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„The knowledge of God is a mountain steep  

indeed and difficult to climb,  

the majority of people scarcely reach its base.“ 

„Poznání Boha je velmi strmý a náročný výstup na horu.“ 

 (Řehoř z Nyssy, Ţivot Mojţíšův) 
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Anotace 

 

Diplomová práce s názvem Temnota Boţí podle Řehoře z Nyssy si klade za cíl 

zjistit, co povaţuje Řehoř za temnotu Boţí a jak ji interpretuje na základě biblického 

příběhu o Mojţíši. Primárním zdrojem pro interpretaci temnoty je Řehořova kniha Ţivot 

Mojţíšův. Kniha Ţivot Mojţíšův čtenáři představuje jednotlivé fáze Mojţíšova hledání 

Boha z hlediska smyslu literárního i kontemplativního. Sekundárním zdrojem objasňujícím 

Řehořovo učení a výklad temnoty je kniha Lenky Karfíkové s názvem Řehoř z Nyssy: 

Boţí a lidská nekonečnost. Diplomová práce je rozdělená do šesti hlavních kapitol. 

V prvních třech kapitolách se čtenář dozví kontext, do kterého Řehoř vstupuje, a který 

ho ovlivňuje v rámci teologické tradice. Také Řehořovo teologické učení a důleţité pojmy 

s ním spojené. Kapitola čtyři aţ šest slouţí k přemostění teoretické nauky a k praktické 

aplikaci Řehořova učení na duchovní ţivot člověka. Čtenář se dozví, co to znamená 

v duchovním ţivotě spatřit Boha v temnotě. Diplomová práce představuje temnotu Boţí 

jako způsob přemýšlení o Bohu, vrchol duchovní cesty člověka, i jako jednu z Boţích 

teofanií (zjevení). 

 

Klíčová slova: Řehoř z Nyssy, Mojţíšův ţivot, Boţí Trojice, temnota Boţí, duchovní cesta 

 

Summary: 

 

The diploma thesis is called The Darkness of the God acording to Gregory of 

Nyssa. The aim of this diploma thesis is to find out what Gregory of Nyssa means by term 

Darkness of the God and how he interprets it on basis of biblical story of Moses. 

Primary information source for interpretation of the Darkness is Gregory´s book The Life 

of Moses. The book presents particular phases of Moseses looking for God from literary 

nad contemplative point of view. The book Gregory of Nyssa: God's and human intinity 

from Lenka Karlíková is secondary information source which explaining Gregory’s 
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teaching and interpretation of the Darkness. The diploma thesis is devided to six main 

chapters. First three deal with kontext which Gregory entries and which infuences him in 

terms of theological tradition, as well as Gregory´s theological teaching and related 

important terms. Chapters four to six connect theoretical teaching and practical application 

within human spiritual life.  

Reader finds out in practice, what it means within the spiritual life to see God in the 

Darkness. The diploma thesis interprets Darkness of the God as a way of thinking of God, 

the top of human spiritual journey and as one of God´s theophanies. 

 

Keywords: Gregory of Nyssa, The Life of Moses, The Holy Trinity, The Darkness of the 

God, the Spiritual journey 
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ÚVOD 

 
Téma temné noci Jana od Kříţe, které jsem zpracovala ve své bakalářské práci, 

mě inspirovalo ke zpracování tématu temnoty Boţí podle Řehoře z Nyssy. V kontextu 

s učením Jana od Kříţe jsem si kladla otázku, zda-li má temná noc Jana od Kříţe 

souvislost s interpretací temnoty Řehoře z Nyssy. Motivací k sepsání této práce byla tedy 

touha více proniknout do podstaty učení Řehoře z Nyssy, poznat jakým způsobem proţíval 

vztah k Bohu, jakým způsobem ho proţívám já. Dále proč Řehoř o Bohu mluví jako 

o temnotě. A následně načerpat z Řehořova přístupu příklad i inspiraci pro vlastní cestu 

zrání a poznávání Boha. Zmíněná temná noc Jana od Kříţe se kvalitativně liší od temnoty 

popisované Řehořem, přesto jsou obě dvě na duchovní cestě člověka nepostradatelné 

a jedna doplňuje druhou.  

V této práci se společně vydáme hledat to, jak vnímá temnotu Boţí Řehoř z Nyssy, 

co podle něj temnota znamená a jakým způsobem se k ní můţeme přiblíţit. Řehořovu 

knihu Život Mojžíšův jsem pouţila jako primární zdroj a hlavní inspiraci při interpretaci 

temnoty Boţí. V práci pracuji s anglickým překladem The Life of Moses. Důleţitou 

sekundární literaturou pro lepší pochopení Řehořova učení i k výkladu temnoty slouţí 

kniha Lenky Karfíkové: Řehoř z Nyssy: Boží a lidská nekonečnost. Tato kniha 

rozpracovává učení Řehoře z Nyssy. Bohuţel jsem neměla moţnost vycházet z řeckého 

originálu, který by jistě téma temnoty obohatil o širší porozumění. 

Cílem této práce je zjistit, jak Řehoř pojednává o temnotě Boţí, co temnotou myslí 

a jak ji interpretuje na základě příběhu o Mojţíši. Řehoř povaţuje Mojţíše za dobrý příklad 

člověka, který poctivě hledal Boha, aţ jej nalezl v temnotě. Temnota Boţí je stěţejním 

tématem práce, je ovšem třeba ji pro pochopení vysvětlit v širších souvislostech. Proto 

budu metodicky postupovat tak, ţe se nejdříve zaměřím na celkový kontext Řehořova 

ţivota, z jakých tradic vychází, co a kdo ho v jeho teologickém učení ovlivnil. Poté si jeho 

teologické učení nastíníme. V poslední fázi se vydáme z teoretického učení vstříc hledání 

Boha v konkrétně ţité duchovní zkušenosti člověka. Kaţdou část práce se pokusím 

provázat tak, aby bylo zřejmé, proč se jí zabýváme z hlediska našeho stanoveného cíle.  

Práce je rozdělena do šesti velkých kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do ţivota 

Řehoře z Nyssy. Nastiňuje kontext, do kterého Řehoř vstupuje, a který ho dále ovlivňuje 

v jeho teologickém učení. Jedná se za prvé o metody a způsoby interpretace biblického 

textu, které se promítají do Řehořova výkladu Písma a jeho interpretace temnoty. Za druhé 

se jedná o pojetí Boţí Trojice Origena, Klementa, Aria a Eonomia. Proti jejich učení Řehoř 



 9 

vystupuje a rozvíjí vlastní trinitární teologii. Té se věnuji v kapitole druhé. Čtenář se v ní 

dozví, proč je pojetí Boţí Trojice, tak jak ho rozpracoval Řehoř důleţité a to v kontextu 

poznání Boha v temnotě. Seznámíme se s pojmy hypostaze, úsie, Boţí energie a 

s doktrínou theosis ukotvující ţivotní cíl člověka. Třetí kapitola v rámci pojmů katafatický 

a apofatický rozpracovává do hloubky poznání Boha podle Řehořovy teologické nauky. 

Čtvrtá kapitola tvoří přelom mezi teoretickým pojednáním Řehořova teologického učení 

a praktickou aplikací jeho nauky na duchovní zkušenost člověka. Budeme hovořit 

o duchovní cestě člověka vedoucí od relativního poznání Boha k jeho nepoznání. 

