURPHY Roland E., O.Carm. (Ed.): 
The New Jerome Biblical Commentary, London: Cassel Publishers Limited, 1991 In: Milfait, 2007, str. 
134 
15 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991. (str.25). 

 



s Bohem v obecenství. Pro tuto funkci byla zahrada později symbolizována svatyněmi   

a chrámem. 

Zahrada Eden byla spíše pojmem symbolickým než zeměpisným (Kubáčovi, 

1983, str. 14). Slovo eden znamená rozkoš, smyslnost (sensuality), blahobyt, 

(prosperity), nádheru (beauty) (Deurloo, Kessler, 2004, str. 43). Slovo východ značí 

místo, kde vychází slunce, které zaplašuje temnotu a pak také časový údaj ve smyslu od 

počátku. Zahrada Eden je tedy místem rozkoše, kde člověk žije od počátku v blízkosti 

Boží, a kde má vše, co k životu potřebuje.16 

  

Svatý Jan od Kříže situuje stvořenost člověka k Božímu obrazu a podobě do 

takzvaného „centra“ duše. V řeči Staré zákona je možné toto „centrum“ považovat za 

zahradu Eden. „Centrum“ je součástí Janovy struktury duše, kterou nyní představím. 

Její znalost bude důležitá pro pochopení Janovy duchovní mystické cesty                    

(viz II. Mystická duchovní cesta). 

 

4.3.1 Struktura duše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle svatého Jana se duše dělí na stránku „vnější“, „vnitřní“ a již zmíněné 

„centrum“ (Stinissen, 1997, str. 7–8). 
                                                 
16 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991. (str.31). 
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4.3.1.1 Vnější stránka 

 

Svatý Jan tuto stránku nazývá „el sentito“ = „smysl“, ale nejčastěji tento pojem 

uvádí v množném čísle – „smysly“. 

- Patří sem vše, co lze zařadit pod smysly – tělo; citový život; vášně – radost, 

naděje, zármutek, strach; všechny drobné žádosti (apetitos), fantazie, 

obrazotvornost a rozum do té míry, jak je závislý na vědomostech 

zprostředkovaných smysly. 

- To čemu říkáme „mám rád – nemám rád“. 

 

4.3.1.2 Vnitřní stránka 

 

Svatý Jan nazývá tuto stránku „el espirítu“ = „duch“ 

- V této části sídlí duchovní mohutnosti – rozum, paměť, vůle – do té míry, jak 

jsou nezávislé na smyslech. 

- Sídlí zde také „niterné city“ – bezpečí, smysl pro pospolitost a mír. 

 

4.3.1.3 Kořeny 

 

Svatý Jan říká, že jednotlivé stránky duše jsou v člověku vzájemné propojené. 

Což znamená, že to, co se děje na úrovni smyslů, má hlubší kořeny v úrovni ducha 

(Castro In: Učitel víry III., 1995, str.83). Tímto chce svatý Jan říct, že k úplnému 

osvobození, očištění člověka dojde teprve v momentu očišťování ducha. „…ještě není 

zcela dokončeno očišťování duše, protože chybí základní stránka, kterou je stránka 

duchovní, bez níž – vzhledem ke vzájemnému spojení, jsou totiž jedné podstaty, také 

očišťování smyslů zůstává nedokončené a nedokonalé, i kdyby bylo sebesilnější…“ (2N 

1,1 str. 96–97). Blíže vysvětlím v kapitole (II.) 4. – Temná noc ducha.  

 

4.3.1.4 Centrum duše 

 

Svatý Jan je přesvědčen, že Bůh sídlí v základu, nejhlubším nitru, centru člověk 

(Herbstrithová, 2005, str. 71). Svatý Jan píše (2V 5,3, str. 90): „Bůh přebývá v každé 

duši, i kdyby se jednalo o největšího hříšníka na světě, a pomáhá mu“. „Bůh přebývá 

v duši – příbytku (DP 1,7, str. 35), „v nejvnitřnějším bytí duše“. Evangelista Lukáš 



(17,21) to vyjadřuje slovy: „Království Boží je mezi Vámi!“, což znamená v nás, uvnitř 

každého člověka. Svatý Jan od Kříže říká: „Pro duši je velkým uspokojením a nadějí, 

pochopí-li, že Bůh v duši nikdy nechybí, i kdyby byla ve smrtelném hříchu. Co více 

chceš, ó duše, a proč ještě hledáš mimo sebe, když ve svém nitru máš svá bohatství, své 

rozkoše (zahradu Eden), své uspokojení, své ukojení, své království, jímž je tvůj 

milovaný, po kterém touží a kterého hledá tvá duše?“ (DP 1,8 str. 36). Nalézt 

Hospodina znamená setrvat na tomto místě (v centru duše), kde se současně nalézá 

„dno“ existujícího člověka a „dno“ Boha (Moioli In: Slovník spirituality, 1999, str. 

546). V centru duše je člověk překrásným a dokonalým Božím obrazem a podobou (ŽP, 

první redakce, P4), „živým chrámem“ (ŽP 1,12).  

Centrum duše je místem zcela zdravým, svatým, nezkaženým, ani nenakaženým 

„dědičným hříchem“ (viz. Gn 3,1–7 Vzpoura člověka proti stvořiteli). Člověk je pro 

Boha bytostí vždy a za všech okolností milovanou (Castro In: Učitel víry III, 1995, str. 

85). Toto je skutečnost, která nemůže být ničím změněna ani zmařena. Být stvořen 

k obrazu a podobě Boží neznamená, že něco vlastníme jako náš majetek, který nám 

může být hříchem odebrán, ale je to výraz trvalého vztahu (Deurloo, Kessler, 2004, str. 

29). V centru duše je tedy člověk navždy spřízněn s Bohem, aniž by musel něco 

vykonat či dokázat.   

K tomu, abychom si tento vztah dokázali uvědomit a Boha v sobě pocítit, je 

třeba se ztišit a „vyprázdnit“ ode všeho, co nás od Boha odděluje. Blíže v části týkající 

se samotné duchovní cesty.  

  

Svatý Jan tedy vychází z toho, že na začátku bylo všechno dobré, protože člověk 

žil v úzkém, neporušeném vztahu, v lásce s Bohem. Žil hluboce ukotven v centru své 

duše, v zahradě Eden. Tento vztah, „bytostné“ sjednocení, byl porušen - ovšem 

nezničen – prvotním hříchem Adama a Evy nazývaným - „dědičný hřích“. Nemyslí se 

jím geneticky předávaná informace, ale situace vzdálenosti člověka od Boha,17  do které 

je nyní postaven každý z nás. Hřích je odklonem člověka od Boha, útěkem 

z bezpečného ukotvení v centru duše, jež s sebou nese další důsledky. Prvotním hříchem 

a jeho důsledky budu nyní pokračovat. 

 

                                                 
17  Schulz, Michael. Dědičný hřích. Teologické texty. Číslo 2002/2 In: 
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2002-2/Dedicny-
hrich.html?co=d%ECdi%E8n%FD%20h%F8%EDch  [cit. 2009-05-29]. 



5. VZPOURA ČLOVĚKA PROTI STVOŘITELI - Gn 3,1–7 

 

Biblický text dle tohoto odkazu zní: 

„Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl 

ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: 

„Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed 

zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.“ Had ženu 

ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou 

se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla, že je to strom s plody 

dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů  

a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: 

poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.“ 

 

Člověk měl v zahradě Eden, v místě „rajského“ soužití člověka s Bohem, ve 

kterém mu byla nabízena věčná blízkost a přítomnost Boží, vše potřebné k životu. 

Zahrada Eden představuje vše, co lidé v minulosti v důsledku hříchu ztratili a vše, po 

čem v přítomnosti touží -  po opětovné blízkosti Boží (Deurloo, 2004, str. 48).  

Jediné, co Adam s Evou nesměli, bylo dotknout se stromu poznání dobrého              

a zlého,18 který Bůh vysadil uprostřed zahrady (Gn 2,9). Gn 2,16–17: …„Z každého 

stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez.“ Člověk měl 

na tuto podmínku odpovědět poslušností, jež je projevem víry a důvěry v Boží slovo 

(Bič, 1992, str. 31), důvěry ve vztah ke svému Stvořiteli a aktem svobody, která nemůže 

existovat bez limitů. Bůh se tímto zákazem snaží člověka ochránit před smrtí (zlem)            

a zajistit mu život ve svobodě.  

Podobný příkaz můžeme najít v Deuteronomiu 30,15-20: „Hleď, předložil jsem 

ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého 

Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, 

pak budeš žít a rozmnožíš se. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, 

ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že 

úplně zaniknete…Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, 

                                                 
18 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991 (str.25). 

 



abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho                 

a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život…“  

Život a svoboda člověka jsou závislé na vztahu k Bohu, což jsem už zmínila 

v podkapitole (I.) 4.2 - Boží podoba. 

 Strom poznání dobrého a zlého slibuje vševědoucnost ne ve smyslu 

rozumového poznání, ale ve smyslu mít možnost rozhodovat o všem – o dobrém i zlém 

jako Bůh. Strom poznání symbolizuje prostředky a metody, kterými se člověk snaží 

získat vládu nad vším, a právo na všechno.19 Symbolizuje touhu po bohorovnosti – být 

roven Bohu – jež je základním hříchem, ze kterého se rodí všechny další (Bič, 1992, str. 

35–36) a touhu žít nezávisle – bez Boha.  

Idylou soužití člověka s Bohem a důvěrou v Boží vedení otřásá had, který 

naplňuje Evu pochybnostmi („Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů 

v zahradě?“), vyvrací Boží výstrahu („…abyste nezemřeli“), obviňuje Boha z toho, že 

nechce, aby mu byl člověk roven („Bůh ví, že se vám otevřou oči a budete znát jako on 

dobré i zlé.“), představuje čas, kdy se člověk postaví na místo Boha v „barvách života, 

nové éry“ („…otevřou se vám oči a…“) a do srdce zasazuje touhu po bohorovnosti.20  

Adam a Eva přestali věřit, že to s nimi Bůh myslí dobře, nechali se zlákat, 

ovlivnit svou žádostí21 („Eva viděla, že je to strom s plody  dobrými k jídlu, lákavý pro 

oči, slibující vševědoucnost.“), pýchou a porušili to, co jim Bůh moudře přikázal. 

Člověk místo toho, aby se stal Bohu rovným, poznal, že je „nahý“ (Gn 3,7), což v něm 

vyvolalo strach a úzkost. Adam s Evou se začali skrývat před Boží tváří. Ze studu se 

opásali fíkovými listy – v islámském světě je tento strom pokládán za strom přinášející 

neštěstí a smrt (Kubáčovi, 1983, str. 13) a značí spojení s „démonským světem“. Pak se 

ukryli do větví téhož stromu, což značí útěk před Bohem, stavění se proti Němu, nad 

Něho a přimknutí se k něčemu jinému než k Němu (k Bohu).22 

                                                 
19 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991. (str. 33-36). 

20 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991. (str. 35). 

21 „Katolická církev konstatuje, že žádostivost sice není hřích ve vlastním smyslu, ale jakási opozice vůči 
Bohu, se kterou je třeba po celý život bojovat (č. 29n )“  - Schulz, Michael. Dědičný hřích. Teologické 
texty. Číslo 2002/2. In: http://www.teologicketexty.cz/casopis/2002-2/Dedicny 
hrich.html?co=d%ECdi%E8n%FD%20h%F8%EDch [cit. 2009-05-27]. 
22 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991. (str. 36 – 37). 



Tím, že řekl člověk Bohu „ne“ se podle svatého Pavla stal on i celý jeho život 

horším. Člověk ztratil svou vnitřní rovnováhu, pravou svobodu, která není 

v neposlušnosti a ve vzpouře proti Bohu, ale v poslušnosti a v obecenství Boha               

s člověkem.23 „Protože, když opustíme Boha, který je garantem svobody, pak svoboda    

a život bude ztracen“ (Deurloo, Kessler 2004, str. 46). 

  

Tato skutečnost je vyjádřena obrazem vyhnání z ráje – ze zahrady Eden. 

 

5.1 Vyhnání z ráje 

Na obraz vyhnání z ráje se můžeme dívat jako na jeden z obranných 

mechanismů – na projekci. Projekce znamená, že člověk připisuje vlastní nepřijatelné 

vlastnosti nebo emoce druhým lidem, 24 čímž se brání aktuální úzkosti, kterou v něm 

událost vyvolala.25                                 

Adam s Evou poté, co pojedli ze zakázaného stromu, pocítili trpkost, tíhu vlastní 

viny, pošpinění, provinění – poznání vlastní nahoty, skrývání, strach. Ale místo, aby se 

Bohu pokorně vyznali, začali do něj projektovat zlo, úzkost a pocit viny, které uvnitř 

cítili. To je vyjádřeno v Gn 3,23: „Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady 

v Edenu….“ Bůh se nám zde může zdát opticky zvětšený jako ten, kdo se rozhněval, 

kdo je zlý, špatný, příliš trestající, kdo je naším nepřítelem. Můžeme mít pocit, že se 

Adam s Evou zas až tak moc neprovinili, dokonce je litovat (Stinissen, 2007, str. 118). 

Jedná se o zrcadlící se odraz toho, jak se Adam s Evou cítili. Vyhnání z ráje je obrazem 

toho, že ne Bůh, ale člověk sám sebe z ráje neustále vyhání – tím, že pokorně neuznává 

vinu, ale svádí ji na druhého, skrývá se a vyvyšuje sebe nad Boha.  

5.2 Důsledky hříchu 

Předtím než Adam s Evou jedli ze stromu poznání, neexistovala žádná 

vzdálenost, žádné překážky ani napětí ve vztahu mezi nimi a Bohem. Lidský vztah 

                                                                                                                                               
 
23 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991. (str. 37). 

24 PhDr. Peterková, Michaela. Ego-obranné mechanismy. Jak nepoznat pravdu. 2008 In: 
http://www.help24.cz/index.php?page=clanky&view=ego-obranne-mechanismy  [cit. 2009-06-03]. 
25 http://psychologie.nazory.cz/slovnik.htm - Slovník pojmů - Projekce. [cit. 2009-06-04]. 



k Bohu byl založen na otázce: „Co chceš Ty Bože?“ (Stinissen, 1997, str. 37) – vůle 

člověka byla shodná s vůlí Boží. Hříchem však člověk začal zasahovat do Božího 

rozhodnutí, převracet Boží řád podle sebe (Bič, 1992, str. 37), vystrnadil Boha ze svého 

středu (ze zahrady Eden) a na místo něj dosadil sebe. Původní otázku změnil na 

sebevědomé „Já chci!“. Člověk začal upřednostňovat svou vůli před vůlí Boží (vnik 

egoismu, narcismu) (Stinissen, 1997, str. 37). Následkem tohoto upřednostňování je 

odcizení se od sebe sama, narušení vztahu a důvěry mezi člověkem a Bohem a mezi 

člověkem a člověkem druhým - Gn 3,12–19: obviňování, svádění viny jeden na 

druhého, dokonce na Boha, strach přiznat si vinu a tím absence omluvy (3,12-13: to 

žena, kterou jsi mi dal; to had), ztráta rovnosti (3,16: vládnutí muže nad ženou). Kvůli 

oddělení se od Boha, jež je „bytostná svoboda“26  pociťuje Adam s Evou počátek 

nesvobody a otroctví (3,19: „v potu tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, 

z níž jsi byl vzat“). To je symbolizováno v exodu Izraelského národa.  

Dalším důsledkem je, že se duše stala zajatkyní, otrokem vnější stránky duše: 

„…po prvotním hříchu je duše jako zajatkyně ve smrtelném těle a podléhá vášním          

a přirozeným žádostem,“ říká svatý Jan od Kříže (1V 15,1 str. 75). Člověk žije na 

povrchu, ve vnější části své duše (Stinissen, 1997, str. 36) (viz podkapitola 4.3.1.1 

Vnější stránka duše). 

Hříchem se také objevila nová emoce, kterou je „strach“, nová motivace, kterou 

je „být nahý“ a nová strategie „ukrývání se“ před Bohem a odtahování se od něj 

(Crabb, 1984 in: Remeš, Halamová, 2004, str. 16). Být nahý znamená podle Crabba cítit 

se bezvýznamně, méněcenně, prožívat sebe sama jako hříšníka, člověka nicotného, 

slabého. Tyto pocity člověka vedou ke strachu, k úzkosti z toho, že nebude přijat lidmi, 

světem ani Bohem, že bude odmítnut, ponížen a zničen. Strach z nepřijetí, pocit, že 

jsem naprosto bezvýznamný, je hlavním zdrojem lidské úzkosti, neschopnosti 

spontánně projevovat své city a nemožnosti být sám sebou. Z toho také vyplývají pocity 

vlastní zranitelnosti, křehkosti, nedostatečnosti, prázdnoty. Tím, že člověk přestává být 

ukotven v Bohu, ve svém pravém já, v centru své duše, je vystaven různým útokům, 

úsudkům jiných – …„Co si o mě asi pomyslí? Jsem pro druhé dost dobrý? Neměl bych 

udělat tohle a tohle, aby mě měli rádi?...“ (Stinissen, 1997, str. 36). Člověk přestává žít 

autentickým životem, začíná se „skrývat“ za různé role a masky, staví kolem svého 

                                                 
26 www.vira.cz/spasa - Spása, spasení - Cesta k naplněnému životu [cit.2009-06-29]. 



zranitelného „pravého já“ zeď, ukrývá svou nejhlubší přirozenost (Stinissen, 1997, str. 

8). Člověk už nehledá útočiště a pocit bezpečí v Bohu, ale v čemkoli, co by zakrylo jeho 

nově objevenou nahotu (Stinissen, 1997, str. 105). Je to počátek ztotožňování se 

s takzvaným „klamným já“, počátek „zdánlivého“ života, života v „iluzi“ (Stinissen, 

1997, str. 34, 36). 

Z hlediska psychologie můžeme v této souvislosti mluvit o takzvaných „ego 

obranných mechanismech“ (Stinissen, 1997, str. 35), které poprvé popsal zakladatel 

psychoanalýzy Sigmund Freud. 

5.2.1 Ego obranné mechanismy 

Obranné mechanismy fungují na nevědomé úrovni. Chrání naše „já“ a pocit 

vlastní hodnoty v případech neúspěchu, selhání, při pocitech viny, studu – naší nahoty. 

Jsou to tedy způsoby chování, které člověk používá v případě, kdy mu hrozí narušení 

vnitřní psychické rovnováhy, u zážitků vyvolávajících úzkost a napětí, a u těch událostí, 

které znemožňují fungovat normálním způsobem. Obranné mechanismy tedy na jedné 

straně slouží k zachování harmonie lidské psychiky, ale zároveň to jsou „sebeklamy“, 

které ovlivňují vnitřní či vnější vnímání skutečnosti. 27 Člověk si tak může nalhávat, že 

je dobrým, čestným člověkem, který chce pro druhé jen to nejlepší a přitom ve 

skutečnosti může být jeho konání, skryté pod „rouškou svatosti“, motivované komplexy 

méněcennosti, strachu, nejistoty či nedůvěry v sebe sama.  

Ve stručném shrnutí je hřích, někdy se také uvádí „pád“ (Deurloo Kessler, 

2004, str. 55) Adama a Evy vědomým vyhnáním se od Boha, ze zahrady Eden – 

zahrady Boží, z centra duše, svého pravého já, z bezpečí do těžkých životních 

podmínek, kde se bude člověk „lopotit a jíst v trápení“ (Gn 3,17), do života v „iluzi“          

a strachu.  

 

 I když se v listu Římanům (6,23) mluví o tom, že „mzdou hříchu je smrt“, je 

důležité připomenout, že vztah mezi Bohem a člověkem se neruší. Bůh se s člověkem 

nerozchází, jeho plán spásy a láska k člověku nadále pokračuje (Castro In: Učitel víry 

III., 1995, str. 85). 