Rozlišíme si dvě fáze duchovní cesty člověka. Praxis – očištění lidského srdce – jako 

nezbytný předpoklad theorie – vidění Boha. Součástí čtvrté kapitoly je pojednání o knize 

Ţivot Mojţíšův, Boţí nekonečnosti a neukončenosti lidské cesty. Pátá kapitola se uţ 

konkrétně týká poznávání Boha v temnotě podle knihy Ţivot Mojţíšův, a to z hlediska 

historie a theorie. V šesté kapitole si shrneme, co Řehoř povaţuje za temnotu Boţí a jaký 

smysl můţe mít temnota pro duchovní ţivot.  
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1. Vhled do ţivota Řehoře z Nyssy 

 
Ve vhledu si stručně představíme Řehoře jako součást Kappadockých otců a jejich 

učení. Také vlivy, které na jejich učení působily.  

 

Řehoř z Nyssy,
1
 jeho starší bratr Basil Veliký

2
, kterého Řehoř povaţoval za svého 

učitele, otce, pravého filozofa, a Řehořův přítel Řehoř Naziánský,
3
 se řadí mezi trojici 

Kappadockých Otců. Ti patří mezi Církevní otce východní křesťanské tradice (pravoslavná 

tradice). Pocházeli z římské provincie Kappadocie, která se nachází v dnešním Turecku.  

 

Řehoř z Nyssy i ostatní Kappadočtí otcové byli ovlivněni Plotínem,            

Platónsko–Origenovským pohledem na svět, ţido-křesťanskou intelektuální tradicí, která 

byla známá díky Filónovi z Alexandrie a Origenovi
4
.
5
 i kdyţ Řehoř z Nyssy Origenovo 

učení obdivoval, později se s ním rozloučil, jelikoţ se neslučovalo s ortodoxním učením 

východní církve. Jedná se o učení týkající se podřízenosti Syna Otci a učení o reinkarnaci.
6
 

Řehoř z Nyssy byl přímým předchůdcem Pseudo–Dionysia Areopagity.
7
 Kappadočtí 

otcové pouţívali filozofický jazyk a kategorie jejich doby, zvláště mystického Platonismu.
8
 

Řehoř z Nyssy je povaţován za největšího myslitele Kappadockých otců. Působil v roli 

filozofa, mystika, manţela, biskupa, mnicha. 

 

Řehoř z Nyssy zaloţil Kappadocké učení, které má místo v ortodoxní tradici 

křesťanského východu, a je akceptováno i křesťany západní tradice. Kappadocká škola 

patří k vrcholům řecké patristické teologie. Patristické pojetí teologie spočívá v tajemství 

vtělení Boha do Boţího Syna - pravého Boha i člověka. Bůh na sebe vzal lidskou 

přirozenost
9
, aby umoţnil člověku dosáhnout cíle jeho ţivota, kterým je theosis.

10
 Skrze 

Krista pravého Boha je moţné Boha poznávat.  

 

                                                 
1
 Od roku 355 biskup z Nyssy.  

2
 Od roku 379 arcibiskup z Caesaree v Kappadocii. 

3
 Od roku 390 biskup Naziánský a pozdější arcibiskup z Konstantinopole. 

4
 Ţák Klementa z Alexandrie. 

5
 HOPKO, Thomas. The Trinity in the Cappadocians. In: LECLERCG. Christian Spirituality origins to the 

twelfth century. str. 261. 
6
 LANE. Dějiny křesťanského myšlení. str. 36, 37 

7
 HANS VON CAMPENHAUSEN. The Fathers of the Church. str. 123. 

8
 HOPKO, Thomas. The Trinity in the Cappadocians. In: LECLERCG. Christian Spirituality origins to the 

twelfth century. str. 261. 
9
 MASINI. Úvod do „Lectio Divina“. Teologie, metoda, spiritualita, praxe. str. 44. 

10
 Viz. kapitola 2.3 - Theosis. 

javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/5FPMSM6TCMNYUI34TP21HAAPXCM59JSTB1ALURJJPQL9HVRTXQ-01779?func=service&doc_number=000126650&line_number=0021&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/5FPMSM6TCMNYUI34TP21HAAPXCM59JSTB1ALURJJPQL9HVRTXQ-01779?func=service&doc_number=000126650&line_number=0021&service_type=TAG%22);
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V roli biskupa tedy Řehoř bojoval za ochranu pravé křesťanské víry v rámci 

koncilů. Křesťanskou víru bránil proti ariánským heretickým naukám popírajícím boţství 

Syna a Ducha svatého, i plné lidství a boţství Jeţíše Krista.
11

 Z důvodu, ţe stál proti 

ariánským naukám byl z pozice biskupa několikrát sesazen a nahrazen biskupem z řad 

ariánů. Poté odešel do zahraničí. Roku 381 se vrátil na Cařihradský koncil, kde bojoval 

proti Eonomiovi.
12

 

 
Dříve neţ se zaměříme na Řehořovo teologické učení a jeho dílo, které nás 

nasměruje k tématu temnoty Boţí, více si přiblíţíme celkový kontext, do kterého Řehoř 

vstupuje, a který ho ovlivňuje v rámci teologické tradice.  

 

Týká se za prvé tradice výkladu Písma. Budeme se jí věnovat v podkapitole 1.1 

zvané Tradice výkladu Písma. Ta byla pouţívaná v Alexandrijské škole ve 3. století 

po Kristu církevními Otci, zvláště Filónem, Klementem z Alexandrie a Origenem. 

Podíváme se na principy a postupy, kterými se řídili církevní Otcové při výkladu Písma, 

jakým způsobem interpretoval biblický text Origenes, který Řehoře do jisté míry 

teologicky inspiroval, a to proto, ţe Řehořovo téma temnoty Boţí je také věcí tradice 

výkladu a metod interpretace pouţívané v tehdejší době.  

Za druhé se týká tradičního pojímání Boţí Trojice, na které se zaměříme 

v podkapitole 1.2 zvané Boţí Trojice v tradici. Pokud by církev přijala učení o Bohu 

navrhované teology, o kterých bude v práci řeč, nebylo by moţné psát o Boţí temnotě 

v tom smyslu, v jakém o ní pojednává Řehoř z Nyssy. Proto je celá druhá kapitola 

zaměřená na Trojiční nauku podle Řehoře z Nyssy. Ta nás přivede k Boţí nepoznatelnosti 

a skrytosti, tedy k tématu pojetí temnoty Boţí.  

1.1 Tradice výkladu Písma 

 

Cílem církevních Otců bylo vysvětlovat křesťanské tajemství a sdělovat je lidem 

skrze principy a metody výkladu Písma, které k tomuto účelu vymysleli. Dále objevovat 

hloubku i ponaučení vyplývající z litery (literárního smyslu Písma) a zprostředkovávat 

setkání s Kristem. Písmo svaté povaţovali církevní Otcové za nejdůleţitější prostředek 

umoţňující člověku setkat se s Jeţíšem. Jeţíš Kristus představuje Boţí slovo, které 

                                                 
11

 BENEDIKT XVI. Otcové církve. Od Klementa Římského po Augustina. str. 88. 
12

 HANS VON CAMPENHAUSEN. The Fathers of the Church. str. 119. 
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je v textu ukryté. Písmo představuje pro církevní Otce slovo ţivého Boha a jeho Ducha.
13

 

Duchovní dispozice k výkladu Písma a k přijetí slova Boţího v plnosti, získávali církevní 

Otcové ze ţivota ve společenství s Bohem.
14

  

 

Principy a metody pro interpretování Písma jsou opřeny o biblický text z druhého 

listu Timoteovi 3,16: „Veškeré Písmo pochází z Boţího Ducha (…)“. Interpretace Písma 

pak probíhá na základě spolupráce (synergie) Ducha svatého a člověka, který Boţí zjevení 

přijímá. Člověk jako duchovní bytost, ve kterém Duch svatý sídlí, má potenciál duchovně 

vnímat to, jak k němu skrze text Písma promlouvá Ducha svatý.  

1.1.1 Principy Patristické hermeneutiky 

 

Církevní Otcové se při výkladu biblického textu řídili principy Patristické 

hermeneutiky, které berou do úvahy vztah mezi Starým a Novým zákonem, jak si níţe 

nastíníme.  

 

Starému zákonu byl církevními Otci přisuzován velký význam, protoţe je moţné 

se v něm setkat s Boţím zjevováním se v dějinách. Církevní Otcové vnímali spásnou, 

mesiášskou důleţitost Proroků ve Starém zákoně, jelikoţ mezi nimi a evangeliem viděli 

shodu. Zároveň ve Starém zákoně hledali postavy, které jsou realizované v osobě Krista 

a jeho sluţbě. Řídili se Kristovým doporučením uvedeným v Lukášově evangeliu                

24,25 – 27 slovy: „A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těţké uvěřit všemu, co 

mluvili proroci! Coţ neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do slávy?“ Potom začal od 

Mojţíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech 

Písma.“  

Evangelisté se v novozákonních textech odkazují na Starý zákon. Jeţíš pouţíval 

přirovnání, která se vztahovala zpět ke Starému zákonu.
15

 Například Kristus je povaţován 

za skálu (srov. 1Kor 10,4 srov. Ex 17,6). 

 

John Breck vidí Starý a Nový zákon jako jednotné svědky spásné historie. Existuje 

mezi nimi vnitřní jednota, která je vyjádřená vztahem „slib a naplnění“,
16

 coţ znamená, 

                                                 
13

 MASINI. Úvod do „Lectio Divina“. Teologie, metoda, spiritualita, praxe. str. 42 
14

 Ibid., str. 45. 
15

 BRECK. Scripture in tradition. The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church. str. 34 - 35. 
16

 Ibid., str. 42. 
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ţe osoby a události Nového zákona jsou nastíněny jako osoby ze zákona Starého. 

A naopak osoby a události ze zákona Starého najdou svoje konečné uplatnění v zákoně 

Novém. Jedná se o vztah „z minulosti do budoucnosti“ a „z budoucnosti do minulosti“.
17

  

 

Nyní si uvedeme principy Patristické hermeneutiky:  

 Starý i Nový zákon je povaţován za knihy církve, které dohromady zakládají 

církevní kánon.
18

 

 Kaţdá pasáţ Starého i Nového zákona přináší přímé nebo nepřímé svědectví 

o osobě a práci Jeţíše Krista. Ten je pravdou, která vede k Bohu Otci.
 19

 (J 14,6: „Já 

jsem ta cesta, pravda, ţivot. Nikdo nepřichází k Otci neţ skrze mne.“) 

 Jeţíš Kristus je principem interpretace, klíčem ke Starému zákonu a duchem jeho 

literárního smyslu. to znamená, ţe odhaluje pravý smysl celého Písma 

inspirovaného Duchem svatým. „Kristus včera, dnes a navěky“ (srov. Ţid 13,8). 

Kdyţ Otcové aplikovali tuto vykladatelskou metodu na příběhy především 

ze Starého zákona, došli k vnitřnímu, mystickému, skrytému chápání Písma. 

Objevili tím také globální, hermeneutickou zásadu, kterou lze vyjádřit slovy: 

„tajemství nebeského království se hledají uvnitř“. To znamená, ţe celé Písmo 

se má chápat ve světle evangelia. Z toho plyne Christologický smysl celého 

Písma.
20

 

 Církevní Otcové se dívají na Starý zákon jako na křesťanskou knihu, to znamená, 

ţe povaţují kaţdé zjevení Boha v dějinách Izraele za čin Syna Boţího, ne za čin 

Boha Otce.
21

  

 V patristické perspektivě ukazují některé biblické postavy na příchod Jeţíš Krista. 

Pokud je správně interpretujeme, můţeme zaznamenat význam Kristovy osoby 

a důvod jeho pozemské mise.
22

 Například Kristus je povaţovaný za nového 

Mojţíše. Hora na které kázal Kristus (srov. Mt 5), je povaţovaná za horu Sinaj 

ve Starém zákoně.  

 Kappadočtí otcové identifikují Jeţíše - ztělesněného Syna Boţího - s Boţím 

Slovem a Moudrostí dosvědčovanou ve Starém zákoně. „(…) Kristus je Boţí moc 

                                                 
17

 BRECK. Scripture in tradition. The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church. str. 42. 
18

 Ibid., str. 10. 
19

 Ibid., str. 33. 
20

 MASINI. Úvod do „Lectio Divina“. Teologie, metoda, spiritualita, praxe. str. 47. 
21

 BRECK. Scripture in tradition. The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church. str. 33. 
22

 Ibid., str. 34. 
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a Boţí moudrost“ (1 Kor 1,24). Ducha Kristova zároveň identifikují s Duchem 

Boţím, který byl inspirací starozákonním prorokům.
23

  

 K naplnění „duchovního smyslu“ Starého Zákona, kterým je - být „stínem 

předcházející věc samu“ - dochází aţ ve chvíli Kristova narození (sestoupení Boha 

na zem – vtělení Boha).
24

 

 Řehoř identifikuje Ducha svatého s Královstvím Boţím.
25

 

 Boţí slovo musí být interpretováno a osvětlováno s pomocí Ducha svatého, 

apoštolských autorů a církevních interpretů vţdy znovu v kaţdé generaci, aby 

se stalo dostupné všem v kaţdém čase v historii.
26

 

 Díky Duchu svatému, jeţ je bez omezení časového i prostorového, a který 

je v člověku přítomný, stejně jako kdysi v prorocích, je moţný přístup k hlubšímu 

významu textu Písma – morálnímu a duchovnímu.
27

 Skrze rozum je moţný přístup 

pouze k literárnímu smyslu textu. Pokud je člověk otevřený Boţímu hlasu, můţe 

k němu skrze meditaci textu promlouvat Duch svatý a inspirovat ho v denních 

záleţitostech i důleţitých ţivotních situacích.
28

 

 Písmo je rovnoměrně inspirované Duchem svatým, proto můţe být interpretováno 

podle pravidel exegetické vzájemnosti – tzv. oboustrannosti. To se děje tak, 

ţe nejasné pasáţe mohou být interpretovány ve světle jiných biblických pasáţí, 

které jsou více jasné a to bez ohledu na autora a historické souvislosti.
29

 

 Písmu je třeba rozumět z hlediska Boţí Trojice. Písmo je inspirované Duchem 

svatým, díky kterému se odkrývá osoba Jeţíš Krista i jeho spásné dílo. Povoláním 

Krista je odhalit tvář Boha Otce a otevřít tak cestu k věčné komunikaci s ním.
30

  

 

 

 

 

                                                 
23

 HOPKO. The Trinity in the Cappadocians. In: LECLERCG. Christian Spirituality origins to the twelfth 

century. str. 266. 
24

 POKORNÝ. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible. str. 245. 
25

 HOPKO, Thomas. The Trinity in the Cappadocians. In: LECLERCG. Christian Spirituality origins to the 

twelfth century. str. 273. 
26

 BRECK. Scripture in tradition. The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church. str. 38. 
27

 Viz. kapitola 1.1.3 Interpretace biblických textů podle Origena. 
28

 BRECK. Scripture in tradition. The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church. str.42. 
29

 Ibid., str. 46. 
30

 Ibid., str. 45. 

javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/5FPMSM6TCMNYUI34TP21HAAPXCM59JSTB1ALURJJPQL9HVRTXQ-01779?func=service&doc_number=000126650&line_number=0021&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/5FPMSM6TCMNYUI34TP21HAAPXCM59JSTB1ALURJJPQL9HVRTXQ-01779?func=service&doc_number=000126650&line_number=0021&service_type=TAG%22);


 15 

1.1.2 Alegorický výklad textu 

 

Podle Origena lze Bibli pořádně porozumět jedině tehdy, pokud vezmeme do úvahy 

alegorii, která je povaţovaná za cestu k hlubšímu, skrytému významu Písma. Řadí se mezi 

teologické spekulace. Nemá tak průkaznou hodnotu, jako výklad doslovný, který 

je zaloţen čistě na textu inspirovaném Bohem. Alegorický výklad, jinak nazýván 

výkladem nad-slovním, odkrývá v textu takzvaný třetí rozměr. Přesněji řečeno, pod 

událostmi a postavami hledá skrytý, hlubší význam.  