                                                 
27 PhDr. Peterková, Michaela. Ego-obranné mechanismy. Jak nepoznat pravdu. 2008 In: 
http://www.help24.cz/index.php?page=clanky&view=ego-obranne-mechanismy [cit. 2009-06-03]. 



  5.2.2 Everlasting plan 

 

 Bůh dává člověku skrze Ježíše Krista věčný (everlasting), trvalý, ničím 

nezrušitelný příslib. Jeho kořeny můžeme najít už v Gn 3,16: kdy Bůh strhává Adamovi 

a Evě šaty z fíkových listů a přiodívá je „koženými suknicemi.“ Nejde zde pouze o Boží 

péči a materiální zajištění. Ale je to právě znamení Boží lásky, milosti, stálé 

přítomnosti, zachování vztahu, ale také smrt nevinného zvířete, které muselo zemřít pro 

lidský hřích (Kubáčovi, 1983, str. 14). V tomto smyslu se mluví dokonce o „šťastné 

vině Adamově“ – o tom, že Adamův hřích byl nezbytný, proto, aby mohl přijít Ježíš 

Kristus, „nový Adam“ (1Kor 15,45;47)28, nevinný beránek, který se za člověka 

obětoval, aby ho vykoupil z hříchu a smrti29 a napravil narušený vztah mezi člověkem           

a Bohem.30 Člověk si tak může skrze svůj hřích uvědomit hloubku Božího odpuštění, 

lásky, ale hlavně Boží milosti (Stinissen, 1997, str 45), skrze kterou člověk nabývá 

opětovné svobody. Hřích je zároveň příležitostí k lidskému „obrácení se“.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 „První člověk Adam se stal duší živou – poslední Adam je však Duchem oživujícím. První člověk byl 
z prachu země, druhý člověk z nebe.“ 
29 Šustová, Jana. Exultet (Velikonoční chvalozpěv) In: 
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanstvi/_zprava/232565  [cit. 2009-06-28]. 
30 Bottigheimer, Christoph. Hřích: čin, nebo životní postoj? Teologické texty. Číslo 2002/2 In: 
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2002-2/Hrich-cin-nebo-zivotni-
postoj.html?co=d%ECdi%E8n%FD%20h%F8%EDch [cit. 2009-06-28]. 
31 Bernasconi, O. Hřích. Karmelitánské nakladatelství. In: 
www.vira.cz/knihovna/index3.php?sel_kap=155&sel_kniha=411 [cit. 2009-06-26]. 



6. PROZATÍMNÍ SHRNUTÍ 

 

Cílem Janova učení, jeho mystické duchovní cesty, je osvobození člověka od 

všech jeho závislostí, svázaností a nesvobody. Lze v něm sledovat základní rámec 

takzvané „svobody od“ a „svobody, pro“ nebo „svobody k“. „Svoboda od“ reprezentuje 

vše, do čeho se člověk dostal tím, že se vyhnal z ráje, odtrhl se od Boha, a řekl mu své 

„ne“. Je to otroctví, samota, opuštěnost, závislost, nahota, strach, smrt. A „svoboda k“ 

je vyjádřená v Janově snaze přivést člověka zpět k Bohu, do centra své duše, zahrady 

Eden, aby mohl opět každý dosáhnout věčného života, spásy, „pravé lidské svobody, 

svobody milovat.“ To znamená naučit se znovu milovat tak, jak člověka miluje Bůh 

(Cummins, 1991, str. 21). „Svobodu od“ a „svobodu k“ můžeme to také vyjádřit jako 

přechod od „iluze“ ke „skutečnosti“ (Stinissen, 1997, str. 34), který se nejcitelněji 

uskutečňuje v později popisované „temné noci“.  

Svatý Jan svým učením pomáhá člověku najít místo, kde je „bytostně                        

a přítomnostně skryt Syn Boží – Milovaný, Snoubenec, ve kterém dlí spolu s Otcem                  

a Duchem Svatým“ (DP 1,6 str. 35). 

Záměrem svatého Jana je též vyvolat zájem člověka o opravdové poznání lásky 

a zahrnout ho do rostoucího a důvěrného láskyplného společenství s Bohem, který vyšel 

ze sebe a dal se nám poznat v Ježíši Kristu. V něm má člověk „zapustit kořeny                      

a postavit své základy“ (Ko 2,7), protože On je základ veškerého bytí, opravdový 

nespoutaný, svobodný život. 

Cílem je tedy stát se znovu závislým na Bohu (Stinissen, 1997, str. 37), protože   

i přestože nás může tato závislost děsit, je jako jediná ze závislostí zdrojem svobody.32 

Akceptování původního řádu stvoření, uznání Boha za střed své vlastní bytosti                       

a poslušnost jeho vůli jsou nepostradatelnými podmínkami pro návrat k Němu. Jen tak 

může člověk překonat vzdálenost, která vznikla „zhřešením“ mezi člověkem a Bohem          

a dosáhnout tak původního, prvotního „Adamova postavení v ráji“ (Castro In: Učitel 

víry III., 1995, str. 84). V Gn 3,19 je to vyjádřeno slovy: „dokud se nenavrátíš do země, 

z níž jsi byl vzat“, tedy ke svému původu, počátku, ve kterém je možné jíst ze „stromu 

života“ (Gn 2,9), jež život obnovuje (Deurloo, Kessler, 2004, str. 57) a svobodu 

zaručuje.  

                                                 
32 Kubáčová, Jindřiška. Kubáč, Vladimír. Znamení smlouvy. Praha: Blahoslav, 1983. (str. 13–14) In: 
http://cpr.apha.cz/vyhnani-z-raje/ - Arcibiskupství pražské. Vyhnání z ráje [cit. 2009-05-27]. 



Je to návrat do svého „centra“, ke „svému pravému já“, k „Jungovskému 

bytostnému Já“ (Moore, 1998, str. 13), „zpět do ráje“, „na vrchol hory“ (viz 

následující kapitola), k Bohu.  

  

  

 Jedním z dalších důležitých symbolů spirituality svatého Jana od Kříže je Hora 

Karmel. Na začátku své práce jsem zmínila, že svatý Jan pro lepší pochopení básně „Za 

jedné noci temné“ sepsal dvě knihy – „Výstup na horu Karmel“ a „Temná noc“, které 

interpretují báseň a zároveň je v nich popsané celé Janovo učení. Svatý Jan své učení 

zprostředkovává též vizuálně, a to nákresem Hory Karmel.  

 V této kapitole pojednám nejdříve o tom, co vyjadřuje symbol hory v Bibli, pak 

krátké vysvětlení hory Karmel a na konec vysvětlení hory Janovy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. HORA DOKONALOSTI NEBOLI HORA KARMEL 

 

 7.1 Hora v Bibli 

 

 Zvláště v antických kulturách je hora považovaná za něco posvátného, nejspíše 

kvůli tomu, že je schopna zajistit přímý kontakt s božstvem. Středem pozornosti se 

v Bibli stává vrchol hory, místo Boží přítomnosti, kde se Bůh setkává s člověkem, kde 

se zjevuje vyvoleným – Mojžíšovi na hoře Sinaj (Ex 24,12 – Mojžíš dostává na hoře 

Sinaj zákon a přikázání); Eliášovi na hoře Karmel (18,15); Ježíši Kristu na hoře Tábor 

(Mt 17,1–8; Lk 9,28-36; Mk 9,2-8) (Giordano, 2006, str. 50). Je místem, kde dochází            

k „proměnění člověka“, kde se člověk stává chrámem, ve kterém přebývá pouze Bůh 

(Gn 35,1–2). 

   

 7.2 Hora Karmel 

 

Hora Karmel nedosahuje v Písmu svatém takové důležitosti jako třeba hora Sinaj 

– místo Božího zjevení a uzavření smlouvy mezi Bohem a lidem (Giordano, 2006, str. 

18), ale přesto je v našem tématu horou životně důležitou. V Bibli (1Král 16–18) se 

hora Karmel pojí s postavou biblického proroka Eliáše, který na jejím vrcholu dokazuje, 

že jediným pravým bohem je Hospodin a ne pohanský bůh Baal. „Jak dlouho budete 

poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za 

ním!“ (1Král 18,21). Tento verš tvoří hlavní osu kázání proroka Eliáše. Jeho život, 

slova i činy měly vést k tomu, aby lidé dokázali rozpoznat pravého Boha od bůžků 

falešných (Giordano, 2006, str. 7). 

 Postava proroka Eliáše symbolizuje boj proti „bůžkům závislosti, proti 

udržovaným pocitům viny, proti svazování strachem, ovládání, ponižování, 

vykořisťování. Eliáš je obrazem ježíšovské angažovanosti k osvobození lidí od všech 

falešných obrazů Boha. Eliáš se snaží přivést člověka k osvobozujícímu a uzdravujícímu 

Bohu“ (Milfait, 2005, str. 7;11).  

Eliášův boj proti modlám je také možno chápat „nábožensko-psychologicky“. Je 

to snaha o „sjednocení lidské osobnosti,  osvobození člověka z úzkostných projekcí            

a manipulací“ (Drewermann, 1997, str. 172), je to boj proti všem modlám, které útočí 

na lidskou mysl a snaží se ji zotročit.  



Ve svém učení se svatý Jan vydává v Eliášových šlépějích. Stejně jako Eliáš se 

snaží ukázat cestu všem, kteří hledají Boží „osvobozující sjednocující přítomnost“, kteří 

chtějí dosáhnout souladu se sebou samým, s Bohem a bližními, kteří se chtějí zbavit 

falešných zotročujících bůžků a žít životem prozářeným vírou, nadějí a láskou 

(Giordano, 2006, str. 8). 

 

V Písni písní 7,6: „Tvá hlava se tyčí jako Karmel, vrkoče Tvé hlavy jsou jako 

purpur“ představuje hora (hlava) Karmel  symbol krásy, úrodnosti a plodnosti. Tyto 

symboly jsou zároveň odrazem slávy a krásy Boží.  

V tom, co znamená slovo karmel nebylo dosaženo shody.  „Krm“ + koncovka 

„l“ se shodují se slovem „kerem“ označující vinici, zahradu. „Kerem“ + koncovka 

„el“ označuje Boží jméno, ale mohlo by se také jednat o zahradu Boží (Giordano, 2006, 

str. 13). 

Zde je naznačena úžasná symbolika a shoda. Janova kniha „Výstup na horu 

Karmel“, jež zdůrazňuje naši vlastní aktivitu v procesu osvobozování, je zároveň 

obrazem „putování“, doslova pracného šplhání – osvobozování sebe sama krok za 

krokem - nahoru na horu Karmel, na jejímž vrcholu se duše sjednocuje s Bohem. 

Jestliže Karmel značí zahradu Boží, pak je tato symbolika opravdovým 

demonstrováním Janovy snahy pomoci člověku navrátit se zpět do zahrady Boží, do 

ráje, do centra duše, k Bohu. Výstup na vrchol hory Karmel je zároveň sestupem do 

centra naší duše, do „středu lidské pokory“ (1V 13,13, str. 73). 

 

 

Nyní tedy horu popíši a představím celistvý životní program, praktická 

doporučení, „pedagogii“ (Ruiz In: Giordano, 2006, str. 50) svatého Jana od Kříže, která 

je shrnuta v nákresu Hory Karmel, jinak řečeno „Hory dokonalosti“ (Cummins, 1994, 

str. 37).33  

 

 

 

 

 

                                                 
33 Vojtěch od sv. Hedviky OCD. „Výstup na vysokou horu“ (Iz 40, 9) (anotace). Další zdroj, ve kterém se 
mluví o hoře dokonalosti. In: http://www.karmel.cz/casopis/00-1/clanek6.php [cit. 2009-05-20]. 



7.3 Janova hora Karmel34 

 

         Monte Carmelo – Hora Karmel 

 

 

 

 

          „Ustavičná hostina“ 

 

 

 

            nic  

      nic 

2. Cesta    1. Cesta  

duchovních    pozemských 

      hodnot nic                    hodnot 

      

                                                                                 nic 

        nic 

                                                                     nic        nic 

 

Základ (Gn 1,26)      Prostřední cesta: 

Úzká stezka k dokonalosti 

Cesta „všeho a ničeho“ – Mt 7,13 - 1435 

 

                                                                         ?        ? 

          ?        

   

 

 

 

                                                 
34 Kresbu je možné najít v knize Výstup na horu Karmel, str. 12. Nachází se i v českém překladu v knize 
A nahoře nic…(Štampach, 2000, str. 122) 
35 „Vejděte těsnou bránou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo 
tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ 

„Na této hoře 
přebývá jen čest a 

sláva Boží“ 



7.3.1 Vrchol hory 

 

Na vrcholu hory se nachází nápis: „Na této hoře přebývá jen čest a sláva Boží“, 

kterým je vyjádřeno jednak to, že na vrcholu sídlí Bůh. A pak to, že je to On, který má 

iniciativu a zve člověka k výstupu. Což je ve shodě s biblickým pojetím, kdy Bůh 

sestupuje na vrchol hory a volá člověka, aby k němu vystoupil – (viz Mojžíš i Eliáš) (V, 

Náčrt Hory dokonalosti, str. 13).  

Nápis „ustavičná hostina“ je obrazem cíle, věčného života, nebe, spásy duše, 

„zření Boha tváří v tvář“ (Štampach, 2000, str. 122). Je místem, kde se odehrává „svatá 

svatba“ (Drewermann 1997, str. 171) – „nadpřirozené sjednocení“. Obraz „svatby“ 

zároveň symbolizuje „jednotu člověka se sebou samým“, „harmonii lidské duše“ – 

člověk je ukotvený v centru své duše a nic ho nemůže ohrozit. O svatbě, sjednocení 

můžeme také mluvit, když „přestanou být Bůh a člověk nesmiřitelnými protivníky“ – už 

není potřeba dokazovat si moc, toužit po „bohorovnosti“, protože člověk uznává Boha 

za střed své vlastní bytosti a je poslušný jeho vůli (Milfait, 2005, str. 17). Na této 

hostině zůstává člověk plně člověkem. Nestane se Bohem, ale svobodnou bytostí, 

naplněnou pokojem, radostí a láskou. Je to místo, kde člověk žije ve znovudosažené 

Boží blízkosti, beze strachu a skrývání, jako tomu bylo v zahradě Eden (Štampach, 

2000, str. 128 - 131). 

K tomu je zapotřebí „vymanit se z nížin a údolí, prolomit omezenost svého 

pohledu a vyhlédnout do dálky“ (Drewermann, 1997, str. 171). U sv. Jana od Kříže toto 

vymanění se znamená vydání se „cestou prostřední“ a zanechání zbylých dvou stezek, 

které nyní představím. 

 

Nyní se podíváme na cesty, které vedou vzhůru na vrchol hory, z nichž pouze 

cesta prostřední ho dosahuje. První je cesta pozemských hodnot – „neboli cesta ducha 

nedokonalosti země“, druhá je cesta duchovních (nebeských) hodnot – „cesta ducha 

nedokonalosti nebe“ a prostřední cesta – „úzká stezka k dokonalosti“ neboli cesta 

„všeho a ničeho“, „cesta popření“ (V, Náčrt Hory dokonalosti, str. 13). 

 

  7.3.2 Cesta pozemských hodnot 

  

Patří sem veškeré hodnoty, které náleží ke smyslové vnější stránce duše. Je to 

vše příjemné z čeho se může těšit smysl sluchu, zraku, čichu, chuti, hmatu. Vše v čem 



člověk nalézá rozkoš, uspokojení, o čem může říct, že má rád nebo nemá rád, po čem 

touží, co mu přináší potěšení, které vyžaduje a kterého se není schopen vzdát. Je to 

například jídlo, pití, oblečení, knihy, ale také dostatek informací nebo volné pole 

působnosti (Štampach, 2000, str. 121). Je možné sem též zařadit závislost na druhém 

člověku nebo pocit, že mě druzí potřebují, že jenom já jim mohu pomoci.  

 

  7.3.3 Cesta duchovních hodnot 

  

 Mohlo by se zdát, že je tato cesta ctnostnější, ale svatý Jan upozorňuje na to, že 

mezi touto cestou a cestou pozemských hodnot není rozdíl (V, Náčrt Hory dokonalosti, 

str. 13). Patří sem například touha po vědění – všechno chci vědět, všechno chci znát -, 

sláva, úspěch, moc. Také touha po duchovních útěchách – může to být modlitba nebo 

mše svatá, shromažďování svatých obrázků, růženců, ulpívání na sochách, obrazech. 

Negativní na tom je, že tyto věci chci mít, chci je vlastnit. Člověk používá „svaté“ věci 

ne kvůli Bohu, ale pro vlastní potěchu, pro svůj dobrý pocit (Štampach, 2000, str. 123). 

 Vykonávání sociální práce je též velkou hodnotou, ale pokud ji člověk dělá 

proto, aby uspokojil své neuspokojené potřeby, pak je tato hodnota degradována. Pak 

jde člověku spíše o sebe, než „o zmocnění a osvobození“36 klientů. Stejné je to                      

i s přátelstvím, kdy člověk může druhého „používat“ jako svůj prostředek.  

 

 Společným ukazatelem těchto dvou cest je, že věci a hodnoty chci mít, chci je 

vlastnit, nejsem schopen se jich vzdát, protože mi působí radost, potěšení a já jsem na 

tomto potěšení závislý. Mohou také sloužit negativním způsobem k uspokojování 

vlastních potřeb. Tyto dvě cesty jsou takzvaným životem „podle těla“. Což neznamená, 

že člověk žije pouze podle těla a smyslů, ale že je zajatcem vlastních potřeb. 

 

 Pokud se člověk vydá na cestu prostřední, bude se muset těchto jistot                         

a veškerých závislostí na věcech, které nejsou Bůh zbavit.  

 

 

 

 

                                                 
36 Společnost sociálních pracovníků ČR. Etický kodex – Mezinárodní eticky kodex sociální práce – 
definice sociální práce  In: http://sspcr.unas.cz/?q=node/14 [cit. 2009-06-30]. 



7.3.4 Prostřední stezka 

 

Prostřední cesta, nazývající se cesta „všeho a ničeho“ nebo „cesta  popření“(V,  

Náčrt hory dokonalosti, str. 13), je podle svatého Jana od Kříže jedinou cestou, kterou 

člověk může dojít na vrchol hory k Bohu. Je to cesta osvobození, léčení, Boží 

přítomnosti a lásky, kterou Bůh dává člověku poznat, ale i „temné noci“, která je, ač se 

může zdát negativní, Světlem nejjasnějším. Tato cesta je vzorem pro duchovní cestu 

člověka. Jan na ní v podobě rad, zásad, Kristova příkladu a své vlastní zkušenosti 

ukazuje to, čím by se měl člověk na své duchovní cestě řídit, aby došel                                   

k „nadpřirozenému  sjednocení“ s Bohem.  

Tato cesta je pravým opakem předchozích dvou stezek, protože ji charakterizuje 

slovo „popření“. Popření (negacion) v Janově významu neznamená obranný 

mechanismus, kdy jedinec nechce vnímat nebo uznat pro něj těžkou zraňující 

skutečnost, a proto před ní zavírá oči nebo ji potlačuje.37 Nejde ani o „sebezápor“ či 

„zřeknutí se“ navždy něčeho. Tato cesta není o odmítání pozemských a duchovních 

hodnot. Popření znamená, že člověk musí vyloučit veškeré zalíbení, potěšení                        

a nezřízené vnitřní lpění na těchto hodnotách pozemských i duchovních (1V 2,1, str. 

33). Člověk jim nemá přikládat větší váhu, než jakou mají, nemá se na ně vázat. Má se 

snažit o vnitřní odpoutání se od nich, o vnitřní svobodu. 

   

 Svatý Jan vybízí k tomu, aby se člověk na své duchovní cestě držel zásad a rad, 

které je možné najít ve 13. kapitole první knihy Výstupu na horu Karmel. Ta je 

považovaná za jednu z klíčových kapitol Janova učení.  