Církevní otcové vytvářeli alegorický výklad tím způsobem, ţe získávali ponaučení 

a porozumění z různých částí Písma, jiných pramenů, či teologických pojednáních. 

Alegorická metoda ignoruje historický (literární) význam textu nebo jde za něj, zapojuje 

imaginaci, a učí vidět v textu hlubší význam.
31

 Alegorie slouţí k poznání, ţe text, 

ať je jakkoli starý, můţe člověka oslovit v jakékoli době, a ţe stejný člověk můţe stejnou 

pasáţ vykládat v odlišném čase odlišným způsobem. Touto metodou se dá odhalit 

duchovní smysl textu, interpretovat Starý zákon, vztah mezi Kristem a starozákonní tradicí, 

a Boţí aktivita v průběhu dějin spásy. 

Cílem alegorického výkladu je posílit víru čtenáře, vést ke křesťanskému růstu,
32

 

otevřít čtenáře pro „tajemství víry“, aby mohlo být objasněno tajemství vtělení Pána 

a vysvětlena víra církve. Alegorický výklad vede k nauce víry.
33

 Jeho funkcí je také sdělit, 

na co se lze spolehnout, v co věřit. Alegorický způsob výkladu učí čtenáře číst Písmo 

očima srdce a vede ho k hlubokému porozumění Písma. Na tomto základě můţe člověk 

ve víře růst.
34

 Zároveň alegorie umoţňuje z biblických textů vyčíst něco o ţivotní situaci 

kaţdého člověka.
35

  

1.1.3 Interpretace biblických textů podle Origena 

 

 Origenes se dívá na biblický text jako na lidskou bytost, která se skládá z těla, duše 

a ducha. Inspiroval se nejspíše slovy: „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová 

vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny (…)“ (1 Ts 5,23). Stejně tak je moţné 

rozdělit biblický text do třech významů – 1. literárního (tělo), 2. morálního (duše) 

                                                 
31

 RAMSEY. Beginning to read the Fathers. str. 31. 
32

 MASINI. Úvod do „Lectio Divina“. Teologie, metoda, spiritualita, praxe. str. 45. 
33

 Ibid., str. 48. 
34

 Ibid., str. 49. 
35

 KARFÍKOVÁ. Řehoř z Nyssy. Boží a lidská nekonečnost. str. 200. 
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a 3. duchovního (duch).
36

 Podle Origena je totiţ mezi Písmem svatým a lidskou duší blízký 

vztah a přirozená příbuznost, protoţe v obojím je moţné se setkat s Bohem. To, co v lidské 

duši nazýváme obrazem Boţím, je v Písmu to, čemu se říká duchovní (spirituální) smysl. 

Díky tomu se můţeme s Bohem v lidské duši prostřednictvím Písma setkat. Nechat se jím 

inspirovat, proměňovat a zvát do hlubších duchovních rovin.
37

 Prostřednictvím Písma 

je tedy moţné Boha postupně poznávat i docházet k omezenosti jeho poznání.  

 

Popis jednotlivých rovin čerpám z Pokorného
38

, pokud neuvedu jinak.  

 Literární význam (tělo) – představuje biblický text ve svém doslovném původním 

znění. (Určený zvláště pro začátečníky). Řehoř z Nyssy ho popisuje jako historii.
39

 

Literární smysl – litera – je kořenem, základem, ve kterém je moţné hledat hlubší 

teologické poselství a duchovní ponaučení. To má vést lidského ducha k dokonalosti 

a silnější lásce k Bohu. Hlubší smysl, který v sobě litera ukrývá, je moţné objevit 

aţ poté, co čtenář liteře porozumí a bude ochotný sestoupit do jejích hlubin. Církevní 

otcové přirovnávají literu ke vtělení, ukrytí Boţí Moudrosti a Boţího Slova (Logos – 

vtělený Kristus) (srov. vtělení Slova skrze Marii) do textu Písma.
40

  

 

 Morální význam (duše) – vyjadřuje tajemství skryté pod literárním významem. 

Alegorická rovina duše se vztahuje k výkladu týkající se lidské přirozené výbavy 

a morálky. Zároveň zobrazuje typologický smysl
41

 událostí a osobností Starého zákona, 

který z nich učinil typy předcházející a před-zobrazující události a osobnosti Nového 

zákona.
42

 Zdůrazňuje rozměr psychologický a etický.
43

 (Pro pokročilé čtenáře). 

                                                 
36

 R.P.C. HANSON, D.D. Allegory and Event. a study of the Sources and Significance of Origen´s 

Interpretation of Scripture. str. 235. 
37

 ŠPIDLÍK. Spiritualita křesťanského Východu. Modlitba. str. 205. 
38

 POKORNÝ. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible. str. 246, 

247, 248. 
39

 Viz. kapitola 4.3 Ţivot Mojţíšův. 
40

 MASINI. Úvod do „Lectio Divina“. Teologie, metoda, spiritualita, praxe. str. 43 – 44. 
41

 Typologický výklad pouţívali církevní otcové, kdyţ chtěli interpretovat Starý zákon ve světle Krista. 

Typologie je nápomocná při rozeznávání Boţí aktivity uvnitř dějin spásy a ve vztahu mezi smlouvami Boha 

s Izraelským národem a Krista s církví. Vyuţívá historický význam textu a přisuzuje mu hlubší souvislost. 

K určité události nebo postavě z Písma hledá jeho kladnou nebo zápornou obdobu v jiné minulé události.             

to znamená, ţe pod mnoha starozákonními postavami je moţné vidět typ Krista, církve a svátostí. Příkladem 

je například Jeţíš, který má svůj záporný antityp v Adamovi („On – Adam je protějšek toho, který měl 

přijít.“: Řím 5,14). In: POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka 

k výkladu bible. str. 144. 
42

 DATTRINO. Patrologie. str. 67. 
43

 R.P.C. HANSON, D.D. Allegory and Event. a study of the Sources and Significance of Origen´s 

Interpretation of Scripture. str. 243. 
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 Duchovní význam (duch) – odkrývá hlubší roviny biblického textu, ke kterým můţe 

čtenář dospět pouze skrze theorii (kontemplaci).
44

 Duchovní význam textu vede 

k objevení, ţe Bůh k člověku promlouvá v kaţdý přítomný okamţik bez ohledu 

na dobu.
45

 

 

K duchovnímu významu textu vede alegorická interpretace Písma a Duch svatý 

sídlící v nitru člověka i v Písmu svatém. Lidským rozumem je nemoţné si ho představit 

a vymyslet. Pouze skrze theorii - vypuštěním všeho smyslového i rozumového, je moţné 

k němu dospět. Tento způsob výkladu učí číst Písmo očima srdce. Alegorický výklad 

odkrývá Mojţíšův ţivot jako duchovní výstup k Bohu, který nikdy nekončí a jako typ 

ctnosti, které je moţné v ţivotě dosáhnout
46

.
47

 

 

Origenova biblická hermeneutika dále předpokládá, ţe kaţdý biblický text má svůj 

christologický význam, který se někdy kryje s doslovným smyslem textu (tělem) a jindy je 

ho třeba hledat ve smyslu alegorickém (duše, duch).
48

 Při interpretaci biblického textu bere 

Origenes téţ do úvahy výše uvedený vztah mezi Starým a Novým zákonem.  