 

7.3.5 Janovy nejdůležitější zásady: 1V 13  

 

Tyto zásady a rady, jež zanedlouho představím, mají člověku pomoci vytvořit 

v jeho duši prostor pro Boha; jsou vodítkem, jak postupovat na duchovní mystické 

cestě vpřed, jak dosáhnout osvobození a „nadpřirozeného sjednocení“ s Bohem (1V 13, 

str. 68 - 73).  

 

 

                                                 
37 Peterková, Michaela. Ego-obranné mechanismy In: http://www.psyx.cz/texty/ego-obranne-
mechanismy.php [cit. 2009-06-09]. 



7.3.5.1 Člověk si má uchovat jedinou žádost a tou je  

následovat Krista 

 

Svatý Jan od Kříže radí, že člověk se má na této cestě snažit připodobňovat 

k životu Ježíše Krista. To znamená jednat a chovat se stejným způsobem, jako kdyby 

byl na Kristově místě. K tomu má člověku pomoci rozjímání nad evangeliem, protože 

v něm je skrze Krista řečeno vše, co člověk potřebuje k duchovnímu životu vědět 

(Kohut, 2008, str. 59). 

Pro Svatého Jana od Kříže je Ježíš Kristus jedinou cestou, jak dospět                         

k „nadpřirozenému“ sjednocení s Bohem a jediným možným vzorem k následování. 

Skrze Ježíšův životní příklad, postoje, jednání, umírání a zmrtvýchvstání má člověk 

možnost poznat a žít „skutečné pravé lidství“ (Schockenhoff, str. 245 – 245 In: Milfait, 

2007, str. 143), nalézt sám sebe, svou identitu, cestu zpět do ráje, ze kterého se člověk 

vyhnal. Ten, „kdo následuje Krista, dokonalého člověka, sám se stává více člověkem“ 

(GS 41).38 Život v Ježíši Kristu je „terapií vedoucí člověka ke svým kořenům“, do 

Božího království, které nikdy nekončí.39 Ježíš Kristus je ztělesněním a vyjádřením 

toho, co to znamená žít ve svobodě, v lásce k bližním i k nepřátelům, v solidaritě a 

spravedlnosti (Schockenhoff, str. 245 – 245 In: Milfait, 2007, str. 143). Ježíš Kristus 

stojí u počátku i vrcholu dějin spásy a zároveň je tím, kdo člověka celou duchovní cestu 

provází (Kohut, 2008, str. 60). Ježíš Kristus je podle svatého Jana od Kříže jediné Slovo 

(Logos) Boha Otce, „který nám svým Slovem řekl všechno jednou provždy“ (2V 22,3, 

str. 171). Zde zmíněné tvrzení má člověka podle svatého Jana vést k tomu, aby se 

nepokoušel hledat Boha nadpřirozených způsobem, skrze nauku, představy či fantazii 

(2V 22,7, str. 173 – 174), ale prostým upřením očí jen na Krista, protože v něm bylo 

sděleno a zjeveno všechno (2V 22,5, str. 172).  

Připodobňování se k Ježíšovu životu a charakteristiku této cesty vyjadřuje i verš 

z Matoušova evangelia (7,14), jež se nachází u paty hory: „Těsná je brána a úzká cesta, 

která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ Kristus zde představuje „úzkou bránu“, cestu 

k cíli a největší příklad toho, jak lze dojít k Bohu Otci. „Já jsem ta cesta, pravda i život. 

Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6) „Úzká cesta“ znamená zvolit si za vzor 

                                                 
38 GS – Gaudium et spes: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě. In: 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_cs.html [cit. 2009-06-28]. 
39 Terapeutický Ježíš. Zdroj: časopis Christ in der Gegenwart. 3/2001 In: Teologické texty 2005/3. In: 
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2005-3/Terapeuticky-
Jezis.html?co=d%ECdi%E8n%FD%20h%F8%EDch [cit. 2009-06-28]. 



pozemský život Ježíše Krista, hlavně pak Velikonoční tajemství Kristovy cesty k Bohu 

Otci. To znamená ve všem chtít následovat a hledat pouze vůli Boží (2V 7,7, str. 101 ) 

(Cummins, 1991, str. 26). 

 Sedmero „nic“ uvnitř střední stezky vedoucí na vrchol je vyjádřeno                         

v následování Ježíše Krista nesoucího kříž cestou na kalvárii (Ruiz In: Giordano, 2006, 

str. 51), na které se musel zbavit všeho, v posledku i vlastního života. Člověk má „pro 

Krista vstoupit do úplného obnažení, vyprázdnění a do úplné chudoby ve všem na 

světě“ (1V 13,6, str. 71). V našem případě to znamená zbavit se starého navyklého 

způsobu života a dát prostor pro život nový, život s Bohem. Janova slova jsou 

dokreslena verši, které se nachází u výstupu na horu a jež uvedu ve zkrácené verzi: „Nic 

nevlastnit, nic nechtít, nic nemít“ (= na ničem nelpět) (1V 13,11, str. 72–73).  „Ten, kdo 

se stejně jako Kristus vzdá všeho a nemá nic (nada), dojde skrze toto „nic“ ke „všemu“ 

(todo)“ (Kohut, 2008, str. 60), to znamená na vrchol Hory, k „nadpřirozenému 

sjednocení“ s Bohem.  

 

7.3.5.2 Zříci se každého zalíbení, které se naskytne smyslům,  

a které neslouží ke slávě Boží 

 

U této zásady nejde o to, aby člověk neměl v životě žádné potěšení, ale aby  

se na něj nevázal, neupínal. Velkým potěšením má být konat vůli Boha Otce podle 

vzoru Krista. To vede člověka k „duchovní chudobě“ a k osvobození se od všeho, co 

není Bůh. „…přeje-li si dosáhnout v krátké době svaté usebranosti, duchovního mlčení          

a obnažení, chudoby ducha, v nichž se zakouší pokojné občerstvení od Ducha svatého           

a duše dochází k sjednocení s Bohem, uchrání se překážek od kteréhokoli tvora na 

světě, ubrání se úskokům a klamům ďáblovým a oprostí se od sebe samé“ (Rady, 1 In: 

Cummins, 1994, str. 38). 

Pojem svaté usebrání, obnažení i chudoba ducha neznamenají odloučení sebe 

sama od všech vnějších věcí, pozemských i duchovních hodnot a následný život 

v naprosté chudobě, bez majetku, přátelství, rodiny. Cílem je aktivní vnitřní odpoutání 

sebe sama od těchto hodnot. Dále nepřisuzovat věcem větší hodnotu než jakou mají, 

nedělat z nich svou modlu - to se týká hlavně materiálních věcí. Těmito aktivními 

úkony vytváří člověk větší prostor pro Boha. K tomu je ještě zapotřebí duchovní mlčení, 

což znamená nechat Boha mluvit, nesnažit se ho přehlušit, umlčet, ale naslouchat mu, 

naslouchat i věcem, které o sobě člověk nechce vědět (Cummins, 1994, str. 38). 



7.3.5.3 Ať se snaží vždy se klonit… 

 

ne k snadnějšímu, ale k obtížnějšímu, 

ne k chutnějšímu, ale k méně chutnému, 

ne k příjemnému, ale k tomu, co skýtá méně zalíbení 

ne k tomu, co je odpočinkem, ale k pracnému… 

 

Slovo snažit se, usilovat vybízí člověka k jeho vlastní iniciativě, která znamená 

vytvářet nový postoj k Bohu a ke svému životu. Jde spíše o změnu smýšlení, o vědomé 

zvolení si Kristovy cesty a růst lásky k Bohu (Merlin In: Učitel víry II., 1993, str. 7). 

Příslovcem vždy klade Jan důraz na nový postoj, jež by se neměl stát pouhým 

předsevzetím, ale trvalým programem. A sloveso klonit se vybízí k realizaci tohoto 

postoje, který by měl být člověku vlastní a odrážet jeho lásku k Bohu.  

 

 

 Než se v následující části vydáme na samotnou duchovní mystickou cestu, 

kterou jsem vizuálně znázornila, stručně shrnu, co jsme se do této doby dozvěděli.  

 

7.4 Krátké shrnutí 

 

 Duchovní mystická cesta je duchovní cestou každého člověka, který se vědomě 

rozhodne přijmout Boha do svého života. Je cestou léčení, očišťování, osvobozování se 

od hříchu, nedokonalostí, žádostí, neřestí, závislostí, svázaností, falešných představ                

o Bohu, našich zraněních. Je cestou, na které se člověk rozpomíná na stále-trvající Boží 

blízkost a přítomnost, začíná opět pomalu hledat útočiště a pocit v bezpečí v Bohu a ne 

ve věcech, kterými zakryl svou nově objevenou nahotu, a které ho začali zotročovat. 

Člověk se začíná rozpomínat na původní Adamovo a Evino, (svoje), postavení v ráji, 

kde nebylo nutné skrývat své „nahé Já“, bát se, cítit se méněcenně, bezvýznamně. 

Mystická duchovní cesta je odrazem Janovy prostřední cesty, na které se má člověk řídit 

příkladem Ježíše Krista. Jako jediná vede na vrchol hory, zároveň dolů do centra duše,  

k „nadpřirozenému sjednocení“ s Bohem, neboli k plnému znovupocítění Boha ve svém 

nitru, ke spáse a k uvědomění si, že já i ostatní lidé jsou obrazem a podobou Boží.  

Aby člověk došel k onomu „původnímu“ postavení, k „nadpřirozenému 

sjednocení“ s Bohem, musí projít skrze „temnou noc“ dělící se na „temnou noc smyslu“ 



a „temnou noc ducha“, ve kterých se duše osvobodí, očistí, vyléčí od všeho, co není 

Bůh.  

 

Duchovní mystickou cestu začnu prvotním obráceními, kterému předchází 

nějaký impuls či událost, která přiměje člověka dívat se na život jiným způsobem, 

jinýma očima. Dále budu pokračovat „temnou nocí smyslu“, „temnou nocí ducha“               

a skončím „nadpřirozeným sjednocením“ duše s Bohem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MYSTICKÁ DUCHOVNÍ CESTA 

 
1. SCHÉMA MYSTICKÉ DUCHOVNÍ CESTY 
 
 
 
 
         „Temná noc“ 
 
 
 
Obrácení     Temná noc smyslu               Temná noc ducha                

Sjednocení   

                                     stmívání                                     půlnoc                                svítání 

                                    začátečníci                                pokročilí                           dokonalí                                            

                                Očištění smyslů             Očištění duchovních mohutností  

     

                     
                    

      Aktivní                  Pasivní            Aktivní                   Pasivní 
        (Výstup na h. K)     (Temná noc)  (Výstup na h. K)   (Temná noc) 

 
 
 
 
 
                                     Co musí udělat člověk             Co dělá Bůh pro osvobození  
                                     pro své osvobození                  člověka. 
 
 
Obrácení se k Bohu        

- rozhodnutí přijmout 

Boha do svého života 

                                                                                                        

„Nadpřirozené sjednocení“    

duše s Bohem ve víře,  naději                      

a lásce 

-  „duchovní manželství“ 

- vůle lidská se stává vůlí       

   Boží 

  



1.1 Výchozí bod  

 

Výchozím bodem, odkud celý proměňující, osvobozující proces začíná, není 

konkrétní místo, ve kterém se člověk nachází, ale způsob bytí a činnosti, ve kterém 

člověk přirozeně žije (N, Transformace, str. 27). Jde o naše teď a tady, o odpověď na 

otázku: „Člověče, kde jsi?“ (Gn 3,9). Bůh se člověka ptá, ale přitom se sám ujímá 

iniciativy. Skrze různé impulsy Bůh nastavuje své zrcadlo a vybízí k tomu, aby ho 

člověk začal doopravdy hledat (Castro In: Učitel víry III., 1995, str. 85). Příkladem 

může být náhlé uvědomění si našeho stavu před Bohem, kým jsme a jak doopravdy 

žijeme (Cummins, 1994, str. 47). Člověk také může pociťovat, že mu v životě něco 

chybí, cítí se být prázdným a nenaplněným, i když se zdá, že má vše, co si kdy přál. Bůh 

se též člověku dává poznat skrze různé události, které ho bolestně zasáhnou, ve kterých 

musí začít přehodnocovat svůj život, nebo ve chvílích opravdové samoty, ve které se 

člověk ocitá bez veškeré opory a pomoci. Bůh přichází stále znovu a znovu. Jeho plán 

zůstává stále stejný: chce člověka vyvést z jeho dosavadního způsobu života, z otroctví 

(Journet, 2006, str. 39), smrti a dovést skrze Krista k životu, ke spáse. Záleží pouze na 

nás samých, zda budeme dost vnímaví k Jeho hlasu a necháme se Jím vyvést na cestu.  

 

Příkladem uposlechnutí Božího hlasu je kladná reakce Abrahámova, když mu 

Bůh říká (Gn 12,1): „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, 

kterou ti ukážu. “ Ve starověku byla každá země oblastí spravovanou určitými božstvy. 

Ta Abrahámova patřila měsíčnímu bohu Sinovi. Bůh vyzývá Abraháma, aby se vydal 

na „úzkou cestu úzkou bránou“, na které musí Abrahám opustit veškeré jistoty, 

dosavadní způsob života, i to, co bylo jeho náplní. Je to „vyjití z modloslužby“               

a následování Boha pouze skrze víru,40 kterou Bůh prověřoval v temnotách největších 

(viz Gn 22,1-18 – Obětování jediného syna).41 O tomto příběhu se ještě zmíním 

v kapitole (II.) 4.1.2.2 – Víra Abrahámova. 

Je to Hospodin, který člověka opakovaně, tentokrát zase skrze Mojžíše, 

přesvědčuje, abych se na tuto těžkou, ale osvobozující cestu vydal. Aby se na Něj 

spolehl a důvěřoval mu, že k nám sestoupil opravdu proto, aby nás „vysvobodil z moci 

                                                 
40 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991. (str. 74). 

41 Peroutka, David. Nástin mystiky sv. Jana od Kříže. Klášter bosých karmelitánů ve Slaném. In: 
http://www.klasterslany.cz/texty/Mystika_jan1.htm [cit. 2009-06-21]. 



Egypta a vyvedl do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem“ (Ex 

3,8). 

 

 Od výchozího bodu se dostáváme k „obrácení“ se člověka k Bohu, kterým 

defacto osvobozující mystická duchovní cesta začíná. Nyní bych tedy pojmem obrácení 

navázala.  

 

1.2 Obrácení se k Bohu 

 

 Obrácení je podle Trillinga (1993, str. 109) vědomé přijmutí Boha do života. 

Značí převratný proces – přetvoření srdce a smýšlení, které se má projevit v myšlení a 

chtění. Cílem je „stát se dítětem“, k čemuž nás neustále vybízí i Ježíš Kristus (Lk 

18,17): „Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něj 

nevejde.“ Což neznamená návrat k infantilitě. Ale přerušení dosavadního celkového 

směru života (cesty pozemských nebo duchovních hodnot), obrácení se nazpět s cílem 

nevzdalovat se od Boha čím dál tím víc. Být dítětem Božím znamená mít otevřené, čisté 

srdce, ve kterém bude sídlit pokora, prostota, radost, naděje, láska a víra.42 Jedná se                

o duchovní úkon – úkon pokory, kterým si člověk přizná, že není zas až tak dokonalý, 

moudrý, vynikající, bezchybný, jak si myslel (pozor na přílišné podceňování, srážení 

sebe sama, jde spíše o změnu postoje, kdy člověk přestává sebe sama dosazovat na 

první místo), že na spoustu věcí sám nestačí, ale že potřebuje pomoc, ochranu a Boží 

vedení (Trilling, 1993, str. 108). Pokud si člověk přizná, že není dokonalý, tak 

paradoxně může k dokonalosti, kterou je Bůh, dojít. V evangeliu je to vyjádřeno slovy 

evangelisty Lukáše (14,11): „Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se 

ponižuje, bude povýšen.“ 

 Řeckým výrazem pro obrácení je slovo „metanoia“, které označuje vnitřní 

proměnu celého člověka, změnu smýšlení a uspořádání vlastního života. Metanoia to je 

lítost srdce, snaha začít znovu, snaha stále se více připodobňovat svým životem Ježíši 

Kristu.43  

 

                                                 
42 Spousta, Jan. Komu patří království Boží. Časopis Getsemany. Číslo 144 -  listopad 2003 In: 
http://www.getsemany.cz/node/585 [2009-06-13]. 
43 Milfait, René. Pachatelé-účel trestu-lidská práva-odpuštění, smíření-metanoia. Jabok: Studijní 
materiály: Teologická etika, 2008. In: https://is.jabok.cz/auth/el/JA10/zima2008/T322/19158/Pachatele-
_ucel_trestu___lidska_prava___ot._odpusteni__smireni__metanoia.txt?fakulta=JA10;obdobi=3;studium=
493;kod=T322 [cit. 2009-06-24]. 



 Toto „obrácení se“ nemá tedy být pouze jednorázovým skutkem, ale životním 

programem (viz 4.3.4 Janovy nejdůležitější zásady). Jde o proces „kontinuálního 

očišťování“, jež lze přirovnat k putování Izraelského národa, které nás vede hlouběji            

a hlouběji až k úplným základům našeho lidství, do země zaslíbené.  

 

Toto očišťování se uskutečňuje v průběhu celé duchovní mystické cesty                 

(viz kapitola (I.) 7.3.4 - Prostřední stezka „všeho a ničeho“), na které se člověk krůček 

po krůčku očišťuje od všeho, co není Bůh. Odvrací se od sebe sama ve smyslu od své 

sebestřednosti, svého způsobu chápání a pohlížení na Boha, svých falešných představ           

o Bohu. Je to proces, ve kterém se střídá aktivní putování (výstup) s pobytem na poušti 

(noc). Člověk se učí spoléhat se pouze na svou víru, která je jediným světlem, 

průvodcem a vůdkyní vedoucí k opravdovému poznání Boha (2V 4,2, str. 86). Je to 

postupné přijímání křesťanského života za svůj vlastní. Je to exodus izraelského národa 

vedoucí přes poušť.  

 

1.2.1 Exodus 

 

Aktivní podíl na osvobozování se (Výstup na horu Karmel) je cestou exodu – 

putování Božího lidu z Egypta, z „domu otroctví“ ke svobodě, do Země zaslíbené. 

Egypt zde neznázorňuje pouze geografické místo, ale také stav mysli. Hebrejským 

slovem pro Egypt je „Mitzrayim“, které je identické s židovským slovem „meitzarim“ 

značící „omezení“ (limitations) nebo „tíseň /nesnáz“ (straits).44 „Dům otroctví“ jako 

přízvisko pro Egypt je symbolem totálně svázaného života jak vládou faraóna, 

egyptských bohů, tak osobních závislostí,45 které člověka omezují a stísňují.  

Starozákonní tradice viděla smysl exodu v odhodlání sloužit pravému 

nezobrazitelnému Bohu, který nebyl vázán na určité místo, ale provázel izraelský lid 

celou jejich cestu. Naděje lidu se neopírala o nic vnějšího ani o vidinu zaslíbené země. 

Jediným východiskem jejich naděje byla událost exodu – aktivního Božího zásahu do 

jejich neutěšené situace. (Šimsa, 1992, str. 73) Vyvedení z Egypta je tedy povoláním 

                                                 
44 Rabbi Eliyah Touger. The Exodus: An Experience Of The Present As Well As The Past. The Bread 
Our Forefathers Ate in the Land of Egypt In: http://www.sichosinenglish.org/books/timeless-
patterns/31.htm [cit.2009-22-05]. 
45 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991. (str. 267). 

 



k samostatné svobodné existenci,46 k životu v Boží blízkosti, kdy se Bůh stává jedinou 

oporou života. 

 

1.2.2 Poušť 

 

Téma „temné noci“ – času, ve kterém Bůh dočišťuje duši tak, jak člověk sám 

není schopen, je cestou Izraelského národa vedoucí přes poušť s vyhlídkou Země 

zaslíbené. Od Ex 22 můžeme číst o putování pouští, které se zastavuje u hory Sinaj, jež 

pak pokračuje v knize Numeri od 10,11. Poušť, stejně jako Egypt, nevyjadřuje pouze 

zeměpisný pojem, pod nímž si můžeme představit nehostinnou pustinu. Poušť je místem 

hledání Boha v tichu a v mlčení. „Je to čas samoty a hledání orientace“ (Milfait, 2005, 

str. 5). Je to místo neustálého zápasu o víru v jediného Boha. Je to čas, ve kterém se 

člověk očišťuje a připravuje na budoucí poslání, kterým je podle svatého Jana od Kříže 

uskutečňování našeho pravé lidství. 47  

Poušť je zároveň zaslíbením (Iz 32,15): „Až bude na nás vylit z výše duch, poušť 

se stane sadem (Karmel) a sad (Karmel) bude mít cenu lesa. Na poušti bude přebývat 

právo – Zákon (Dekalog), a v sadu (Karmel) se usídlí spravedlnost – milosrdenství – 

láska Ježíše Krista“ (Giordano, 2006, str. 16). To znamená, že až člověk projde 

„pouštním očišťováním“ ke zdárnému konci, pak dosáhne vrcholu hory Karmel, 

zahrady Boží, centra své duše, Země zaslíbené. 

 

 

 Po rozhodnutí člověka obrátit svůj život směrem k Bohu a následovat Krista 

cestou prostřední, bude duše procházet již zmíněným „kontinuálním očišťováním“. To 

se uskutečňuje v „temné noci“, která se dělí na „temnou noc smyslu“ a „temnou noc 

ducha“. Nyní se krátce zmíním o „temné noci“ jako celku a poté samotně pojednám       

o „temné noci smyslu“ a „temné noci ducha“.   

 

 

                                                 
46 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991. (str. 265). 

47 Carretto, Carlo. Poušť uprostřed města. Rubrika: Recenze knih. In: http://www.poutnici.com/poust-
uprostred-mesta-carlo-carretto.html [2009-06-03]. 
 



2. „TEMNÁ NOC“ 
 

„Temná noc“ je časem hlubokého „znovu-utvoření“, osvobozování, očišťování    

a uzdravování duše. Je možností, jak se Bohu připodobnit ve svém bytí i činech (N, 

Transformace, str. 27), jak se dostat do Boží blízkosti, a možností k uskutečňování toho, 

k čemu je člověk od počátku povolán – být obrazem a podobou Boží (Srov. Gn 1,26).  

 
„Temná noc“ je čas nebo úsek na duchovní cestě, jež má svůj začátek i konec. 

Svatý Jan od Kříže mluví o jedné „temné noci“. Dělí ji na tři části, které lze připodobnit 

ke třem částem noci počínající stmíváním. V „temné noci“ se stává nezbytným postupné 

očišťování a osvobozování smyslové a duchovní stránky duše člověka, bez něhož by se 

duše nemohla sjednotit s Bohem neboli dosáhnout „nadpřirozenému sjednocení“ s Ním. 

V této souvislosti odkazuje svatý Jan od Kříže na Tobiáše (Tób 6,1–18), který též musel 

projít třemi očišťujícími nocemi, aby se mohl spojit se svou manželkou. Očišťující         

a osvobozující proces je možné nazývat nocí ze třech důvodů. Pokud neuvedu jinak, 

budu v následujících třech bodech čerpat z 1V 2,1 (str. 33). 

 

1. Kvůli výchozímu bodu, ze kterého duše vychází. 

Duše má jít bez žádostí po všech věcech týkající se smyslové, vnější části duše.    

Duše je má „popřít“, nelpět na nich, vzdát se jich. Duše se očišťuje v oblasti smyslů tím, 

že je podřizuje duchu (1N 8,1, str. 64). „Popření“, které je na cestě důležité, je pro 

smysly nocí. Svatý Jan od Kříže mluví o temné noci smyslů, která postihuje mnoho lidí 

(„začátečníků“) a jež nastává, když se začíná stmívat. 

 

2. Kvůli prostředku nebo cestě, kterou má jít duše k Bohu. 

Tímto prostředkem je víra, která je temnou nocí pro rozum. Svatý Jan od Kříže  

mluví o temné noci ducha. Ta je pro takzvaně „pokročilé“, kteří jsou na duchovní 

cestě už mnohem dál. Tato noc nastává v období nejtemnějším – o půlnoci. Duše se 

očišťuje a obnažuje v oblasti ducha, jde o očištění duchovních mohutností (rozum, 

paměť, vůle), uzpůsobuje ho a připravuje pro „nadpřirozené sjednocení“ s Bohem (1N 

8,1, str. 64). 

 

 

 

 



3. Kvůli cíli, ke kterému duše kráčí. 

Cílem duchovní cesty je Bůh, který je sám temnou nocí a to paradoxně proto, že  

je oslňujícím světlem. „Bůh je jasně zářící temnotou“ (Sudbrack, 1995, str. 55). Ta 

dokáže člověka oslepit stejně jako Pavla (zvaného Šavel) putujícího do Damašku. Toto 

Boží oslepení není konečné, ale otevírá člověku možnost nechat se Bohem vést, 

proměňovat a vykonávat podle jeho vůle to, co je pro každého člověka v životě 

připravené (Sk 22,6–16).  

Svatý Jan od Kříže nazývá tuto část noci svítáním, ve kterém je světlo již na 

dohled. 

 

 „Temná noc“ se sice nazývá nocí ze třech důvodů, ale fakticky existují pouze 

dva hlavní druhy noci - „temná noc smyslu“ a „temná noc ducha“, jež lze komplexně 

nazvat „očištěními“, „očišťováními duše“ nebo také postupným osvobozováním. 

„Temná noc smyslu“ i „temná noc ducha“ se dělí na aktivní a pasivní část. V obou 

dochází k očišťování a osvobozování, ale vždy z rukou někoho jiného (1V 1,1, str. 31). 

 

• Aktivní očišťování je v rukou člověka. To znamená, co musí udělat člověk sám 

vlastními silami pro své osvobození, očištění. Svatý Jan ho popisuje v knize 

Výstup na horu Karmel. První kniha se týká aktivního očišťování v „temné noci 

smyslu“. Druhá a třetí kniha aktivního očišťování v „temné noci ducha“. 

• Pasivní očišťování má v rukou sám Bůh, který dokončuje to, co člověk vlastními 

silami není schopen zvládnout. Svatý Jan ho popisuje v knize Temná noc. První 

kniha se týká pasivního očišťování v „temné noci smyslu“ a druhá kniha 

pasivního očišťování v „temné noci ducha“. 

 

Na tomto místě si dovolím poznamenat, že „temná noc“ není záležitostí, kterou  

prožívají pouze mystici nebo lidé kontemplativně činní. Temná noc je zkušeností 

typicky lidskou (Ruiz In: Učitel víry III., 1995, str. 17), jež se může se stát součástí 

běžného života. Každý, kdo se obrátí k Bohu, kdo se vydá cestou prostřední, kdo se 

snaží žít s Bohem, může čekat, že jej zastihne „temná noc“.  

Bůh se snaží mnoha způsoby přimět člověka k odložení starého způsobu života. 

Proto ho podrobuje různým zkouškám, aby ho očistil a namířil k sobě, protože pouze 

v něm může člověk najít trvalou útěchu a klid. Temná noc má spojitost s konkrétními 

okolnostmi a událostmi. Například svatý Jan ji prožívá ve vězení; Ježíš se cítí být 



opuštěn svými přáteli (srov. Mt 26,36–46) i Bohem Otcem, ve chvíli, kdy je všechny 

nejvíc potřebuje (Mt 27,46; Ž 22).  

V dnešní době může být temnou nocí jakékoliv fyzické, psychické, morální, 

duchovní utrpení. Člověk zažívá utrpení způsobené válkami, přírodními katastrofami, 

osaměním, nedostatkem smyslu života, depresemi. Ve světě je hlad, bída, nemoci, 

nespravedlnost, utrpění nevinných, utrpení dětí. Člověk má v těchto situacích často 

pocit, že Bůh je nepřítomný, že mlčí, že on za to vlastně může, protože kdyby existoval, 

nemohlo by přeci zlo a lidské zkázy existovat (srov. Theodicea) (Jan Pavel II. In: Učitel 

víry, 1991, str. 17). Mohou to být i opakované nezdary, neúspěchy, ponížení, události, 

při kterých člověk cítí, že nemá žádnou hodnotu, že je pro ostatní nula, může to být 

rozvod, smrt blízkého člověka, stárnutí, tělesná či duševní choroba (Stinissen, 1997, str. 

45). 

Boží opuštěnost, kterou člověk v těchto chvílích může cítit, je však pouze 

zdánlivá. Bůh, jenž sídlí v centru duše, je člověku nablízku v každém utrpení. Stejně 

jako v případě Jana i Ježíše, jejichž zkušenost se tak může stát člověku oporou i nadějí 

na cestě dál. Pokud se člověk dívá na utrpení z perspektivy „temné noci“, ve které ho 

Bůh neopustil, může se „temná noc“ stát součástí jeho cesty k Bohu, smyslem života 

(srov. Frankl – postoj k utrpení) či životním posláním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. TEMNÁ NOC SMYSLU 

 

 V „temné noci smyslu“ očišťuje duše svou vnější stránku a osvobozuje se od 

všeho, co ji svazuje na úrovni smyslů.  

  

3.1 Aktivní část temné noci smyslu 

 

V této části se zaměřím na to, co musí člověk udělat z vlastní iniciativy, aby na 

své duchovní cestě pokročil vpřed – ze stavu „začátečníků“ do stavu „pokročilých“. 

• Začátečníci jsou ti, kteří se k Bohu vztahují skrze smyslovou vnější část 

duše – skrze meditaci.  

• Pokročilí jsou již osvobození od žádostí, které je spoutávali na rovině 

smyslů, vztahují se k Bohu skrze vnitřní duchovní část duše – což 

znamená skrze kontemplaci. Aby mohli „pokročilí“ dojít do stavu 

„nadpřirozeného sjednocení“, musí být očištěny jejich duchovní 

mohutnosti (rozum, paměť, vůle) a musí se nechat vést pouze vírou.   

 

„Popření“ žádostí, potěšení, smyslové stránky duše je pro smysly temnou nocí. 

Smysly si je podle svatého Jana od Kříže možné představit jako otvory, kterými proniká 

do duše světlo, potěšení a radost. Pokud člověk přiklopí otvory „víkem“, přestane skrze 

ně přijímat potěšení, umrtví veškeré žádosti a zalíbení, ocitne se ve tmě. „Odnětí 

potěšení“ je nejcitelnějším a nejbolestivějším znakem temné noci smyslu (1V 3,1-2 str. 

34-35). K osvobození je však právě třeba přiklopit smysly „víkem“, popřít veškerou 

žádost a odmítnout potěšení, které je možné skrze smysl zraku, sluchu, čichu, chuti 

a hmatu (1V 3,2, str. 35), ale i prostřednictvím naší fantazie či obrazotvornosti, 

přijímat. 

 

 Svatý Jan od Kříže žádosti a závislosti kritizuje z toho důvodu, protože člověka 

poškozují a ubírají mu svobodu. V následující části se budu věnovat jejich popisu i 

z hlediska škod, které způsobují.  

 

 

 



3.1.1 Žádosti 

 

Svatý Jan rozděluje žádosti na dobrovolné (1V 11,2, str. 62), nedobrovolné (1V 

11,3, str. 62) a habituální (1V 11,4, str. 63). Dobrovolné žádosti se týkají se 

„smrtelných hříchů“ (například smyslná žádost, žádost lakoty, žádost domýšlivosti – 1V 

12,4, str. 67), „všedních hříchů“ a „nedokonalostí“, Nedobrovolné žádosti se často 

objevují, aniž by je člověk vyhledával, nejsou tudíž podle svatého Jana nebezpečné. 

Habituální nedokonalosti jsou protikladem „duchovní chudoby“. Svatý Jan od Kříže 

mezi ně řadí: „obecný zvyk mnoho mluvit, přilnutí k nějaké věci, které nechceme 

přemoci – k osobě, šatům, knize, druhu jídla, potěšeníčku, poklábosení; když chceme 

něco okoušet, vědět, slyšet….“ Příkladem je také upínání se na růžence, svaté obrázky, 

které mají primárně sloužit, jako prostředek pro přiblížení se k Bohu a ne, jako konečný 

cíl naší zbožnosti. Protože jak píše svatý Jan od Kříže: „Skutečná zbožnost musí 

vycházet ze srdce, pravdy a podstaty toho, co duchovní věci představují,“ (1N 3,1, str. 

48) a ne z množství věcí, které člověk vlastní. Člověk se má snažit od těchto 

nedokonalostí neustále pozdvihat oči a srdce k jedinému Bohu (1N 3,1–3 , str. 47–49), 

snažit se dělat radost Jemu a ne sobě (1N 3,2, str. 48). 

Dále se duše musí osvobodit od „záliby ve tvorech“ (tvor=člověk) nebo od 

„lnutí na tvorech“. Tím svatý Jan myslí, aby se člověk nenechal zlákat jejich krásou, 

půvabem a spanilostí. Z mého pohledu by se však mohlo jednat o nezdravou závislost 

na druhém člověku (tím není míněno nevytvářet vztahy), která může být kompenzací 

něčeho, co člověku chybí, neuspokojené potřeby jistoty či bezpečí.  

Dalším nebezpečím je zakládání si na svém vlastním vědění, dovednostech, na 

moci, slávě, bohatství a panování nad druhými (1V 4,1;3-8, str. 37-42). 

Člověk by se měl také učit „popírat sám sebe“. Což neznamená nevážit si sebe, 

ponižovat se, shazovat se před druhými, popírat vlastní identitu. Znamená to vzdát se 

představy o sobě jako dokonalé bytosti, vlastního egoismu, pýchy, touhy být středem 

pozornosti, být obdivován, vždy chválen. I na těchto pocitech či představách může být 

člověk závislý. Proto je důležité vnitřní sklonění se a dosazení na první místo Boha a ne 

sebe. 

Všechny tyto hodnoty jsou ve srovnání s „Boží krásou, dobrotou, moudrostí       

a svobodou naprostým nic, trápením, otroctvím a vězením.“  Tímto porovnáním chce 

svatý Jan od Kříže motivovat člověka, aby se vzdal svých žádostí, závislosti na 



potěšení, druhém člověku, moci a slávě a vydal se na cestu popření, protože to, co ho 

čeká, je mnohem krásnější než to, co zažíval doteď (1V 4,1;3-8, str. 37-42). 

 

3.1.1.1 Škody, které žádosti způsobují 

 

Proč je důležité snažit se o vnitřní odpoutání se od závislostí na věcech či 

lidech? Protože na ničem „nelpět“ je podle svatého Jana podmínkou svobody. Jan říká, 

že „svoboda nemůže přebývat v srdci podléhajícím žádostem“ (1V 4,6, str. 40) „Lpění 

je brzdou v růstu a kráčení ve ctnosti“ (1V 11,4, str. 63). To samé chce říci Ježíš slovy 

(Mt 19,21): „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří…“ I sebemenší závislost a 

žádostivost je podle svatého Jana na překážku. Činí člověka nesvobodným, závislým, 

otrokem, nemocným – „způsobuje špatnou náladu, činí chůzi těžkou a namáhavou, bere 

chuť k jídlu, zatěžuje a zachmuřuje duši“ (1V 10,4, str. 60) a brání člověku pokračovat 

na cestě k Bohu. Velmi jasně to vyjadřuje Janovo podobenství o ptáku. 

 

3.1.1.2 Podobenství o ptáku: 1V 11,4 (str. 63) 

 

„Nezáleží na tom, je-li pták přivázán tenkou nebo tlustou nití, protože dokud jí 

bude přivázán stejně jako tlustou, nebude moci létat, dokud ji nepřetrhne. Je pravda, že 

se tenká nit dá snáze přetrhnout, ale ať je to sebesnadnější, nepřetrhne-li ji, nevzlétne.“ 

 

Svatý Jan od Kříže dále dělí škody, které v duši žádosti způsobují, na privativní 

a  pozitivní (1V 6,1-7, str. 46-50). 

 

• Privativní škoda 

Je největší škodou, protože čím víc prostoru v duši zabírají žádosti, tím míň 

prostoru člověk Bohu vytváří (1V 6,1, str. 46). Svatý Jan od Kříže uvádí, že „v jednom 

podnětu (duši) nemohou být dva protiklady“ - to znamená Bůh a žádosti (1V 4,2, str. 

37) Člověk nemůže prosazovat sebe sama, toužit po věcech, být závislý na lidech              

a zároveň prožívat naplno vztah s Bohem. Tyto žádosti člověku způsobují potěšení, 

proto nemá důvod se jich vzdávat. Člověk má pocit, že ani Boha ve svém životě 

nepotřebuje, protože má jednak všeho dostatek a pak je žádostmi totálně oslepený. 

Z toho vyplývají škody další, které svatý Jan řadí pod název pozitivní (1V kapitola 6,4-7 

až kapitola 10, str. 48-60). 



• Pozitivní škody 

Mezi ně patří únava, trýzeň, temnota, znečištění, poskvrnění. Žádosti jsou 

světlem, které oslepují a zatemňují rozum člověka, takže není schopen vidět ani 

uvažovat nad důležitějšími hodnotami, vidět potřeby druhých a světlo Boží, které je 

mnohem jasnější než všechna pozemská potěšení dohromady. (1V 8,3, str. 53). Člověk 

nevidí nalevo ani napravo, ale když by zdvihl hlavu, uviděl by, jak těžký tmavý mrak 

zatemňoval jeho duši. Zároveň jsou žádosti samy o sobě slepé, takže „když vede slepý 

slepého, oba spadnou do jámy“ (Srov. Mt 15,14). 

Člověk také může cítit stálou nespokojenost, znechucenost, „hlad“ a vyprahlost. Žádosti 

způsobují, že člověk touží pořád víc a víc a stále se necítí být vnitřně nasycen - naplněn, 

má pocit, že mu něco chybí, i když se zdá, že má vše (1V 6,6-7, str. 48-50). Žádosti také 

člověka oslabují, aby neměl sílu k získávání ctností, nemohl v nich vytrvat a zároveň 

duši poutají k žádostem dalším a dalším (1V 6,1, str. 50). 

 

V této fázi noci jde o to přetrhnout jakkoli tlustou nit potěšení, naučit se něco si 

odepřít, cvičit svou vůli. Dokázat především sám sobě, že nejsem otrokem věcí, že mě 

moje tužby neovládají, že umím říct ne. Tímto postojem člověk vpouští Boha více do 

svého života, dělá mu v sobě prostor. Dělat Bohu prostor, naučit se na Něj spoléhat a 

snažit se o opravdový vztah k Němu, je na celé prostřední cestě hlavním úkolem (Merlin 

In: Učitel víry II., 1993, str. 7). 

 

 Člověk na této cestě nebojuje sám. Bůh je mu stálým pomocníkem.   

 

3.1.2 Role Boha 

 

Aby člověk přemohl sílu smyslových žádostí, začal se osvobozovat od svých 

závislostí, rozbil „ulity“ vlastní sebestřednosti a svých obranných mechanismů, které 

mu zabraňují vidět pravdu o sobě (Vanier, 2004, str. 21). Mohl na své duchovní cestě 

pokračovat vpřed – „dozrávat“, podává mu Bůh svou pomocnou ruku a vede ho krůček 

po krůčku k „nové“ svobodě. Naplňuje duši svou milostí a láskou, posiluje ji na duchu 

(1N 1,2, str. 39) a rozněcuje duchovní – vnitřní část duše mnohem větší láskou a touhou 

po duchovních věcech, kterých si díky tomu bude duše cenit mnohem víc než věcí 

smyslových (1V 14, 1 – 3, str. 74 – 75). Bůh se dává duši hodně znát a podporuje ji, aby 



překonala počáteční těžkosti a vydržela v boji se žádostmi. Stejně jako terapeut, který 

poskytuje pozitivní zpětnou vazbu a „oceňuje pokroky v léčbě“ (Nešpor, 2000, str. 62). 