 

Christologický a zároveň trojiční pohled na Písmo nelze od sebe oddělit. Trojiční 

proto, ţe kaţdé zjevení Boha je zjevením celé Boţí Trojice, kde se v Písmu mluví o Bohu, 

mluví se i o Synu a Duchu svatém. Christologický z toho důvodu, ţe Kristus je principem 

interpretace událostí dějin spásy. Reflektování Písma ve světle evangelia a z pohledu Boţí 

Trojice, vede k tomu, ţe i na Mojţíšův příběh je moţné se dívat skrze Kristovu osobu, 

hledat v něm Krista a jeho spásné dílo. Povoláním Jeţíše je vést člověka k poznávání Boha 

v celých dějinách spásy, k odhalení jeho tváře a k přivedení člověka do jeho záře.
49

 

I v Mojţíšově příběhu je Jeţíš ukryt do symbolů, které Mojţíše provází na cestě poznávání 

Boha. Symboly nebudu více rozpracovávat. Paradoxně i přes mnoţství informací, které 

se nám díky Kristu o Bohu dostává, zůstává stále naše poznání Boha zahalené 

do nepoznatelné temnoty. Protoţe jak se dozvíme později, Boha v celé jeho kráse poznat 

nelze.  

                                                 
44

 Viz. kapitola 4.4.3. Theoria 
45

 BRECK. Scripture in tradition. The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church. str. 37. 
46

 Viz. kapitola 4.3.1 Ctnost a epektasis. 
47

 VENTURA. Spiritualita křesťanského mnišství I. str. 284. 
48

 POKORNÝ. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible. str. 248.  
49

 BRECK. Scripture in tradition. The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church. str. 45. 
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Shrnutím pro tradici Patristické exegeze je typické:  

1) rozeznat při výkladu Písma jeho doslovný smysl, 

2) rozhodnout, zda je sám relevantní nebo odkazuje ke smyslu přenesenému, 

alegorickému (rovina duše, ducha);  

3) ve Starém i Novém zákoně je třeba hledat svědectví o Kristu;  

4) duchovní interpretace Písma se nesmí stát pouhým východiskem nauky, ale praxí 

lidské spirituality.
50

 

 

1.2 Boţí Trojice v tradici 

 

V předchozí kapitole jsme si nastínili tradici a způsob interpretace biblického textu, 

který měl vliv na Řehořovu tvorbu. Nyní se podíváme na to, jak bylo v minulosti nahlíţeno 

na Boţí Trojici. Uvedeme si pojetí Origena, Klementa, poté se zaměříme na ariánskou 

herezi Aria a Eonomia. Nakonec se seznámíme s pojetím Boţí Trojice podle 

Kappadockých otců.  

Tématem Boţí Trojice se zabýváme proto, ţe podle křesťanského vyznání víry 

se Bůh vtělil do osoby Jeţíše Krista. Jeţíš Kristus jako pravý Bůh i člověk vede člověka 

k poznání tajemství Boţí Trojice a do společenství s ní (Boţí Trojicí). Východní tradice 

pro návrat člověka do společenství s Bohem pouţívá výraz theosis. Ten si vysvětlíme 

v kapitole 2.3 Theosis. Ţivot ve společenství s Bohem byl původním Boţím plánem, který 

byl hříchem porušen. Pokud by Jeţíš nebyl Bohem, jak budou uvedení autoři tvrdit, nebylo 

by moţné proniknout do tajemství Boţí Trojice, které souvisí s naším tématem temnoty, 

ani dojít k theosis.  

1.2.1 Pohled do minulosti 

 

Do 2. století bylo samozřejmostí stavět Boha Otce, Jeţíše Krista i Ducha svatého 

na stejnou rovinu. Křest se uděloval podle Jeţíšova příkazu ve jménu Otce i Syna i Ducha 

svatého (srov. Mt 28,19), ve smyslu trojiční jednoty. Na konci 2. století se začínají řešit 

spory týkající se boţství Jeţíše Krista a to z důvodu monoteistického smýšlení. Víra 

v jednoho Boha se staví do protikladu s trojiční křestní formulí uznávající boţství všech 

                                                 
50

 BRECK. Scripture in tradition. The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church. str. 264. 
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třech.
51

 Nejstarší církevní Otcové neměli jasný koncept Trojice, neexistovalo oficiální 

vyznání víry, coţ vedlo ke vzniku heretických nauk.
52

  

 

  Ve 3. století se zrodila nová podoba řeckého Platonismu, který se zaměřoval 

na Boţí transcendenci. Od 4. století ovlivnil řadu křesťanských myslitelů. Řecký platónský 

Bůh je neměnný a neproměnitelný, není tedy v přímém kontaktu se světem. Mezi sebe 

a svět potřebuje prostředníka – Logos (Rozum, Slovo), kterým je moţné do světa 

zasahovat a ovládat ho. Logos není s Bohem totoţný, coţ vede k popření pravého boţství 

Slova a k podřízené pozici vůči Bohu, k tzv. subordinationismu. Takové pojetí Boha 

se dostává do rozporu s biblickým Bohem, který se vtěluje do člověka, aniţ by svou 

boţskou přirozenost poníţil.  

1.2.2 Boţí Trojice podle Origena a Klementa z Alexandrie 

 

Podle Origena je Bůh nepostiţitelné, nepochopitelné bytí. Bůh je jeden a tentýţ 

ve Starém i Novém zákoně. Origenes trval na tom, ţe jak Otec, tak Syn i Duch svatý mají 

svou boţskou přirozenost. Vztah Otce k Synu vykládá pomocí ideje věčného plození. Syn 

je Otcem věčně plozen. Tento věčný proces se děje stále. Bůh zplodil Syna na základě 

svého svobodného rozhodnutí a ne z důvodu spásy člověka. Duch svatý je pouhá bytost 

stvořená Synem.
53

 Boţí Trojice je podle Origena odstupňovaná – Otec je větší neţ Syn 

a ten je zase větší neţ Duch svatý. Jedině Otec je pravý Bůh. Syn je totéţ co Otec, ale 

na niţší úrovni.
54

  

Klement uznával totoţnost Logu s Bohem Otcem, i jeho zrození od věčnosti, 

zároveň jej však povaţoval za osobu Otci podřízenou.
55

  

U obou je tedy moţné zaznamenat prvky subordinationismu. Origenovo učení 

poskytlo výchozí bod Ariovi. Ten Origenovu představu odstupňovaného Boţství dále 

rozvinul a došel k závěru, ţe jedině Otec je skutečně Bohem, kdeţto Syn a Duch svatý 

patří mezi stvoření.
56
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1.2.3 Arianismus a koncily 

 

Heretické nauky Aria a později Eonomia týkající se Boţí Trojice byly hlavním 

impulsem, který vedl církev ke svolání koncilů Nicejského a Cařihradského a k vytvoření 

Trojiční teologie. Nyní si koncily i heretické nauky přiblíţíme.  

 

Nicejský koncil (r. 325) 

 

Koncil byl svolán k ukončení sporu mezi knězem Ariem a Atanášem z Alexandrie. 