 

Pro lepší představení si Boží lásky k člověku uvádí svatý Jan od Kříže 

„podobenství o matce“, které budu nyní ilustrovat.  

 

3.1.3 Podobenství o matce s dítětem: 1N 1,2 (str. 39 – 40) 

 

Duši je možné přirovnat ke „křehkému novorozeněti“, kterého maminka hýčká a 

chová ve svém náručí, zahřívá ho svým teplem a sytí ňadry „lahodným mlékem“. 

Stejným způsobem sytí Bůh „něžným prsem lásky“ „znovuzrozenou“ duši, která se 

s konečnou platností rozhodla, že bude sloužit pouze Jemu.  

 

Boží podpora se projevuje tak, že „začátečník“ nachází „sladké duchovní mléko“ 

= potěšení a rozkoš v modlitbě a v meditaci. S nadšením a radostí vykonává posty, 

pokání či  přijímá svátosti. S velikou horlivostí se zabývá „duchovními Božími věcmi“ 

a velmi jich užívá. (Svatý Jan označuje veškeré duchovní aktivity, kterým se člověk 

věnuje, „Božími věcmi“. Tento název budu používat také.) Má pocit, že je mu nakloněna 

Boží přízeň, takže vnímá předchozí námahu a popírání sebe sama jako smysluplné. 

Také prožívá velikou radost, protože si myslí, že dokonale slouží Bohu. Tato 

zapálenost, nadšení i potěšení, které člověk cítí je přirozeným vývojem. Je nezbytné pro 

vyměnění pozemské smyslové žádosti za potěšení více duchovního charakteru, dále pro 

větší chuť trávit stále větší množství času s Bohem, postupné zdokonalování se ve 

ctnostech, získávání „silnějších návyků“ a sílení na rovině ducha. Člověk se postupně 

mění z tzv.. „tělesného“ člověka ve člověka „duchovního“ (1N 1,3, str. 40). 

  

I přes veškerou snahu se začátečníci dopouštějí chyb a nedokonalostí, které nyní 

představím. 

 

3.1.4 Nedokonalosti začátečníků 

 

Svatý Jan od Kříže v první knize Temné noci (kapitola 2–7, str. 42–63) mluví               

o nedokonalostech a chybách, kterých se začátečníci v „Božích věcech“ dopouštějí. 

Jednou z nedokonalostí je, že člověk může vyhledávat „Boží věci“ pro slast a potěšení, 



které se mu skrze ně dostává a ne kvůli Bohu samotnému. O dalších nedokonalostech 

svatý Jan pojednává z hlediska sedmi smrtelných hříchů, které nazývá neřestmi. Je to 

pýcha, duchovní lakota, neřest smyslnosti, hněv, nestřídmost ducha, duchovní závist              

a lenost. Tyto neřesti na sebe nabalují další a další nedokonalosti. Jan popisuje, jak 

vznikají, jak se projevují a jaké další nedokonalosti se k nim připojují.  

 

3.1.4.1 Pýcha  

 

Jako ilustrativní příklad jsem zvolila neřest pýchy (1N 2, str. 42–46). Protože se 

začátečníkovi daří v „duchovních věcech“ a má v nich úspěch, může pociťovat ze svých 

skutků a ze sebe sama uspokojení. Libuje si ve svých myšlenkách, činnosti a životě. 

Neznamená to, že by se člověk neměl umět ocenit nebo pochválit za něco, co se mu 

podařilo nebo daří. Zde je to míněno ve smyslu samolibosti, domýšlivosti a ješitnosti, 

kdy člověk opět staví sebe na první místo a zapomíná na to, že nebýt Boží lásky                     

a milosti, nebylo by se mu bývalo dařilo dobře. Z uspokojení ze sebe sama se v člověku 

rodí touha po dalších a dalších duchovních skutcích. Člověk se dívá na druhé povrchně, 

má chuť je poučovat, kritizovat a odsuzovat, protože se mu nezdají být, na rozdíl od 

něho, dostatečně zbožní. Tito lidé chtějí, aby je ostatní chválili a oceňovali (narcismus – 

jen já jsem dobrý). Pokud se tak neděje nebo je oceňován někdo jiný, rodí se v jejich 

srdci závist. Aby si nepokazili obrázek o sobě samých, utíkají před těmi, kteří kritizují 

způsob jejich sebeoceňování nebo vyhledávají pouze takové zpovědníky, u kterých se 

mohou ospravedlňovat, nikoliv zpovídat a u kterých jsou v oblibě. Chtějí před ostatními 

vypadat dobře a pokorně, ale přitom se v jejich srdci rodí semínko zloby. 

 

   3.1.4.2 Důvod nedokonalostí  

 

Sklon k nedokonalostem Jan odůvodňuje slabostí a nedokonalostí duchovní 

stránky člověka (1N 1,3, str. 42) Nedokonalost není protikladem k dokonalosti v tom 

smyslu, že člověk musí být dokonalý, výborný, bezchybný. Nedokonalostí se míní to, že 

duchovní stránka duše ještě není dostatečně očištěná a upevněná ve svých zvyklostech, 

tzn. že se ještě neopírá pouze o Boha, ale o smyslové či duchovní potěšení. Duše 

nemůže dokonalosti dosáhnout hned, stejně jako se plavec nemůže stát ze dne na den 

výborným plavcem. Je k tomu zapotřebí hodně tréninku, na kterém se člověk podílí 



vlastní silou, možnostmi a schopnostmi, ale také tréninku a zdokonalování, kterého se 

člověku dostává od Boha samotného v pasivních částech temné noci.  

 

Ze zmíněných neřestí či nedokonalostí se nemůže duše očistit sama vlastními 

silami, potřebuje k tomu Boží pomoc. Proto Bůh přebírá iniciativu neboli léčení do 

vlastních rukou s úmyslem hlubšího osvobození duše člověka. Nezbytné léčení se děje v 

pasivní části temné noci smyslu, ve které Bůh uzdravuje vše, co se samo duši uzdravit, 

očistit nepodařilo (1N 3,3, str. 49).  

  

V následující části se pokusím vysvětlit změny, ke kterým v „pasivní části 

temné noci smyslu“ dochází. Zaměřím se na projevy, znaky a znamení, podle kterých 

může člověk poznat, že vyprahlost, kterou cítí, není důsledkem melancholie, pod kterou 

Jan řadí veškeré duševní poruchy, nebo důsledkem hříchu, tělesné indispozice či 

slabosti (1N 9,1, str. 67). Dále jak se má člověk chovat, co získá a co naopak 

očišťováním ztratí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Pasivní část temné noci smyslu 

 

 Pokud opět použijeme podobenství o matce, můžeme si nyní představit, že stejně 

jako maminka, když přestává kojit dítě, odstavuje Bůh začátečníka od „prsu sladkosti“, 

vysvléká ho z plenek a staví ze své náruče dolů na zem, aby se naučilo chodit po 

vlastních nohou. To člověk pociťuje, jako něco nezvyklého a nepříjemného (1N 8,3, str. 

65-66). Bůh to dělá proto, aby člověk duchovně dospěl, zesílil, osvobodil se od 

smyslového pohlížení na Něj. Přiblížil se k Němu na své cestě zase o krok blíž                

a osvobodil se od svých nedokonalostí, chyb a neřestí.  

 

 Pasivní část temné noci smyslu podle svatého Jana od Kříže nastává krátce po 

začátku rozhodnutí se pro cestu prostřední (1N 8,4, str. 66). Přichází nečekaně ve chvíli, 

kdy má začátečník pocit, že nad ním „jasněji září slunce Boží milosti“, že se mu 

v duchovních cvičeních daří úplně nejlépe, a kdy z nich čerpá nejvíc potěšení a útěchy. 

Cítí se být mnohem více spojen s Bohem, svobodnější od nedokonalostí. Díky modlitbě 

a meditaci přestal tolik toužit po věcech „světa“ a v Bohu nasbíral duchovní síly, která 

umenšila jeho žádost po „tvorech“. Znenadání však Bůh veškeré světlo zatemňuje                 

a „uzavírá dveře i pramen sladkosti duchovní vody,“ ze které člověk celou dobu čerpal 

skrze meditaci a modlitbu. Člověk se ocitá v naprosté temnotě a nemůže se hnout 

z místa, protože neví, kterým směrem se vydat (1N 8,3, str. 65). Bůh očišťuje duši 

takovým způsobem, na který není připravená. Bůh si v duši skrze očišťování dělá v duši 

větší prostor.  

 

 Svatý Jan popsal tři základní znamení, podle kterých se pozná, že se člověk 

nachází v pasivní části temné noci smyslu. Nyní je blíže představím. Budu čerpat 

především z 1N 9, str. 67–72.  

 

3.2.1 Tři základní znamení  

 

1) Duše nenachází zalíbení ani útěchu v ničem – ani ve věcech duchovních, ani 

ve věcech pozemských. 

To, co dříve člověku přinášelo vzpruhu a potěšení, je nyní zdrojem nechuti             

a znechucení. Bůh tímto způsobem očišťuje duši od všech žádostí, proto ji 



nenechává nacházet v čemkoli potěšení. Děje se to proto, aby se duše očistila od 

navyklého způsobu vztahování se k Bohu, neupnula se znovu na smyslové potěšení 

a netíhla k němu, místo k Bohu.  

 

2) Člověk trvale pamatuje na Boha, cítí vnitřní bolest a má strach, že mu 

dostatečně dobře neslouží, protože vůči všem „Božím věcem“ cítí mrzutost. 

Důvodem vnitřní bolesti a strachu je, že se Bůh přestává dávat poznat skrze 

představivost, fantazii nebo rozvažování, protože to náleží k poznání smyslovému, 

které chce Bůh očistit. Bůh nyní svými dary místo smyslů posiluje ducha, který se 

tak stává postupně silnějším a citlivějším. Není však ještě dostatečně očištěný                

a přizpůsobený (to se stane až v temné noci ducha) na tento způsob Boží 

komunikace, proto stále hledá útěchu ve smyslech, skrze meditaci. Smysly nejsou 

schopny cítit Boha skrze duchovní poznání a tak zůstávají v temnotě, což je 

důvodem vyprahlosti, mrzutosti a strachu ze ztráty Boží přízně. 

 

• Člověk má strach, že se na duchovní cestě vrací zpět a že proto se mu nic 

nedaří.  

• Člověk má strach, že ho Bůh zavrhl, odvrátil se od něho kvůli jeho 

hříchům a nedokonalostem  

• Člověk má pocit, že není nikdo, kdo by mu rozuměl. 

 

3) Člověk není schopen modlitby a meditace. 

Důvod této změny vychází z bodu č. 2. Člověk přechází ze stavu začátečníků do 

stavu pokročilých.  

Nyní je to Bůh, kdo jedná, kdo se stává aktivním. Dává se duši poznat novým 

způsobem, na který člověk není zvyklý. Odměňuje člověka a sděluje se mu „úkonem 

prosté kontemplace“. Můžeme se také setkat s pojmem „vlitá kontemplace“ nebo 

„milostné vlití Boha“ (1N 10,6, str. 75). Nejedná se o psychologický trik, ale o Boží 

sebesdělování, Boží dar, jež není výsledkem našich duchovních technik, ale Boží 

milosti (Merton, 1993, str. 90). Jan popisuje Boží sdělování sebe sama jako Boží 

prolamování, vlévání se do duše člověka, do prostoru, který člověk svým „popíráním“, 

v aktivní části temné noci smyslu, vytvořil. Pro lidskou duši je to něco nového                       

a nezvyklého, nerozumí tomu, takže si myslí, že je Bohem opuštěná, i když je opak 

pravdou. Bůh rozněcuje duši stále větší a větší láskou k Němu, která duši zraňuje (1N 



10,6, str. 75). Duše trpí a přitom stále víc a víc hoří plameny lásky. Toužebně Boha volá 

a hledá se slovy, kterými Boha volala i duše svatého Jan od Kříže ve chvílích největší 

životní trýzně, kdy měl Jan pocit, že ho Bůh opustil (Poezie sv. Jana od Kříže, 2003, str. 

11): 

 

„Kam jsi se ukryl, milý, 

Zanechav mě tu, abych plakala? 

Prcháš jak jelen v chvíli, 

kdy, tebou zraněna, 

nadarmo jsem tě volala.“ 

  

Podle svatého Jana od Kříže bychom však měli vědět, že paradoxně „… hledá-li 

duše Boha, mnohem víc hledá její Milovaný ji.“ (ŽP 3,28). 

 

 Tyto projevy mohou člověka zneklidňovat, vést ke strachu a nejistotě. Svatý Jan 

od Kříže ve své knize Temná noc (1N 10, str. 73–75) doporučuje postoje, které by měl 

člověk zachovat a jež nyní ve stručnosti načrtnu. Pokud neuvedu jinak, budu v těchto 

bodech čerpat z výše zmíněné kapitoly.  

 

3.2.2 Postoj člověka v temné noci smyslu 

 

• Člověk by měl vést své nitro ke klidu a vyrovnanosti (Herbstrithová, 2005, str. 

79), netrápit se, ale důvěřovat Bohu, který člověka i v těchto těžkých chvílích, ač 

se to nezdá, neopouští. Vždyť je stále v centru naší duše a to je třeba si ve 

chvílích, kdy ho člověk necítí, uvědomit.  

• Člověk se nemá pouštět do rozvažování, meditací, přemýšlení, vyvíjení 

nějakého úsilí, snahy zakoušet Boha nebo toužit mít z modlitby potěšení. Člověk 

má doslova nedělat nic. Protože skrze toto nic může dosáhnout všeho              

(viz Prostřední stezka „všeho a ničeho“) Nemá si dělat starost, že mu nejde 

meditovat. Duše člověka má zůstat ve ztišení, pokoji, nespoutaná různými 

poznatky a myšlenkami, které duši unavují a zneklidňují, i když se člověku zdá, 

že tímto postojem Bohu naprosto neslouží, že lenoší, klame sebe sama, že ztrácí 

čas a nic nedělá. Ač člověk nevidí žádný pokrok, přece dojde mnohem dál, než 

kdyby se pohyboval po vlastních nohou, skrze vlastní přemítání (Herbstrithová, 



2005, str. 75). Aktivní snaha totiž ničí účinky kontemplativní modlitby, účinky 

darů, které Bůh vkládá do duše skrze pokoj a nicnedělání, zároveň tato snaha 

uzavírá prostor, ve kterém se chce Bůh člověku dát poznat.  

Kontemplativní modlitba neboli kontemplace48 je „modlitbou srdce“,  

jež hledá své kořeny v nejhlubším nitru lidské bytosti, v centru duše, nikoliv v mysli. Je 

modlitbou, která není založená na rozhovoru, námaze naší mysli, úkonu či oběti, ale na 

mlčení, na přijímání Boha a naslouchání mu. Je to tzv. spočinutí lidského srdce v Něm 

(Herbstrithová, 2005, str. 76, 83). Člověk opouští všechny známé cesty (meditaci, 

představování si, fantazii), kterými se k Bohu vztahoval. Zapomíná na sebe a na vlastní 

potěšení z modlitby. Při kontemplativní modlitbě se má člověk opírat pouze o čistotu 

své víry. Skrze ni člověk přijímá Krista za svou jedinou cestu a hledá v ní Boha 

takového, jaký je, bez vytváření si představ či úvah o něm, už od počátku přítomen 

v centru naší duše (Merton, 1993, str. 19 – 24, 91). Člověk a Bůh se setkávají jako dva 

milující, kteří si jsou v mlčení a slepé důvěře blíž než ve vyjadřování se v mnoha 

slovech či v lidském poznání (Herbstrithová, 2005, str. 71, 75). Člověk má trpělivě 

setrvávat „tady a teď“ v Boží přítomnosti. Což v podstatě není nicneděláním, ale velmi 

aktivním zapojením veškeré vůle, protože člověk musí být schopen oprostit se od 

veškerých dojmů, oddat se tichu svého nitra a aktivně naslouchat Božímu hlasu. 

Vnějškové i vnitřní zklidnění se a otevření se Božímu působení je samo o sobě velkou 

odvahou a pokrokem (Herbstrithová, 2005, str. 72, 80). Mění člověka v bytost 

pokojnou, schopnou zakoušet láskyplné poznání Boha, schopnou vidět, kdo je 

doopravdy Bůh (Herbstrithová, 2005, str. 84). 

 

• Člověk se má radovat z toho, že ztrácí schopnost smyslového rozvažování a 

meditace, protože už nic nebude rušit působení „vlité Boží kontemplace“        

(1N 10,6, str. 75). Je to též znamení posunu vpřed na duchovní cestě vedoucí na 

vrchol hory, dolů do centra naší duše. 

 

V podkapitole: Tři základní znamení, bod 3. jsem uvedla, že se v temné noci 

smyslu „Bůh stává aktivním“, a že se „…dává duši poznat novým způsobem“. Tato 

slova naznačují veliký paradox. Člověk má pocit, že ho Bůh opustil a přitom je mu 

paradoxně v tuto chvíli úplně nejblíže. Lze to vysvětlit tím, že Bůh svým 

                                                 
48 Svatý Jan ji nazývá „mystickou teologií“, „skrytou Boží moudrostí“ (2V 8,6, str. 107) 



„nadpřirozeným, božským, ryzím“ světlem, svou přítomností zatemňuje celou 

smyslovou část duše, takže se duši zdá, že je v naprosté temnotě. Je to, jako kdybychom 

se podívali do jasného slunce, které oslepí naše oči. Svatý Jan od Kříže říká, že 

„nadpřirozené věci jsou pro naše chápání temnotou, čím víc jsou jasnější a čím víc se 

nám ukazují“ (2N 8,2, str. 123). V temné noci smyslu zbývá duši ještě světlo 

z duchovních mohutností (rozum, paměť, vůle), takže Boží světlo duši nezatemňuje 

s takovou intenzitou, jako bude v „temné noci ducha“. Pro bližší vysvětlení toho, jak 

Bůh působí v duši, používá svatý Jan od Kříže „podobenství o nadpřirozeném světle“, 

které nyní rozvinu i s důsledky, jež světlo způsobuje.   

  

3.2.3 Podobenství o nadpřirozeném světle: 2N 8,3 - 4 (str. 124) 

 

Můžeme si představit, že do místnosti = duše se vlévá slunce = nadpřirozené 

Boží světlo, které svou jasnou září zastíní světlo přirozené, které již v místnosti bylo,     

a které duše získávala skrze přirozené vnímání, smysly a žádosti. Toto zastínění 

způsobuje temnotu. Zároveň čím víc je v místnosti věcí, nebo například na skle prachu, 

tím víc bude pod září slunečního paprsku vidět. Světlo se tak stává prostředkem, díky 

kterému jsou vidět ostatní věci, na které dopadá. A na druhou stranu například díky 

věcem v místnosti je pak vidět i světlo, které se od nich odráží a jež můžeme rozpoznat 

v podobě stínu.  

Stejné je to i s duší. Bůh ji prosvěcuje svým „božským“ světlem, jež se odráží od 

všech „temných věcí“, kterou jsou s Ním neslučitelné, a silně na ně člověka upozorňuje. 

Je to Boží dotek, Jeho jemná dlaň, která se duše dotýká a Jeho světlo, jež ji prosvěcuje, 

a přesto člověk necítí v duši radost, ale bolest, temnotu a tíhu. V Božím světle vidí duše, 

jako v zrcadle, svůj protiklad a to bolí (Stinissen, 1997, str. 63). Pod Božím světlem se 

začnou v duši vyplavovat, vyjevovat, stávat zřejmější a jasnější všechny nedokonalosti, 

nečistoty nebo například zranění, pocity viny z toho, že naopak my jsme zranili, 

všechno, co se člověk snažil skrýt sám před sebou, druhými i Bohem.  

Bůh odhaluje všechny iluze, do kterých člověk ukrýval svůj život. Člověk si 

mohl myslet, že je „někým“, že je lepší, dokonalejší než druzí, vše zvládne vlastními 

silami, že Boha nepotřebuje nebo naopak, že s ním má výborný čistý vztah (Stinissen, 

1997, str. 60). Člověk začíná vidět opravdové motivy svého jednání, a to nejen 

z hlediska modlitby (modlitba jen pro mé vlastní potěšení). Může například zahlédnout 



to, že jeho jednání nebylo motivováno láskou nebo touhou pomoci druhému, ale touhou 

uspokojit své vlastní potřeby či vyplnit prázdné místo ve svém nitru. 

 V temné noci smyslu se člověku bortí představy o něm samém. Je to totální 

překopání základů, na kterých měl člověk postavený svůj život. Z toho člověk může 

pociťovat úzkost, protože vše, na čem do té doby stavěl, se mu začíná rozpadat (viz Mt 

7,24–27: Podobenství o dvou stavitelích). Má pocit, že to kým byl, byla jedna velká lež 

a zároveň neví, kým bude, když budou odstraněny jeho vnitřní „blokády“. Člověk ztrácí 

svou „zdánlivou“ psychickou rovnováhu, kterou si obrannými mechanismy 

vybudoval.49 „Já“ člověka se „stahuje“ z „prvního“ místa a člověk musí uvolňovat 

prostor Bohu, což je velmi bolestivé. V této souvislosti můžeme mluvit o „smrti ega“ 

(Stinissen, 1997, str. 62) nebo o „smrti vědomí ega“ (Underhill, 2004, str. 208).  

 

 Ztráta psychické rovnováhy, zborcení představ o sobě samé, nejistota a úzkost 

z toho, co bude dál, nemožnost používat smyslové funkce jako dřív, nechuť k modlitbě 

a meditaci, pocit vyprahlosti či strach ze ztráty přízně Boha mohou být provázeny 

psychickými obtížemi. 

 

3.2.3.1 Psychické obtíže 

   

Psychické problémy, které mohou být součástí očišťování, jsou přechodné, 

neodpojují člověka od reality ani nevedou k rozštěpení osobnosti, jako se děje v případě 

psychózy. Mezi nejčastější potíže v temné noci smyslu patří neuróza, fóbie, pocity 

strachu, úzkostné stavy, narůstající agresivita, psychosomatické poruchy, potíže 

s trávením, ledvinové či jaterní koliky. V případě pasivní části temné noci ducha, která 

je mnohem drsnější a náročnější, se můžeme setkat i s příznaky psychózy (Madre, 1999, 

str. 47-68). 

 

Z výše uvedených psychických i duchovních změn, které se v člověku 

odehrávají, je možné o pasivních očistných částech temné noci – smyslové i duchovní, 

kterou budu popisovat na stránkách následujících, mluvit jako o krizi, i přestože je to 

paradoxně podle svatého Jana od Kříže čas největšího duchovního pokroku (2N 3,1, str. 

                                                 
49 Giordano, Emmanuela CSTF. Obranné mechanismy In: 
www.cestanahoru.org/bog/wpcontent/obrannemechanismy.pdf [cit. 2009-05-24]. 
 



102 – poznámka pod čarou číslo 59). Vodáčková (2002, str. 28) korespondující 

s Janovým pojetím, definuje krizi jako: „Subjektivně ohrožující situaci s velkým 

dynamickým nábojem, potenciálem změny, bez které by nebylo možné dosáhnout 

životního posunu, zrání.“ Krize s sebou nese možnost zásadní změny, proto je 

považována za „nebezpečí“, ale zároveň za „dobrou příležitost“ (Capra, 1982 in: 

Vodáčková, 2002, str. 31). U svatého Jana od Kříže je tou příležitostí osvobození sebe 

sama a proměnění lidského nitra (více následující kapitola – Temná noc jako terapie).  

Czech50 mluví o celém procesu očišťování jako o mimořádně náročném               

a bolestném „transformačním procesu“ a „transformační krizi“, manželé Grofovi51       

o „ krizi duchovního vývoje (spiritual emergency)52“ a Vančura (in: Vodáčková, 2002, 

str. 329) o „psychospirituální krizi“.  

Ráda bych zde stručně nastínila, o co se jedná. V případě hlubšího zájmu o tuto 

problematiku odkazuji na zdroje: Benda, Jan. Mystika a schizofrenie (2007); 

www.diabasis.cz54; Stanislav a Christina Grofovi - http://jonathan.mysteria.cz/ 

krize.htm; Czech, Jan. Diagnóza: Temná noc sv. Jana od Kříže (transformační krize). 

In: http://www.geocities.com/janczech/posl_velkych_m.html; Vodáčková, Daniela a kol. 

Krizová intervence (2002). 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Czech, Jan. Diagnóza: Temná noc sv. Jana od Kříže (transformační krize). In: 
http://www.geocities.com/janczech/posl_velkych_m.html [cit. 2009-06-11]. 
51 Grof, Christina a Stanislav. Výňatky ze sborníku – Krize duchovního vývoje. Když se osobní 
transformace promění v krizi. In: http://jonathan.mysteria.cz/krize.htm - Psychospirituální krize (Základní 
informace) [cit. 2009-06-25]. 
- Christina Grofová založila v USA v roce 1980 organizaci SEN (Spiritual Emergency Network) 
informující veřejnost a odborníky o formách, výskytu a léčení psychospirituální krize. Organizace též 
poskytuje telefonickou krizovou intervenci a rezidenční zařízení (Vodáčková, 2002, str. 356). 
 
52 Anglický pojem emergency vychází z latinského termínu emergere, což znamená „vynořování se na 
povrch“, „objevení“ nebo „jít vpřed“ (Vodáčková, 2002, str. 332). Na povrch nebo-li do vědomí se 
vynořují věci či události, jež jsme v sobě hluboce skryli – viz kapitola 3.2.3 „Podobenství o 
nadpřirozeném světle“. Toto vynořování se je příležitostí k objevení nových možností – viz podkapitola 
3.2.4 „Temná noc jako terapie“. 
  
53 Diabasis je občanské sdružení, které nabízí informace a služby lidem, kteří procházejí nebo prošli 
psychospirituální krizí.  
54 Diabasis je občanské sdružení, které nabízí informace a služby lidem, kteří procházejí nebo prošli 
psychospirituální krizí.  



3.2.3.2 Psychospirituální krize 

 

Výše zmíněné pojmy je možné shrnout pod jediný pojem „psychospirituální 

krize“, který se stal novou kategorií v oblasti psychologické diagnostiky.55 

Psychospirituální krizi můžeme definovat jako potíže, jež jsou spojené s obtížnými 

„fázemi mystické cesty,56 s epizodami neobvyklých zkušeností,57 které zahrnují změny 

vědomí, časového prožívání, pocitu kontroly, změny percepčních, emocionálních, 

kognitivních, psychosomatických funkcí, ve kterých je patrný přesah obvyklých hranic    

a prožívání vlastního „já“ směrem k transpersonálním či spirituálním zážitkům – jsou 

to zážitky, které přesahují naši osobní zkušenost“ (Vodáčková, 2002, str. 329, 333, 

337). Jako jeden ze spouštěčů se uvádí „intenzivní meditační praxe nebo jiné duchovní 

praktiky“. Obvykle se mluví o 10 kategoriích, mezi které se řadí: „Zážitek jednoty 

s něčím, co nás přesahuje – zážitky sjednocujícího vědomí“ (Vodáčková, 2002, str. 339, 

344) nazývané též „spontánní mystické zážitky“.58 Jedním ze znaků je pocit rozplývání 

hranic vlastní osobnosti a následné „sjednocení“ s Bohem, druhými lidmi nebo 

přírodou.59 

I když bývá průchod psychospirituální krizí obtížný až děsivý (zvlášť pasivní 

část temné noci ducha), vede k duchovnímu rozvoji a zahrnuje vývojový a léčivý 

potenciál – vyléčení emočních a psychosomatických poruch, řešení důležitých životních 

problémů a příznivé změny osobnosti člověka. Nastíněné zážitky a změny jsou tradičně 

v psychiatrii, kvůli stejným projevům s počínající duševní nemocí, diagnostikovány          

a léčeny jako duševní choroby, 60 což je pro jinak zdravého člověka velkým 

nebezpečím.  

 

 

                                                 
55 www.diabasis.cz/psychospiritualni-krize/o-psk/ - Psychospirituální krize – O psychospirituální krizi. 
[cit.2009-06-29]. 
56 Srov. Grof, Christina a Stanislav. Výňatky ze sborníku – Krize duchovního vývoje. Když se osobní 
transformace promění v krizi. [cit. 2009-06-25]. 
57 Například „transcendentální hlasy“ = halucinace „vyššího řádu“  (Vodáčková, 2002, str. 337). 
58 Srov. Grof, Christina a Stanislav. Výňatky ze sborníku – Krize duchovního vývoje. Když se osobní 
transformace promění v krizi. [cit. 2009-06-25]. 
59 Srov. Grof, Christina a Stanislav. Výňatky ze sborníku – Krize duchovního vývoje. Když se osobní 
transformace promění v krizi. (Formy a projevy psychospirituálních krizí). [cit. 2009-06-25]. 
60 Grof, Christina a Stanislav. Výňatky ze sborníku – Krize duchovního vývoje. Když se osobní 
transformace promění v krizi. In: http://jonathan.mysteria.cz/krize.htm - Psychospirituální krize (Základní 
informace). Přísliby a rizika psychospirituální krize. [cit. 2009-06-29]. 
 



„Temná noc“, i přestože může být prožívána jako krize, se člověku může stát 

skrze tmu, vyprahlost, prázdnotu (1N 12,6, str. 84), bolest, psychické i fyzické potíže, 

cestou k pravdě a ke světlu (Stinissen, str. 60). Takže o „temné noci“ můžeme zároveň 

mluvit jako o terapii.  

 

3.2.4 Temná noc jako terapie 

 

Bůh člověka pomalu obnažuje, slupuje z něj slupku jako z cibule, aby Ho člověk 

mohl opět znovu pocítit v centru své duše. Prosvěcováním temných míst začíná Bůh 

duši uzdravovat (2N 16,10, str. 162): „…duše je vzata do péče, aby dosáhla svého 

uzdravení, jímž je sám Bůh“; osvobozovat a očišťovat ode všeho, co Mu brání k plnému 

proniknutí do člověka a zároveň, co člověku brání k úplnému osvobození se. I když je 

poznání „zdánlivého já“ a přechod „od iluze ke skutečnosti“ (Stinissen, 1997, str. 34) 

velmi bolestivý i přestože člověka uvádí do nejistot a pochybností, je toto poznání velmi 

pozitivní a osvobozující. Odvaha podívat se dovnitř do nitra, přiznat si, že ne vše je tak 

„ok“ jak se zdálo, je novou šancí, novou příležitostí zkusit žít jinak a nechat se Božím 

dotykem proměňovat a uzdravovat. Příkladem Kristova uzdravujícího dotyku je 

Uzdravení malomocného (Mt 8,1–3), Uzdravení slepého (J 9,1–6) nebo Uzdravení ženy 

s krvotokem (Mt 9,20–22).  

  

 3.2.5 Pozitiva „temné noci smyslu“ 

 

Poznání sebe a své „bídnosti“ je podle svatého Jana od Kříže prvním                   

a základním prospěchem temné noci smyslu. (1N 12,2, str. 80). Z tohoto poznání se 

v člověku začne rodit ctnost pokory – člověk se stane pokorným vůči Bohu i sobě - což 

je pravým opakem k již zmiňované duchovní pýše (viz podkapitola (II.) 3.1.4.1 - Pýcha) 

a domýšlivosti; milosrdná láska k bližním, která není založená na tom, co dobrého mi 

náklonnost k druhému může přinést, a která po poznání a uzření vlastních chyb a 

nedokonalostí, už druhé nesoudí; poslušnost vůči těm, kteří chtějí člověku na duchovní 

cestě poradit, jak dál (1N 12, 6–9, str. 84–85) a ctnost statečnosti (1N 13,5, str. 88). 

Z poznání sebe sama vychází zároveň poznání Boha, které se stává úplným až v temné 

noci ducha (1N 12,5;6 str. 83-84), zároveň úcta k Bohu (1N 12,3, str. 82) a trvalé 

pamatování se na Něj (1N 13,4, str. 87). Člověk zjišťuje, že toho bez Boha příliš mnoho 

nezvládne, že ho ke svému životu potřebuje. Dalším pozitivem je „nádherný pokoj“, 



který duše zakouší (1N 13,6, str. 88), očištění duše od smyslových žádostí (1V 15 str. 

75), sedmi hlavních neřestí (viz kapitola (II.) 3.1.4 - Nedokonalosti začátečníků), 

osvobození se od ďábla a utlumení tělesných vášní a dychtivostí, z čehož se rodí ctnost 

střídmosti (1N 13, 3, str. 87). 

 

 

Pozitivy, která temná noc smyslu přináší, bych nyní skončila. Na závěr je ještě 

důležité dodat, že délka očišťování závisí podle svatého Jana od Kříže na množství 

nedokonalostí, ze kterých se musí duše očistit. Dále na tom, jak moc silná osobnost se 

očišťuje a zda ji chce Bůh vést dál do temné noci ducha (1N 14,5, str. 93).  Temnou noc 

smyslu také nemusí prožívat všichni lidé stejným způsobem, záleží pouze na Bohu, 

kterými „očišťujícími cestami“ chce člověka k sobě přivést. Nelze stanovit pevná 

pravidla, podle kterých by se mohli řídit všichni lidé (Herbstrithová, 2005, str. 80). 

Duše se  po „očistné cestě“ temné noci smyslu („via purgativa“) dostává na 

cestu zvanou „via illuminativa“, což znamená „cesta osvětná“, „cesta vlité 

kontemplace“, „cesta ducha“, je to cesta „pokročilých, prospívajících“ (1N 13,15, str. 

91).  

Ne všichni, kteří touto „temnou nocí smyslu“ prošli jsou Bohem pozváni dál na 

cestu vedoucí do „temné noci ducha“, která je poslední očišťující fází, před dosažením 

„nadpřirozeného sjednocení“ s Bohem. Některé duše Bůh očišťuje například tím 

způsobem, že je opakovaně nechává procházet stmíváním i svítáním. To je Boží vůle, 

kterou člověk nemůže ovlivnit. Zde je však důležité zdůraznit, že to vůbec nevadí, a že 

nezáleží na tom, jestli Bůh pozve duši do „temné noci ducha“ nebo nepozve. Člověk se 

nemusí bát, že o něco přijde, nebo že kvůli tomu nebude moci dosáhnout 

„nadpřirozeného sjednocení“ s Bohem. Svatý Jan říká, že Bůh k tomuto sjednocení zve 

každého člověka. Každý však k němu dospěje na jiném stupni, na kterém bude 

spokojený, pokud bude uspokojena jeho „jímavost“. Jímavost  bude uspokojená tehdy, 

když se bude člověk snažit o co největší očištění se, obnažení a vyprázdnění se od 

všeho, co není Bůh, ať už na úrovni smyslů, tak i ducha. Pokud „člověk nedospěje 

k čistotě odpovídající jeho jímavosti, nedospěje nikdy k opravdovému pokoji a 

uspokojení.“ (2V 5,10-11, str. 94). Což lze chápat tak, že člověk bude mít stále pocit, že 

je v jeho duši něco, co tvoří bariéru mezí ním a Bohem.  

 



U těch, kteří na „cestu ducha“ pozvaní jsou, může uplynout i několik let, ve 

kterých se cvičí ve ctnostech  a kontemplaci, při které je už neruší představy a fantazie. 

Mohou zažívat stavy plné blaženosti, štěstí (2N 1,1-2, str. 96–97) a pociťovaného 

přátelství s Bohem. 

 

Nyní se tedy společně se svatým Janem od Kříže na onu „cestu ducha“ vydáme. 

Budu postupovat, i když poněkud stručněji, stejným způsobem jako v části předchozí. 

Nejdříve představím, co to je „temná noc ducha“ a pak o ní budu mluvit opět 

z perspektivy aktivní i pasivní.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. TEMNÁ NOC DUCHA 

 

„Temná noc ducha“ je oproti „temné noci smyslu“ mnohem drsnější zkušeností. 

Týká se očišťování vnitřní části duše - část rozumové, takzvaně vyšší (2V 2,2, str. 82). 

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí této noci je právě projití „temnou nocí smyslu“, 

která člověka upevňuje a připravuje na dramatičtější boj (2N 3,2, str. 103). Svatý Jan od 

Kříže mluví o „temné noci smyslu“ jako o „osekávání větví“, kdežto o „temné noci 

ducha“ jako o „vytrhávání kořenů“ (2N 2,1 str. 99). Důvodem je, jak jsem naznačila 

v kresbě duše (viz kap I. - 4.3.1 – Struktura duše), že smysly mají kořeny svých návyků 

i nedokonalostí v duchovní vnitřnější stránce duše (2N 3,1, str. 102). Smysly a duch 

jsou jedné podstaty, jsou vzájemné propojené (2N 1,1, str. 97). Očišťování smyslů je 

proto dokončené a dokonalé teprve poté, co je očištěna také stránka duchovní (2N 1,1, 

str. 96-97), čímž se míní očištění duchovních mohutností – rozumu, paměti, vůle. 

Temná noc ducha je tedy fází totálního očisťování „základů“ člověka, které se v pasivní 

části dokončuje (2N 3,1, str. 102). 

Zvláště kvůli totálnímu bolestnému očišťování ducha v „pasivní části temné noci 

ducha“, by měl člověk vědět, že se nejedná o vrcholnou, ale pouze o přechodnou fázi 

mystické duchovní cesty. Poslední zkušeností není zakoušení nepřítomnosti Boha (jako 

v Balthasarově pojetí vrcholu mystické zkušenosti), ale přítomnost a dosažené 

společenství s Ním – přetvoření duše v Boha neboli „nadpřirozené sjednocení“ duše 

s Bohem v Lásce (Moioli In: Slovník spirituality, 1999, str. 547). 

 

Bůh vede duši skrze „temnou noc ducha“ proto, aby přešla ze stavu 

„pokročilých“ k „nadpřirozenému sjednocení se“ s Ním. Proto se nyní podíváme na to, 

co musí člověk udělat z vlastní iniciativy, aby na své duchovní cestě pokročil vpřed, aby 

se ještě hlouběji osvobodil a očistil.   

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Aktivní část temné noci ducha 

  

Aby duše člověka došla k „nadpřirozenému sjednocení“ s Bohem, musí se 

„vyprázdnit“ od všeho, co překáží Božímu proniknutí do duše a zůstat svobodná, 

prázdná, čistá, odpoutaná a prostá (2V 16,6, str. 137). Musí se dokonale očistit                        

a osvobodit od všeho, “co obsahuje její přirozenost, která je smyslová (vnější smyslová 

stránka duše – sem náleží vše, co jsem popisovala v temné noci smyslu) a duchovní, 

rozumová“ (vnitřní stránka duše zahrnující tři duchovní mohutnosti – rozum, paměť, 

vůli), skrze kterou má duše vztah k Bohu. Duše má zanechat svého způsobu poznávání 

Boha skrze rozum, paměť a vůli. Nemá se opírat o nic „z toho, čemu rozumí, pamatuje 

si, co okouší, slyší a představuje si“ (2V 5,6, str. 88).  

Cílem aktivní části temné noci ducha je uvést tři mohutnosti duše -  rozum, 

paměť a vůli do „duchovní noci“, která je prostředkem „nadpřirozeného sjednocení“ 

duše s Bohem. 

 

4.1.1 Tři teologální ctnosti 

 

 V praxi to znamená, že se duše nesmí nechat vést těmito mohutnostmi a přijímat 

skrze ně jakékoliv duchovní poznatky. Jedinými možnými úměrnými a nejbližšími 

prostředky, které vedou k „nadpřirozenému sjednocení“ s Bohem jsou tři teologální 

ctnosti – víra, naděje a láska. Ty jsou zároveň pro „nadpřirozené sjednocení“ 

podmínkou (2V 4,2, str. 85). Každá z nich se vztahuje k jedné mohutnosti, způsobuje 

v ní temnotu a vyprazdňuje od všeho, co nemá s Bohem nic společného. Víra se pojí 

s rozumem. Naděje s pamětí. Láska s vůlí. Duše se skrze tyto tři ctnosti očišťuje                   

a osvobozuje od „různých zvyků“ (rozum), „vlastnění“ (paměť) a „citové náklonnosti“ 

k něčemu jinému než k Bohu (vůle)  (2V 6,1, str. 94). 