Řešilo se na něm Ariovo heretické učení, které rozdělilo křesťanství na dvě proti sobě 

bojující strany. Arius byl představitelem Antiošské školy, která trvala na logice Písma 

a svou Trojiční víru odvozovala z textu Matoušova evangelia 28,19: „(…) křtěte 

je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“
57

 Ariova teologie vycházela z Platónské 

představy o Bohu jako „prosté, nezplozené duchovní realitě“ existující odvţdy. Ta je podle 

Aria jediným zdrojem všeho,
 58

 avšak beze vztahu ke světu v podobě Stvořitele nebo 

Zjevitele.
59

 Arius věřil v přítomnost třech různých přirozeností (podstat, úsií) existujících 

v jednom Bohu.
60

 Zároveň v existenci naprosto od sebe oddělených a postupně sobě 

podřízených hypostazí Otce, Syna a Ducha svatého.
61

  

 

Syn je Ariem představován jako „perfektní bytost“, která je odlišná od bytostí 

ostatních.
62

 Byla zplozena Bohem na základě jeho svobodné vůle.
63

 Vzhledem k člověku 

je Syn povaţován za Boha, ale vzhledem k Bohu stále za pouhé stvoření.
64

 Bůh je podle 

Aria nezplozené bytí bez počátku a konce. Kdeţto Syn svůj počátek má a jeho bytí není 

věčné, protoţe byla doba, kdy Syn neexistoval.
65

 Duch svatý je podřízený Synu, protoţe 

jím byl stvořen. Tento názor později Kapadočtí otcové vyvrátili tvrzením, ţe Duch svatý 
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je stejné podstaty s Otcem (homoúsios).
66

 Arius pojímá křesťanskou víru hereticky, 

protoţe tvrdí, ţe Bůh je sám sobě, Synu i člověku, neviditelný a nesdělitelný. 
67

  

 

Atanáš polemizující s Ariem klad důraz na Boţí jednotu a zároveň na tři hypostaze 

Boţí existence, které nelze povaţovat za tři oddělená bytí. Trval na tom, ţe Kristus 

je Boţím Synem, který je Otcem věčně plozen a přivádí člověka k opětovnému sjednocení 

s Bohem.
68

 Po vítězství Atanáše se spíše východní část církev stala ariánskou. Byla 

ovlivněna origenovým učením o podřízenosti Syna.
69

  

Na Nicejském koncilu bylo ve spolupráci s Kapadockými otci zformulováno 

vyznání víry, které uznává boţskou podstatu Syna s Otcem. Tedy: „Bůh z Boha, Světlo 

ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, ne stvořený, stejné podstaty s Otcem“.
70

 

Nicejské vyznání je nejdokonalejší interpretací pravdy. Podle Kappadockých otců byl 

zdrojem veškerého nedorozumění termín hypostasis, který byl povaţován za synonymum 

k úsia (podstata, přirozenost,) a prosopon (osoba).  

  

Roku 381 se Kappadočtí otcové aktivně zúčastnili Konstantinopolského koncilu, 

kde řešili dozvuky ariánské hereze.  

 

Cařihradský koncil (r. 381) 

 

Koncil byl svolán pro podporu Nicejského vyznání víry a konečného vypořádání 

se s ariánskou herezí. Na koncilu se objevili eonomiáni – v čele s Eonomiem, kteří nechtěli 

uznat hlavní článek Nicejského vyznání víry, kterým je stejná podstata Syna s Otcem. 

Koncil doplnil Nicejské vyznání o výroky týkající se boţství Ducha svatého. Tak vzniklo 

Nicejsko–Cařihradské vyznání víry. Řecké církve přijaly toto vyznání víry a později 

se prosadilo i v církvi západní. V první části je totoţné s Nicejským, obsahuje však 

přídavek, který zdůrazňuje boţství Ducha svatého.
71

 Východní církev ho vnímala jako 

vycházejícího z Otce skrze Syna. Západní, jako vycházejícího od Otce a Syna.
72
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Neoarián Eonomius představuje nejradikálnější zpochybnění Nicejsko                          

-Cařihradského vyznání víry. Své trojiční učení zaloţil na subordinatianismu, tedy 

na představě třech boţských hypostazí sestupně uspořádaných podle svého původu. Boha 

uznával jako první nezrozené bytí a Syna jako z Boha zplozeného. Řehoř z Nyssy vedl 

s Eonomiem polemiku, na jejímţ základě sepsal knihu Contra Eonomium.
73

  

1.2.4 Řehoř contra Eonomius 

 

Pro Řehoře byla polemika s Eonomiem příleţitostí systematicky rozpracovat nauku 

o Boţí nekonečnosti. Řehoř v ní kladl důraz na tři hlavní motivy: odlišné pojetí řeči; důraz 

na Boţí nepostiţitelnost; odlišnou výpověď o Bohu. Eonomius hovoří o nezrozenosti, 

naproti tomu Řehoř zastává tezi o nekonečnosti Boha.
74

  

 

Podle Eonomia jsou slova, kterými o Bohu vypovídáme, boţského původu. 

Vystihují podstatu Boha.
75

 Podle Eonomia je moţné Boha poznat dokonale, pokud 

se člověk drţí správné nauky. Bůh pak přestává být tajemstvím.
76

 Eonomius vypovídá 

o Bohu jako o „nezrozeném a nevzniklém“.
77

 Pokud o Boţím Synu vypovídáme něco 

jiného (Řehoř tvrdí, ţe Jeţíš je zrozený i nestvořený), nemůţe být podle Eunomia Syn 

Bohem.
78

  

 

Řehoř vychází z toho, ţe Bůh je nepomíjejícím a nekončícím, přesahuje kaţdou 

myšlenku i pojmenování. List Filipským 2,9 to vyjadřuje slovy: „Proto ho Bůh povýšil 

nade vše a dal mu jméno nad kaţdé jméno (…)“. Těmito slovy Řehoř potvrzuje Boţí 

transcedenci. Chtít Boha pochopit a pojmenovat jej, je jako „chtít sevřít celé moře ve své 

dlani“.
79

 Podle Řehoře není v moci slov obsáhnout podstatu věcí a uţ vůbec ne Boţí 

přirozenost, k jejímuţ poznání není člověk vybaven. Podle Eonomia, je člověk schopen 

Boţí přirozenost pojmenovat. 
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Jednou z nejdůleţitějších Boţích vlastností, kterou Eonomius popírá, je Boţí 

nekonečnost a tím pádem neomezenost našeho poznání Boha, které se podle Řehoře 

neustále vyvíjí.
80

 Tímto odkazuji na kapitolu 4.3.1 Ctnost a epektasis. 

 

 Ve shrnutí. Skrze odlišná teologická tvrzení o Boţí Trojici jsme nahlédli 

do protikladu trojičního učení Kappadockých otců, kteří mluví o třech boţských 

hypostázích Otce, Syna i Ducha svatého zjevujících se jako jednota (homoúsious). 

Oba koncily odsoudily výroky ariánů a potvrdily pravost Nicejského vyznání víry. 

v rámci protiariánské polemiky se podařilo Kappadockým otcům poloţit základy jejich 

teologie. Kappadočtí otcové zavedli rozlišení mezi pojmem vzniklý, který lze definovat 

i jako stvořený, zplozený a zrozený. A pojmem nevzniklý ve smyslu nestvořený, 

nezplozený a nezrozený. Díky tomuto rozlišení můţeme mluvit o Synu zároveň jako 

o zrozeném i nestvořeném, coţ bylo pro ariany nepřijatelné.
81

 Řehoř dále rozvinul nauku 

o Boţí nekonečnosti a o lidském poznávání Boha, které se neustále vyvíjí a nikdy 

nedosáhne konce. Nastínil nové termíny jasně vymezující a odhalující tajemství 

i poznatelnost Boţí Trojice, kterou se ariáni snaţili deformovat. Je to tedy termín 

hypostasis a úsia (podstata, přirozenost, esence, substance). Dalším termínem je rozdíl 

mezi Boţími energiemi (jednáním, skutky) a Boţí nepoznatelností (temnotou). 
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2. Základy teologie Řehoře a ostatních Kappadockých otců 

 

V předchozí kapitole jsme nastínili tradici výkladu Písma a odlišná pojetí Boţí 

Trojice. V této kapitole se jiţ konkrétně zaměříme na základy trojiční teologie podle 

Kappadockých otců, pojednáme o nových termínech vymezující Boţí Trojici. 

 

V bodech si nastíníme teologický přínos Řehoře z Nyssy
82

: 

 

 formulace trojiční nauky;  

 rovnost Otce se Synem;  

 obhajoba boţství Ducha svatého a jeho vycházení z Otce;  

 formulace rozdílnosti mezi hypostazí a úsií (Boţí přirozenost, esence, substance)  

 poznatelnost Boha skrze Boţí skutky (energie) a nepoznatelnost skrze temnotu 

 doktrína o theosis 

 hledání ţivého vztahu s Bohem a návrat do jeho společenství skrze čistotu srdce 

a modlitbu.  

 Boţí nekonečnost a neukončenost lidské cesty při hledání Boha (epektasis) 

 

Prolog Janova evangelia je základním pramenem a jádrem teologie Kappadockých 

otců, ze kterého vyrostla Trinitární teologie. Svatý Jan je ve východní církvi povaţovaný 

za prvního teologa a zakladatele teologie.
83

 Jan dosvědčuje slovy evangelia, ţe Bůh a Syn 

jsou jedné podstaty.
84

  

 

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh (...). a Slovo 

se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od 

Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“ (J 1,1-3;10;14). „Boha nikdo nikdy 

neviděl; jednorozený Syn (jednorozený Bůh), který je v náručí Otcově, nám o něm 

řekl“ (J 1,18). 
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Slovo (Logos) je samotným Bohem, který se zjevil člověku v podobě druhé boţské 

osoby Jeţíše Krista. Prostřednictvím Krista byla člověku dána moţnost poznat třetí 

boţskou osobu Ducha svatého. Ten pochází od Otce a mluvil ústy proroků ve Starém 

zákoně. Také přebývá uvnitř kaţdého člověka a vede ho do celé pravdy o svaté Trojici.
85

  

 

Trojiční nauka vyjadřuje víru v Boha Jeţíše Krista. Zaměřuje se na Boha, který 

jedná a je přítomen v takzvané ekonomii spásy (Boţí plán spásy), zvláště v osobě 

Jeţíše Krista. Kristus je plným zjevením Boha. V něm se plně projevilo Boţí jednání 

(energie) a tajemství (úsia, podstata, přirozenost, esence, substance).  

 

Trojiční teologie Kappadockých otců učí, ţe existuje jediné boţství projevující 

se jako Boţí trojosobní ţivot. Vyjadřují to pojmy jedna úsia (přirozenost, podstata, bytnost, 

esence) a tři hypostaze. Kdy jedna boţská přirozenost existuje tím způsobem, ţe je sdílena 

zároveň třemi specifickými hypostazemi - Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým. Boţí 

přirozenost není tedy rozdělena na tři části, ale přebývá v kaţdé hypostazi celistvě, 

nerozděleně.
86

  

 

V následující kapitole si vysvětlíme obsah pojmu úsia (v textu pouţiji slovo Boţí 

přirozenost) a hypostaze. 

2.1 Boţí přirozenost 

 

Pojem Boţí přirozenost charakterizuje boţství v jeho jednotě, na čem se všechny tři 

boţské osoby podílejí, co mají společné.
87

 Je tím společné a zároveň plné (to znamená ne 

na tři díly rozdělené), nedělitelné boţství kaţdé osoby ve svaté Trojici. Základní 

charakteristikou Boţí přirozenosti je její nekonečnost, jako nemoţnost člověka obsáhnout 

boţství a zároveň chybějící ohraničení v samotném Bohu. Řehoř rozlišuje tři typy 

nekonečnosti: 1) absence meze; 2) Boţí nekonečnost, která není omezená časem 

(adiastematická Boţí nekonečnost); 3) nikdy nekončící lidská cesta k nekonečnému Bohu 

                                                 
85
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(diastematická nekonečnost stvoření).
88

 Více o Boţí nekonečnosti a zároveň 

o neukončenosti lidské cesty pojednám v kapitole 4.3.1 Ctnost a epektasis. 

Další charakteristikou Boţí přirozenosti je nevymezenost, neuchopitelnost 

a nepostiţitelnost.
89

 Boţí přirozenost je člověku skrytá. Člověk ţádným pojmenováním 

nemůţe plně vystihnout podstatu Boha.
90

 Eonomiova argumentace je tímto vyvrácena. 

Podle Řehoře nelze tedy o Boţí přirozenosti nic říct, a to proto, ţe ji není moţné 

kvantifikovat, vymyká se individuálnímu i látkovému určení.
91

 Je jednotná, autonomní, 

naprosto nedělitelná a neměnitelná.
92

  

Tajemství Boţí nepostiţitelnosti vyjadřuje list Římanům 11,33 slovy: „Jak 

nesmírná je hloubka Boţího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou 

jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal 

jeho rádcem?“  

2.2 Boţí hypostaze 

 

Boţí přirozenost existuje v podobě třech boţských hypostazích - Otec, Syn i Duch 

svatý. Můţeme mluvit o Boţím trojosobním ţivotě. Boţí přirozenost lze poznat pouze 

na základě působení těchto třech boţských hypostazí.
93

 Boţí přirozenost je vlastní všem 

třech boţským hypostazím v plné nerozdělené míře. To znamená, ţe kaţdá boţská 

hypostazis je plným Bohem.  

Boţské hypostaze jsou charakterizované svými specifickými vlastnostmi, které 

zakládají jejich jedinečnost. Navzájem se od sebe liší tím, jak se k sobě vztahují, ve smyslu 

Otec k Synu a Duch k Otci.
94

 Otec je charakterizovaný jako pramen, Syn jako rozený 

a Duch svatý jako z Otce vycházející. Otec můţe být označený také jako příčina, Syn jako 

Otcem zapříčiněný a Duch jako vycházející z Otce a zprostředkovaný Synem.
95

 Dále 

je Otci přiřknuta role zdroje, Synu prostředníka a Duch je popsán z hlediska vycházení 

z Otce a jako završitel Boţí Trojice.
96

 Takto vymezené hypostaze vykonávají boţské 
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působení.
97

 Pokud pouţíváme slovo Bůh, vyjadřujeme tím působení Boţí Trojice, ne jeho 

přirozenost. 

 

Boţí působení a Boţí skutky, skrze které je moţné Boha poznávat, nazývá Řehoř 

Boţí energie.
98

 Vidět Boha v jeho energiích znamená moţnost setkávat se s ním v celých 

dějinách spásy. K tomu je však podle východní křesťanské tradice důleţité mít čisté 

srdce.
99

 Východní tradice povaţuje „Proměnění na hoře Tábor“ (Lk 9,28-36) 

za nejvýznamnější událost, kde došlo k setkání s boţskými energiemi.
100

 O moţnosti vidět 

v niterné modlitbě boţskou energii učil Řehoř Palamas (1296-1359), který je spojován 

s rozvojem hesychasmu
101

.
102

 

 

Shrnutím Řehořova pojetí Trinitární teologie. V jednom boţství existují zároveň tři 

boţské hypostaze,
103

 které se odlišují svými vlastnostmi. Řehoř mluví stále o jednom Bohu 

a ne o třech bozích, a to proto, ţe Boţí přirozenost je nepočitatelná a v působení boţských 

hypostazích je jednota. Termín přirozenost (podstata) odkazuje k jednotě a termín 

hypostaze k odlišnosti Boţí Trojice. To znamená, ţe všechny tři boţské hypostaze jednají 

vţdy společně, jediným působením, které vyvěrá z Otce, děje se skrze Syna a završuje 

v Duchu svatém.
104

 Popisem působení Boţí Trojice vidíme, ţe působí vţdy jako jeden 

celek. Tajemství Boţí Trojice tedy spočívá v tom, ţe vypovídá o boţí přirozenosti 

v jednotném čísle, čímţ se neruší rozdílnost třech boţských hypostazí.
105

 V Kristu 

je zároveň přítomná Boţí nepoznatelnost, transcendentní přirozenost (tedy temnota)
106

 

a jeho poznatelnost ve formě skutků, působení, učení (energie).  