 

V této části by měl člověk opět pamatovat na rady a postoje doporučované v 1V 

13 (viz kapitola I. – 7.3.5 Janovy nejdůležitější zásady). Hlavní je nápodoba Krista, 

duchovní chudoba a na ničem nelpět – nechtít „nic“, aby měl člověk „vše“. 

 

 Jednotlivé duchovní mohutnosti a důvody, proč je nutné jejich očištění, nyní 

blíže představím.  



4.1.2 Rozum a víra61 

  

 Skrze rozum vkládá Bůh do duše přirozené i nadpřirozené vjemy                   

a poznatky, mezi které patří například duchovní pocity, mimořádná slova, sladké vůně, 

nadpřirozené představy, vidění svatých, promlouvání aj. (2V 10, str. 110–111). Ty mají 

sloužit duši k posile a přiblížení se k Bohu. Jeden z problému nastává tehdy, když tyto 

vjemy nebo poznatky chce člověk vlastnit, lpí na nich, není schopen se od nich odpoutat 

a důvěřuje jim více než Bohu. Mezi další problém, na který svatý Jan od Kříže 

upozorňuje je ten, že ty samé poznatky, vjemy a představy může duši vnuknout ďábel.62 

Ten umí dokonale napodobit Boží úkony a skrze ně v duši působit. Pokud si jich duše 

všímá, mohou v ní vyvolat pobouřenost a vyprahlost, domýšlivost, marnivost, pýchu či 

ješitnost – člověk má pocit, že je před Bohem „někdo“, když se mu dostává takovýchto 

poznáních. Dalším negativem je, že odvádí člověka z cesty k Bohu, protože jim dává 

přednost, považuje je za prostředek, kterým se dá k Bohu dojít a tak zapomíná na svou 

víru (2V 11,4, str. 113). Svatý Jan od Kříže říká, že žádná forma ani poznání, které 

může mysl nadpřirozeným způsobem uchopit, není Bůh.  

 

 Proto je velmi důležité, aby si duše těchto poznatků a vjemů nevšímala, 

nepřikládala jim důležitost, nepřemýšlela nad nimi, oprostila se od nich. Svatý Jan od 

Kříže radí: „Člověk má jít k Bohu víc nechápáním než chápáním; má přejít od toho, co 

je pochopitelné k tomu, co je nepochopitelné“ (3V 5,3, str. 231). To nepochopitelné, co 

má člověka vést je víra, jako jediné dokonalé „světlo poznání, průvodce, vůdkyně“ (2V 

4,2, str. 86) a „nejbližší prostředek“ k dosažení „nadpřirozeného sjednocení“ s Bohem 

(2V 30,5, str. 209). Zároveň je víra pro duši temnotou a oslepením. A to proto, že je tak 

jasným světlem (2V 3,1 str. 83), které překrývá přirozené světlo poznání 

zprostředkované rozumem (viz kapitola (II.) 3.2.3 - Podobenství o nadpřirozeném 

světle).  

Pro lepší pochopení toho, jak důležité je spolehnutí se pouze na víru uvádí svatý 

Jan od Kříže „podobenství o slepci, které nyní představím. 

 

 

                                                 
61 Očištění rozumu vírou popisuje svatý Jan od Kříže ve druhé knize Výstupu na horu Karmel. 
62 Spisy svatého Jana od Kříže ukazují na jasnou existenci „zlého“ a na jeho působení v lidské duši, 
kterým se snaží odlákat duši od Boha. 



4.1.2.1 Podobenství o slepci: 2V 4,3 (str. 86 - 87) 

 

„Slepec, není-li úplně slepý, nenechá se dobré vést sluhou, nýbrž když jen trochu 

vidí, myslí, že je lépe jít na tu stranu, kterou vidí, poněvadž neví o žádné lepší; a tak 

může zmýlit i svého průvodce a vidí víc než on, poněvadž nakonec může poroučet více 

než jeho sluha.“  

 

Pokud se duše totálně „nezatemní“ – nestane se slepou a bude se opírat o vlastní 

poznávání Boha,63 svou představivost a vjemy, zabloudí nebo se na své cestě zdrží, 

protože si bude stejně jako „slepec“ myslet, že ta cesta, kterou se vydala, je nejlepší. 

Naopak ta duše, která se ve všem přirozeném oslepí, ztiší a nebude do sebe přijímat 

vjemy „ničeho“ uvidí nadpřirozeně (2V 5,7, str. 89) a Bůh („všechno“) „jí bude 

promlouvat k srdci64“ (Oz 2,14).  

 

„Víra znamená bezvýhradnou odevzdanost, bezpodmínečné svěření se do rukou 

Božích, vkročení do Toho, který nás nekonečně přesahuje, a jehož působení se 

vydáváme“ (Herbstrithová, 2005, str. 87, 89). Je to „upnutí se k tomu, co ještě není 

vidět“ (Žd 11, nadpis). „Je to víra v to, že Je“ (2V 4,3, str. 87). Je to risk, skok do 

neznáma, cesta, na které se člověk vzdává všech svých opor a učí se spoléhat pouze na 

Boží věrnost. Víra je způsob, jak očistit svoje představy o Bohu. Příkladem takové víry 

je Abrahám (Gn 22,1–12), kterého Bůh vyzval k tomu, aby mu obětoval svého jediného 

syna. 

 

4.1.2.2 Víra Abrahámova 

 

Pro Abraháma byl Izák zaslíbením, nadějí, smyslem života a příslibem do 

budoucna, na který čekal po desetiletí. Toho všeho se měl Abrahám vzdát.65 Proč? 

Cožpak je Bůh tak krutý, aby mohl chtít po Abrahámovi tak velikou oběť? Když náš 

                                                 
63 „Pozor, chybou není o Bohu přemýšlet a mluvit lidským jazykem – to ani jinak nelze -, ale chybou je 
domnívat se, že Bůh je přesně takový, jak o něm člověk mluví a smýšlí“ (2V 5,6, str. 88 – poznámka pod 
čarou číslo 15). 
64 Svatý Jan od Kříže též někdy používá pojem srdce pro označení duše – viz například 2V 4,4, str. 87. 
65 Výklady ke Starému zákonu. I. ZÁKON: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 
Připravila starozákonní překladatelská komise. Praha: Česká biblická společnost, 1991. (str. 110). 

 



svatý Jan od Kříže vybízí, abychom se vzdali, osvobodili od všech představ                    

a fantazírování o Bohu, vyzývá nás právě k tomu samému jako Bůh Abraháma. Odlož 

své představy, že já jsem Bůh „policajt“, Bůh „tyran“66, Bůh, který chce, aby ses sám 

trápil ve tvých „temných nocích“, který po Tobě chce oběť nejvyšší. Odlož je a spolehni 

se pouze na víru ve mne, protože ta jediná Ti ukáže, kdo doopravdy Jsem. Bůh je Láska 

(1 Jan 4,16), o čemž se nakonec přesvědčí i Abrahám, když mu Bůh ukáže, že chce 

život a ne oběť. 

 

4.1.3 Paměť a naděje67 

 

 Svatý Jan od Kříže říká, že fantazie spolu s pamětí jsou takzvaným „archivem“ 

rozumu, který si z něj vybírá různé myšlenky, představy, „fantazijní výtvory“ či to, co 

člověk zažil. Poté o tom přemýšlí, posuzuje a posléze znovu do „archivu“ ukládá. 

Různé myšlenky do duše vkládá Bůh, ale mohou pocházet též z naší vlastní fantazie či 

od ďábla. Ten vkládá do mysli člověka vtíravé myšlenky, které člověka ovlivňují, 

vedou k sebestřednosti, pýše, domýšlivosti, zmatenosti a odvrací člověka od Boha. (2V 

16,2, str. 135).  

 

 Proto má „jít duše k Bohu spíše tím, co není, než tím, co je“ (3V 2,3, str. 221). 

Člověk má oprostit svou paměť od různých myšlenek a věcí, které si pamatuje a jež 

nemají nic společného s Bohem. To ovšem neznamená potlačovat myšlenky a ukládat je 

do nevědomí. Ale nevkládat do nich cit, zalíbení, „nepohrávat“ si s nimi, nelibovat si 

v nich a nemít k nim vlastnickou náklonnost. Člověk se má s „láskyplným“ citem od 

myšlenek obrátit přímo k Bohu (3V 15,1, str. 247-248), nabídnout Mu je, aby je 

proměnil a uzdravil.  

Všechno paměťové vlastnění je totiž podle svatého Jana proti naději, protože 

čím víc má člověk v paměti věcí, o které se může opřít, tím míň je schopný a odhodlaný 

doufat v Boha. V souvislosti s nadějí, která pracuje s minulostí i budoucností, 

upozorňuje svatý Jan na duchovní a duševní potřebu očištění paměti, uzdravení 

vzpomínek a očekávání (3V 3-6). Principem léčby paměti nadějí je podle svatého Jana 

to, že čím víc duše doufá v Boha, tím víc od Něj dostane (3V 7,2, str. 234 

                                                 
66 http://moutnice.farnost.cz/index.php?id=katecheze.php&time=1236258173 – Farnost Moutnice. 
Katecheze. Zatajený dech a první láska aneb o očištění našich falešných představ Boha. [cit. 2009-06-30]. 
67 Očištění paměti nadějí popisuje svatý Jan ve třetí knize Výstupu na horu Karmel – kapitola 1 - 15 



  4.1.4 Vůle a láska 68 

 

Vůle má své základy v citové sféře a řídí všechny vášně a žádosti. Svatý Jan 

mluví o čtyřech základních vášních neboli náklonnostech duše – radost, naděje, bolest, 

strach -, z nichž popisuje pouze vášeň radosti (3V 16,2, str. 249). 

Svatý Jan říká, že nebezpečí vášní tkví v tom, že „kdekoli bude jedna z vášní, 

tam bude i celá duše.“ To znamená rozum, paměť, vůle i vnější smyslová stránka duše 

budou v zajetí vášně (3V 16,6, str. 251). Mezi vášeň radosti řadí svatý Jan vše, čeho si 

duše cení a uspokojuje ji – například bohatství, postavení, krása, dobrý rozum, vše, co 

může podlehnout smyslům chuti, čichu, hmatu, zraku, sluchu a jiné (3V 18–24). Svatý 

Jan uvádí mnoho škod, které se pojí k jednotlivým náklonnostem. Příkladem škody 

radosti z chutného jídla (to znamená z neovladatelného lpění na něm) je nedostatek 

lásky k bližním, ale i vznik tělesných poruch či nemocí (3V 25,5, str. 275). Svatý Jan 

tedy myslí na duchovní, duševní, ale i tělesné zdraví člověka.  

 

Pro očištění vůle je nutné vzdát se žádostí a náklonností, ale ne ve smyslu jejich 

naprostého vykořenění, protože to by se rovnalo rozkladu osobnosti, ani jejich 

potlačování do nevědomí (3V 24,4, str. 272). Člověk jim spíše nemá věnovat pozornost. 

Jde o cvičení kázně a vůle, aby žádosti neovládaly člověka a ten se tak nestal jejich 

otrokem.  

Svatý Jan radí, že pro očištění vůle je nutné zaměstnat všechny náklonnosti, 

žádosti, činnosti a sklony pouze Bohem, aby veškerá schopnost a síla duše nesloužila 

ničemu jinému (3V 16,1, str. 249). Duše má veškerou radost, sílu i pozornost obrátit 

k oslavě a službě Bohu a myslí se do něj zcela ponořit. Vůle se může sjednotit s Bohem 

láskou pouze tehdy, když bude milovat pouze Jeho. V Dt 6,5 je to jasně vyjádřeno 

slovy: „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší           

a celou svou silou.“ A čím víc roste láska k Bohu, tím víc roste i k ostatním lidem (3V 

23,1, str. 269). 

 

 

 

 

                                                 
68 Očištění vůle láskou popisuje svatý Jan ve třetí knize Výstupu na horu Karmel – kapitola 16 – 
43+dodatek 



4.1.5 Prozatímní shrnutí 

 

To k čemu nás svatý Jan od Kříže v aktivní části temné noci ducha vede, není 

opovrhovat rozumem, popírat paměť a vůli, ale očistit je, osvobodit od nánosů, které se 

v nich za ta léta života uložily. Tak například v paměti má člověk uchované různé 

zážitky, zranění, vzpomínky na události příjemné i nepříjemné. Rozum člověka vede 

k popírání věcí, které si není schopen vysvětlit nebo dokázat. Člověk ví, že na jeho 

způsobu života není něco v pořádku, ale vůle není dostatečně zpevněná, aby si něco 

dokázala odepřít nebo změnit. Proto by měl člověk zanechat svého způsobu poznávání, 

smýšlení nebo jednání. Jde o to vzdát se nějaké jistoty, které se člověk křečovitě drží, 

stereotypu, navyklého způsobu chování, přemýšlení, řešení situací a udělat krok do 

neznáma. Otevřít sebe sama pro Boží paradoxy, uzdravující dotyk, světlo a tajemství, 

které rozumem chápat nelze.  

Čím víc se duše snaží odpoutat duchovní mohutnosti od všech vjemů, poznatků, 

myšlenek, vášní a spolehnout se pouze na víru, naději a lásku, tím víc uzavírá bránu do 

duše ďáblu a tím víc dělá v sobě větší prostor pro nadpřirozené působení Boha. Ten se 

do duše vlévá a vyvolává láskyplný poznatek (2V 13,4, str. 123). A protože jsou tři 

teologální ctnosti spolu propojené, tak čím víc se duše „zatemní“ vzhledem k „vnějším“ 

i „vnitřním“ věcem, tak tím víc se do ní vlije víry, v důsledku toho i lásky a naděje (2V 

24,8, str. 187). Člověk se učí být vnitřně naprosto prázdným a naplňovat to, co učí Ježíš 

Kristus na hoře (u Lukáše na rovině) (Lk 6,20): „Blaze vám, chudí, neboť vaše je 

království Boží.“ 

 

 

Protože člověk sám není schopen dokonalého vyčištění, zatemnění a osvobození 

své duše, přebírá Bůh léčení do svých rukou a vede duši do pasivní části temné noci 

ducha, ve které ji totálně skrze víru, naději a lásku, zatemňuje, očišťuje a osvobozuje 

(2V 6, str. 94–97).  

 

 

 

 

 



4.2 Pasivní část temné noci ducha 

  

V pasivní části temné noci ducha se dovršuje společné očišťování obou stránek 

duše – smyslové i duchovní (2N 3,1, str. 102). Bůh se celou svou silou vlévá do duše 

člověka a svým světlem zatemňuje všechny její složky - „rozum ponechává 

v temnotách, vůli naprosto vyprahlou, paměť prázdnou ve sklíčenostech a úzkostech“, 

smysly též v temnotách (2N 3,3,  str. 103) Princip Božího osvěcování je stejný jako              

v „temné noci smyslu“, jen s tím rozdílem, že tehdy byly zatemněny pouze smysly, ale 

člověk se mohl skrze duchovní mohutnosti soustředit na věci transcendentní a opřít se            

o ně (Underhill, 2004, str. 206). Nyní se však duše nemůže opřít vůbec o nic, protože 

vše je naprosto Bohem zatemněné. Duše člověka je duchovně i tělesně „pohřbena“ 

stejně jako Jonáš v břiše velryby (Jon 2,1-10).  

Bůh noří duši do pasivní části temné noci ducha s úmyslem spojit obě stránky 

duše dohromady, posílit duši a upevnit ji. Očistit a přetvořit ji svou láskou a osvobodit 

od všech nečistot, nedokonalostí, závislostí, které v ní zbyly; vést duši k 

„nadpřirozenému sjednocení“ s Bohem v lásce; k jednotě se sebou samým a ke spojení 

vůle lidské a vůle Jeho (2N 1,2 str. 97). Očišťování mohutností je též důležité pro to, 

aby s nimi nemohl hýbat nikdo jiný než sám Bůh podle své vůle (3V 2,8, str. 223).  

Dalším důvodem je podle svatého Jana od Kříže to, co se říká v listu Koloským 

(3,9 – 10) „svlečení zbytků starého člověka i s jeho skutky a oblečení nového, který 

dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.“ Obnovovat 

se podle obrazu Stvořitele je počátkem uskutečňování obrazu a podoby Boží, ke které 

byl člověk stvořen. Oblečením nového je míněno totální očištění srdce a jeho naplnění 

„milosrdným soucitem, dobrotou, skromností, pokorou, trpělivostí, láskou a Kristovým 

mírem“ (Kol, 3,12–15).  

Očišťováním se má člověk dostat ke svým základům, do centra svého nitra, ke 

své pravé identitě.  

 

I když se zdá být pasivní část temné noci ducha temná a bezútěšná, je to 

paradoxně fáze největšího duševního pokroku, nejhlubší proměny, očišťování                       

a přetváření duše v Boha (Benda, 2007, str. 35). Svatý Jan od Kříže vysvětluje postupné 

Boží přetváření duše na „podobenství o ohni a dřevě“.  

 



4.2.1 Podobenství o ohni a dřevě: 2N 10,1 (str. 133) 

 

 „Oheň, když je přiložen ke dřevu, první, co dělá je, že je začne vysoušet, ven 

vyvrhuje vlhkost a v slzách nechává skrápávat vodu, kterou v sobě dřevo má; potom je 

postupně mění v černé, temné a ošklivé a také páchnoucí a pomalu, trochu po troše ho 

nechává vyprahnout, pomalu z něj vytahuje a odvrhuje pryč všechny ošklivé a temné 

přídavky, která má a které jsou ohni protikladné; a konečně, když je zvnějšku začíná 

měnit v plamen a vznítí je, přemění je v sebe a učiní tak krásným, jako je oheň sám.“       

 

V této části noci se duše nepohybuje normálním způsobem, ale vystupuje po 

„tajemném žebříku“ vedoucí vzhůru ke sjednocení s Bohem „přestrojená“ pouze do 

třech opěrných teologálních ctností lišící se barvami (2N 21, 183–188). V následujících 

řádcích, pokud neuvedu jinak, budu čerpat z této zmíněné kapitoly knihy Temná noc.  

 

4.2.2 Přestrojení, žebřík, ctnosti 

 

Cílem „přestrojení“ je skrytí se před ďáblem, světem a tělem, to znamená 

osvobození se od všeho, o čem jsem v celé své práci mluvila. Je to naprostý sestup do 

nitra, ve kterém není jiné opory, než může poskytnout víra, naděje a láska.  

Víra je přestrojená do barvy bílé, kterou se duše osvobozuje od ďábla a naprosto 

vyprazdňuje rozum od všeho, co by se duše snažila chápat.  

V zeleném hávu je skrytá naděje, která osvobozuje duši od světa, vyprazdňuje 

paměť od všech pamatovatelných berliček a dává duši životnost a smělost, aby na své 

cestě dokázala doufat pouze v Boha.  

Červená je láska, jež osvobozuje duši od všeho smyslového, ničí sklony                     

a žádosti vůle po jakékoli věci a obrací je s láskou k Bohu. Láska je tím, co sjednocuje      

a spojuje duši s Bohem. Protože Bůh láskou tajně, bez vědomí rozumu a ostatních 

složek rozněcuje duši. Čím víc se nechá duše touto láskou unést a okouzlit, tím míň 

bude myslet na sebe a tím víc bude myslet na Boha a milovat Jej. Láska nemůže 

existovat bez víry a naděje, proto neustále přepokládá jejich přítomnost (Journet, 2009, 

str. 47, 49). Je pro duši posilou, motivací a nadějí na „temné cestě“ k Bohu (2N 19,1, 

str. 174). „Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá“ 

(1K 13,7). 



Po jednotlivých stupních „žebříku“ (2N 19;20, str. 174–182) vede duši sám 

Bůh, který ji skrze vystupování, při kterém duše poznává Boha a sestupování, při němž 

poznává sama sebe a své nedokonalosti, učí, očišťuje a osvobozuje. Hlubší poznání sebe 

sama je opět příčinou velikého utrpení, o kterém budu mluvit zanedlouho. Duše po 

žebříku přestane sestupovat a vystupovat poté, co ji Bůh dokonale očistí a sjednotí se 

sebou samým. 

 

„Nadpřirozenému sjednocení“ ještě předchází mystické bolestivé utrpení, které 

vzniká hlubokým prolomení se Boha do duše, zatemněním smyslů a ducha a zároveň 

osvícením, očišťováním a uzdravováním všech nedokonalostí, které duše za celý život 

získala (2N 3,1, str. 102). 

  
4.2.3 „Mystické utrpení“ 

 

Bůh svým vlomením se do duše totálně zpřetrhává všechna pouta, vše k čemu 

byla duše nějak připoutaná. To má za následek totální narušení duchovní podstaty duše, 

takže má člověk pocit, že naprosto ztrácí svou identitu (2N 6,1, str. 111), není si jistý 

tím, kým je nebo kým byl. Dokonce se mluví o hlubokých výpadcích paměti, kdy si 

člověk  nepamatuje vůbec nic, a o potlačení vnímavosti (2N 8,1, str. 122). Duše se cítí 

být v naprosté tmě, nenachází v sobě, v  Bohu, mezi blízkými, v žádném učení, v 

modlitbě či v rozjímání, u duchovního vůdce sebemenší oporu, útěchu nebo porozumění 

(2N 5,5, str. 109). Má pocit, že ji nikdo nemůže pomoct (2N 5,5, str. 109).  Myslí si, že 

ji Bůh, kvůli nedokonalostem, které se díky Božímu světlu vyplavují na povrch (viz 

kapitola (II.) - 3.2.3 Podobenství o nadpřirozeném světle), navždy opustil, „odmrštil“ 

do temnot (2N 6,1, str. 111) a odvrhl. A to duši velmi bolí, protože ji Bůh roznítil 

láskou a ona teď netouží po ničem jiném než po setkání s tím, koho tolik miluje           

(2N 13,4, str. 147) a který se jí nyní skrývá nebo který ji, jak si duše myslí, nenávidí. 

Duše se cítí být hluboce osamělá a prázdná jako na poušti, která nemá konce (2N 17,6, 

str. 169). Duše má pocit, že je ničena, vnitřně rozervána a mučena, cítí hroznou trýzeň, 

agonii, má pocit, že jediným východiskem je smrt (2N 5,5, str. 109). Ježíš Kristus tuto 

hlubokou bolestnou zkušenost Boží opuštěnosti vyjadřuje při ukřižování slovy           

(Mt 27,46; Ž 22): „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Svatý Jan též cituje Jóba 

(16,16): „Tvář mi opuchla od pláče, na má víčka padlo šero smrti“ a Pláč (3,29): 



„...toto není čas rozmluvy s Bohem, ale čas položit do prachu svá ústa“ (2N 8,1, str. 

122).  

V souvislosti s tímto utrpením, kterým musí duše v pasivní části temné noci 

ducha projít se mluví o „mystické smrti“ nebo dokonce o „duchovním ukřižování“ 

(Underhill, 2004, str. 206). Též o psychospirituální krizi, která se právě v „temné noci 

ducha“ může projevovat jako psychóza (viz kapitola (II.) 3.2.3.2 Psychospirituální 

krize).  

 

  

Svatý Jan od Kříže však stále připomíná, že i v té nejtemnější temnotě, je světlo 

naděje, které se skrývá ve víře v lásku Ježíše Krista, v jeho učení a v Písmu svatém 

(Poezie sv. Jana od Kříže, 2003, str. 56 – S oporou i bez opory). 

 

A tak stejně jako ukřižování nekončí smrtí, ale zmrtvýchvstáním Ježíše Krista, 

tak také mystická duchovní cesta nekončí hrůzou, bolestí, ale opravdovým 

zmrtvýchvstáním nového člověka, kterého Bůh láskou přetvářel ke svému obrazu                  

a podobě tak dlouho, dokud se sám v lásku nezměnil. Být přetvořen v Boha láskou, 

nabýt skrze lásku s Bohem podobnosti, sjednotit a přetvořit svou mysl a vůli v mysl                

a vůli Boha, je podstatou „nadpřirozeného sjednocení“ s Bohem (1V 11, str. 62). Člověk 

se stává „Božím médiem“. Přijímá Jeho signály a doslova řečeno podle těchto signálů 

vysílá (Underhill, 2004, str. 210). Je to nyní Bůh, kdo hýbe člověkem, ne žádosti, vášně 

či skryté nedokonalosti.  

 
 

Ještě než ukončím mystickou duchovní cestu „nadpřirozeným sjednocením“ 

duše s Bohem, ke kterému Bůh duši celou cestu zval, shrnu to, co bylo podstatou 

„temné noci“.  

 

4.2.4 Shrnutí „temné noci“ 

 

„Temná noc“ je součástí mystické duchovní cesty vedoucí člověka zpět ke svým 

základům, k „nadpřirozenému sjednocení“ s Bohem.  

Jejím cílem je očištění, osvobození a přetvoření duše člověka Boží láskou. 

Člověk se  učí zvát Boha stále více do svého života, otevírat Mu své srdce a dělat Mu ve 



svém nitru prostor (aktivní část). V pasivní části se učí přijímat Boží vůli, stávat se Jeho 

nástrojem, podle vzoru Marie (Lk 1,38) a Ježíše (Mk 14,36), a znovu říkat: „Co chceš 

Ty Bože, ne co chci já“. Člověk se učí být znovu „malým na Bohu závislým dítětem“. 

Bůh ve spolupráci s člověkem osvobozuje, uzdravuje a očišťuje duši od všeho, co ji 

spoutává, svazuje a zotročuje jak na úrovni smyslů, tak ducha. 

 V „temné noci smyslu“ bylo nejdůležitější popřít veškeré žádosti a odmítnout 

potěšení, které se duši skrze smysly naskýtalo. Bůh člověka odváděl od jeho 

egocentrického zaměření, chování motivovaného žádostmi a vášněmi (Stinissen, 1997, 

str. 83), strhával z něj masky a odkrýval iluze, do nichž člověk halil svůj život. 

Prosvěcoval, uzdravoval, hojil, temná místa, dotýkal se i toho, co se mohlo zdát být 

„odporné“ či bolestné, za co se člověk styděl. Tento bolestivý proces umožňoval 

člověku stávat se pomalu sebou samým. 

  V „temné noci ducha“ bylo důležité popírat rozum, paměť a vůli a nechat se na 

cestě k Bohu vést pouze láskou, nadějí a vírou. Všechno utrpení, kterým musela duše 

v pasivní části temné noci ducha projít, bylo záměrné. I bolestně pociťovaná 

nepřítomnost Boha, neschopnost povzbudit se myšlenkou na kříž, nemožnost opřít se               

o sebe, o Boha, o přátele, duchovní vůdce, o modlitbu, svůj rozum, paměť a vůli. 

Člověk procházel velmi radikálním očištěním a osvobozením smyslů i duchovních 

mohutností. Učil se víře v Boha - nikoliv ve svou fantazii, představu o Bohu, 

rozumování, různé poučky, nauky, svaté obrazy, smyslové či duchovní vjemy 

zprostředkované rozumem, pamětí a vůli (Kohut, 2008, str. 60, in: Jandejsek, 2008). 

Člověk postupně nasakoval láskou a důvěrou k Tomu, který člověka ani v nejhorších 

temných chvílích života nebo pochybnostech, neopouští. Z člověka „tělesného“, který 

byl v zajetí vlastních potřeb, se postupně stával člověk „duchovní“, člověk naprosto 

svobodný a očištěný. Člověk byl v hrozivých očišťujících mukách osvobozován od 

všeho, co bylo s Bohem neslučitelné. Co mu skrze vnitřní a vnější část duše bránilo 

dosáhnout „hlubokého niterného pokoje“69 (Stinissen, 1997, str. 57), „pravé svobody“, 

kterou je podle svatého Jana spása (2N 9,6, str. 129) a „nadpřirozeného sjednocení“ 

s Bohem. Cílem „temné noci“ bylo „najít ztracené spojení se svými kořeny, bez nichž se 

nedá žít opravdovým autentickým životem“ (Stinissen, 1997, str. 53).  

 
 

  

                                                 
69 Svatý Jan  překládá niterný pokoj jako „duševní zdraví“ In: Stinissen, 1997, str. 57. 



5. „NADPŘIROZENÉ SJEDNOCENÍ“ 

 

„Mystická duchovní cesta“ se završuje „nadpřirozeným sjednocením“ duše 

s Bohem v lásce neboli „duchovním manželstvím.“ Z člověka „pokročilého“ se stává 

člověk „dokonalý“. Křesťanská dokonalost spočívá především v lásce (Journet, 2009, 

str. 10). V ctnosti, kterou Bůh rozdmýchával v duši člověka, skrze kterou ji celou cestu 

nasměrovával k nejvyššímu cíli, totiž k Sobě samému a činil ji se sebou podobnou. 

„Duchovní manželství“ je stavem dokonalé čistoty, ve kterém už není vidět rozdílu 

mezi duší a Bohem, stejně jako mezi nově vyčištěným sklem a světlem, které skrze něj 

prochází (Cummins, 1994, str. 13). 

 

Toto „nadpřirozené sjednocení“ jako vrchol osvobození je návratem člověka k 

základu, ze kterého vzešel, k vlastní identitě, do centra své duše. Je dosažením vrcholu 

hory Karmel, prvotního Adamova postavení v ráji, návratem do Boží blízkosti a 

bezpečí. Je to znovuobjevení a znovupocítění existenciálního spojení s Bohem 

(Stinissen, 1997, str. 136), kterého si duše po prvotním hříchu přestala být vědoma. 

„Nadpřirozené sjednocení“ je vysvobozením člověka, je to pravá, ničím nespoutaná 

svoboda, je to uzdravení, je to spása. 

 

 5.1 Přetvořená, uzdravená, naplněná duše člověka 

 

Duše je po předchozím očišťování totálně přetvořená, uzdravená a naplněná 

Boží láskou. „Duše je oděna Bohem a zaplavena božstvím, a nejen na povrchu, nýbrž 

v nitru svého ducha. Není sycená ničím jiným než „potokem rozkoše“, kterým je Boží 

láska“ (DP 26,1, str. 171). Můžeme říct, že „Milovaný žije v milujícím a milující 

v Milovaném. Jejich láska způsobuje takovou podobnost, že je možné říct, že každý 

z nich je tím druhým a že oba jsou jedno“ (DP 12,7, str. 89). Svatý Pavel dosažené 

sjednocení vyjadřuje slovy z listu Galatským (2,20): …„nežiji už já, ale žije ve mně 

Kristus.“   

 

Skrze „milostné sjednocení“ daruje Bůh člověku nový způsob vidění, láskyplné 

poznávání Boha, světa, druhých lidí i sebe samého (Benker In: Učitel víry, 1991, str. 

32). Duše – milovaná se cítí být Bohem naprosto naplněná, bezpodmínečně milovaná, 



přijímaná a vítaná. Což má podle mě ohromně silný terapeutický rozměr. Pocit, že jsem  

bezpodmínečně milován uschopňuje člověka nesobecky a naplno milovat druhé. Člověk 

chápe, že mu Bůh vše vzal proto, aby mu to mohl zpět vrátit mnohem plnějším 

způsobem.  

Důvěrné láskyplné osvobozující společenství s Bohem, pevné vnitřní ukotvení 

duše ve svém centru, umožňuje člověku stát se sebou samým (Benker In: Učitel víry, 

1991, str. 32). Od všeho sobectví, úzkosti, závislosti, zranění očištěná a obnovená 

schopnost milovat, pomáhá člověku tvořit nové, zdravé vztahy ke světu, k druhým 

lidem, ale i k sobě samému (Trojí struktura dvojího přikázání lásky – Mt 22,34) (Ruiz 

In: Učitel víry III., 1995, str. 25). Člověk už nemá potřebu si něco dokazovat a povrchně 

hodnotit druhé, protože poznal, že ani on není dokonalý. Člověk se cítí být zrozen pro 

dialog a lásku k druhým (Castro In: Učitel víry III., 1995, str. 98). Vidí v každém 

člověku člověka, obraz Boží (Stinissen, 1997, str. 127). 

 

5.2 Být služebníkem Božím… 

 

Člověk je naprosto ukotvený v centru své duše, v blízkosti Boží, ale tím to 

nekončí. Člověk musí z osamělého vztahu s Bohem vyjít a podstoupit tzv. cestu 

„Božího služebníka“ (Stinissen, 1997, str. 139). To znamená stát se, na základě 

vlastního uzdravení, osvobození, nástrojem pomoci. Velkým příkladem je Ježíš Kristus, 

který sešel, po výstupu na horu, zpět dolů k lidem, konal zázraky a uzdravoval (Srov. Mt 

8,1–3). Člověk by měl jít podle vzoru Krista do „světa“, rozdávat kolem sebe lásku, 

kterou ho Bůh naplnil, naději, pokoj i víru. Podporovat druhé, pomáhat jim, aby se stali 

sami sebou, našli v centru své duše ztracené ukotvení, osvobodili se od všeho, co je 

spoutává, činí z nich otroky a dosáhli „nadpřirozeného sjednocení“ s Bohem.  Člověk se 

má stát „solí země a světlem světa“ (Mt 5,13–16) a přispívat tak k růstu Božího 

království ve světě (Benker In: Učitel víry, 1991, str.31).  

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

 

„Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.“70 „A protože Bůh je láska, tak ten, 

kdo zůstává  v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm“ (Srov. 1J 4,16). Na konci mystické 

duchovní osvobozující, očišťující a uzdravující cesty, na kterou jsme se společně se 

svatým Janem od Kříže vydali, zjišťujeme „to“, k čemu nás skrze své učení už od 

prvotního obrácení zval. Tím „to“ je Láska, jako nejvyšší hodnota a priorita, která se 

má stát podle svatého Jana od Kříže obsahem a náplní lidského života. Zároveň je to 

Láska Boží, která člověka uschopňuje vydat se na „cestu osvobození, léčení, očištění“. 

Boží Láska, která člověka drží i v těch nejtemnějších nocích, kdy se člověku, stejně jako 

svatému Janovi, může zdát, že Bůh mlčí, že se vytratil, že ho opustil. Této Lásce se má 

člověk na mystické duchovní cestě učit otevírat, dělat jí v sobě prostor, nechat ji jednat, 

duši proměňovat, očišťovat a naplňovat až do té chvíle, co se sama skrze Lásku stane 

Lásce podobnou.  

 

Ve stručném shrnutí. Proces osvobození, který jsme v práci sledovali, byl 

součástí mystické duchovní cesty každého člověka, nejen mystika, nebo člověka 

kontemplativně činného, ale člověka, který se rozhodl přijmout Boha do svého života a 

začít proměňovat své srdce, smýšlení i jednání. Součástí této cesty byla „temná noc“ 

jako čas nejhlubšího „znovu-utvoření“ duše, jako možnost, jak se dostat do Boží 

blízkosti a začít uskutečňovat to, k čemu je člověk od počátku povolán – být obrazem a 

podobou Boží (Srov. Gn 1,26). To znamená být Láskou, která je schopná nesobecky, 

opravdově milovat. Na osvobozování, očišťování a uzdravování duše se v „temné noci“ 

podílela rovným dílem duše člověka i Bůh. Toto osvobozování vyvrcholilo 

„nadpřirozeným sjednocením“ duše s Bohem, tedy stavem naprostého osvobození a 

naplnění. První částí „temné noci“ byla „temná noc smyslu“. V ní se duše aktivně 

očišťovala od všech vášní, žádostí a potěšení, které mohla přijímat na úrovni smyslů. Po 

určité době se musela stát pasivní, aby mohl léčení převzít do rukou Bůh a „dočistit“ to, 

co se duši očistit nepodařilo. Druhou částí „temné noci“ byla „temná noc ducha“ jako 

část nejtemnější, nejbolestivější, ale na druhou stranu část nejhlubšího osvobozování a 

očišťování, které pronikalo až k samotným kořenům duše. Duše se v „temné noci 

ducha“ učila nepřijímat žádné duchovní podněty skrze rozum, paměť a vůli, ale učila se 
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spoléhat se pouze na svou víru, jako jediné světlo a vůdce vedoucí k opravdovému 

poznání Boha. V pasivní části, ve které Bůh opět přebral osvobozování do svých rukou, 

jsme mluvili o takzvaném „mystickém utrpení“ nebo „mystické smrti“. Bůh totiž svým 

oslňujícím světlem zatemnil smyslovou i duchovní část duše natolik, že se duši zdálo 

být jediným východiskem smrt. To se dělo proto, aby mohl Bůh uprostřed této 

neproniknutelné temnoty přetvořit, očistit a uschopnit duši pro „duchovní vzkříšení“, 

„nadpřirozené sjednocení“ duše s Ním ve víře, naději a lásce.  

 Hlavním vůdcem na této „prostřední cestě všeho a ničeho“ byl Janův jediný vzor 

a učitel, kterým je Ježíš Kristus. On je podle svatého Jana jedinou cestou, jak dospět k 

„nadpřirozenému sjednocení“ s Bohem, jak se osvobodit od všeho, co spoutává a 

zotročuje duši i život. On je spásou – terapii, osvobozením, pokojem, která umožňuje 

člověku navrátit se ke svému základu, k podstatě vlastního života založeného na důvěře, 

naději a lásce. Je to směrnice ukazující, jak sestoupit zpět do centra své duše, jak 

vystoupat na vrchol hory Karmel a jakým způsobem se vrátit do původního Adamova 

postavení v ráji, tedy do Boží blízkosti a bezpečí, ze kterého se člověk, v důsledku 

prvotního hříchu, vyhnal.   

 

Ještě bych ráda uvedla několik poznatků týkající se této práce. V průběhu 

studování svatého Jana a psaní této práce jsem nacházela mnoho dalších informací, 

které se mi zdály být jednak hodně zajímavé, ale také důležité. Jsem si vědoma toho, že 

některé pasáže mohli být popsány stručněji a jiné možná naopak více dopodrobna. 

Tento pocit mám zvláště u pasáží - „temná noc ducha“ a „nadpřirozené sjednocení“ 

duše s Bohem, u kterých cítím, že potřebuji ještě hodně času pro jejich hlubší pochopení 

a tudíž přesnější interpretování. Nedokáži odhadnout nakolik se mi podařilo splnit svůj 

cíl, v úvodu uvedený, ale chovám naději, že i přes to, může být tato práce pro někoho 

přínosem a inspirací do života.  

Zároveň jsem u svatého Jana objevila několik dalších témat, kterým by bylo 

možné se dál věnovat. Jednou z možností je psychospirituální krize, která je stále na 

poli psychologie neprobádanou oblastí a naneštěstí zaměňovanou za psychické 

onemocnění. Velmi zajímavý se mi zdá být takzvaný „anagogický úkon“, který je 

založený na okamžitém obrácení mysli k Bohu. Zmínila jsem se o něm nepřímo při 

očišťování rozumu, paměti a vůle. Dále by bylo možné se hlouběji věnovat těmto 

jednotlivým duchovním mohutnostem z hlediska jejich očištění a uzdravení. Také jsem 

se na některé psychické problémy či onemocnění snažila podívat očima svatého Jana od 



Kříže. Napadla mě otázka, nakolik je možné některé psychické nemoci (např. deprese) 

prostřednictvím Janova učení pozitivně ovlivnit či dokonce vyléčit? A jakým způsobem, 

jestli je to vůbec možné, by se dala Janova mystická duchovní cesta aplikovat na 

psychosociální pomoc?               
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