 

Kdyby Ariovo tvrzení o tom, ţe Kristus není Bůh, bylo církví přijato, osoba Jeţíše 

Krista by v dějinách spásy nebyla potřebná. Nedalo by se hovořit o křesťanském učení, 

které interpretuje Jeţíše Krista jako boţskou osobu. Křesťanství by se pak dalo omezit 

pouze na mravní učení a ne na následování Krista.
107
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100

 ŠPIDLÍK. Spiritualita křesťanského Východu. Modlitba. str. 333, 392. 
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 McGRATH. Křesťanská spiritualita. str. 157. 
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 ŘEHOŘ z NYSSY. Proč neříkáme, že jsou tři bohové (pro Ablabia). str. 14. 
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 WARE. Cestou orthodoxie. str. 32. 
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 LOSSKÝ. Dogmatická teologie. 1994. str. 68. 
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 Pro překlenutí k tématu theosis je důleţité pochopit, ţe Jeţíš Kristus je Bůh 

i člověk. Kdyby nebyl Bohem, nebylo by moţné se k Bohu přiblíţit, ani dosáhnout theose, 

o které bude pojednávat následující kapitola.  

2.3 Theosis 

 

Učení o zboţštění člověka pochází z řeckého slova theosis. v následující kapitole 

budu pouţívat pojem theosis (deifikace) na základě východní teologie. Tento pojem 

vyjadřuje mnohem hlubší význam, tedy podílení se na boţském ţivotě a lásce,
108

 neţ by 

bylo schopno vyjádřit slovo zboţštění. 

Učení o theosis je centrálním bodem teologie, asketiky i mystiky ve spiritualitě 

východního křesťanství. Utvářelo patristické myšlení a je součástí teologie Kappadockých 

Otců.
109

 Církevní Otcové vycházejí při učení o theosis: 

1. ze stvoření člověka podle obrazu a podoby (Gn 1,26)
110

; 

2. ze vtělení Boţího Slova do osoby Jeţíše Krista;  

3. z účasti na Bohu v Duchu Svatém.  

 

Idea theosis je spjatá se soteriologií (naukou o spáse) a christologií (naukou 

o ţivotě a učení Jeţíše Krista).
111

  

Theosis odkazuje ve východní křesťanské tradici na základní křesťanský cíl ţivota 

člověka, tedy stát se podobným Bohu. Nejde o jednorázovou událost, ale o pozvolný 

proces zahrnující různé fáze duchovního ţivota, ve kterých člověk očišťuje své tělo i duši 

od vášní a hříchu, získává ctnost modlitby, prostřednictvím které dochází k mystické 

komunikaci s Bohem a k proměňování člověka.
112

 Postupnou proměnou lidské přirozenosti 

a očišťováním srdce
113

 člověk naplňuje Boţí obraz a stává se Bohu podobným. Stávat 

se Bohu podobným neznamená být jako Bůh. Východní církevní Otcové (sv. Atanáš, 

sv. Basil, sv. Řehoř Naziánský, sv. Řehoř z Nyssy) v této souvislosti citují text z druhého 

listu apoštola Petra 1,4: „Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali 

účastnými boţské přirozenosti, a unikli zhoubě, do níţ svět ţene jeho zvrácená touha.“  
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Dokonalým obrazem Boţím, vzorem na cestě je Jeţíš Kristus. Skrze vtělení Boţího 

Syna byla obnovena cesta k podobenství. Člověk se stává neporušitelný a nesmrtelný právě 

kvůli tomu, ţe došlo ke zboţštění lidské přirozenosti v Kristu (hypostatickou jednotou 

dvou přirozeností – to znamená, ţe Kristus je Bůh i člověk).
114

  

 Atanáš z Alexandrie to vyjadřuje slovy: „Bůh se stal člověkem, abychom se my 

mohli stát bohem.“
115

 To znamená, ţe skrze Jeţíšovo lidství můţeme mít účast na jeho 

boţství. Jeţíš Kristus je tedy v procesu theosis vzorem, kterému se učíme připodobňovat 

a podle jeho ţivota i náš ţivot proměňovat. Celý proces theosis završuje třetí Boţská osoba 

Duch svatý, který člověka přivádí ke Kristu a k jeho následování a zároveň duši člověka 

očišťuje a připodobňuje Bohu.  

Boţí touhou je obnovit v člověku hříchem porušený Boţí obraz, očistit tedy jeho 

přirozenost a navrátit mu jeho původní důstojnost. Od počátku je člověk povolán 

ke společenství s Bohem, skrze Syna, v Duchu svatém. Je to povolání k počáteční 

neporušitelnosti – dokonalosti, k jednání v ctnosti.
116

 Návrat k theosis (k jednotě Boţího 

společenství) je moţný pouze skrze vtělení Syna a za pomoci působení Ducha svatého 

v ţivotě člověka.
117

 

Theosis je církevními Otci představováno jako součást eschatologického rámce, 

kdy ke konečnému a dokonalému theosis člověka dochází aţ v království Boţím. Člověk 

se však na tuto událost musí připravovat očišťováním svého srdce. Theosis v rámci 

eschatologie můţeme chápat jako budoucí účast člověka na Boţím světle v království 

Boţím. „Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého Otce (…)“
118

 (Mt 13,43). 

 

K jednotě s Bohem se můţeme dostat skrze následování Jeţíše Krista, který nás 

zároveň uvádí do Boţí temnoty jeho transcendentní skutečnosti, tedy přesahu, který je pro 

člověka neuchopitelný. Tím ţe se v Kristu pojí Boţské i lidské, umoţňuje člověku o Bohu 

mluvit a poznávat ho, jak jsme si zmínili v polemice s Eonomiem a zároveň tím 

zamezujeme Platonské představě neosobního a nepoznatelného Boha.
119

 Pramenem pravé 
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nauky o Bohu
120

 je tedy vyznání vtěleného Boţího Syna, který svými skutky, slovy 

i celkovým způsobem ţivota zjevuje Boha.
 121 

 Dokládají to slova Písma: „Kdo vidí mne, vidí Otce. Věřte mi, ţe já jsem v Otci 

a Otec ve mně“ (J 14,9-11). „On je obraz Boha neviditelného (…)“ (Ko 1,15). „Plnost 

sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest 

(…)“ (Ko 1,19-20). „V něm je přece vtělena všechna plnost boţství, v něm jste i vy dosáhli 

plnosti“ (Ko 2,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
120

 Teologie = nauka o Bohu 
121

 FOUILLOUX, Danielle; LANGLOIS, Anne; Le Moigné, Alice a kol. Slovník biblické kultury. Pojem -

 Zjevení v Novém zákoně. Str. 1148. 
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3. Poznání Boha podle Řehořovy teologické nauky 

 

Přes trinitární teologii, o které jsme pojednali v předchozí kapitole, se nyní 

dostáváme k pojmům apofatický a katafatický. Ty vyjadřují, ţe poznání Boha je v rámci 

Boţí Trojice zároveň moţné, i nemoţné. V následující kapitole si tyto pojmy vysvětlíme 

a propojíme s poznáním Boha v temnotě. 

 

Východní křesťanská tradice uvádí dva póly poznání Boha. Ty se zároveň doplňují 

a prolínají. Zakládají vývoj duchovní cesty. 

3.1 Boţí nepoznatelnost – apofatický přístup 

 

„Jak nesmírná je hloubka Boţího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak 

nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Kdo poznal mysl 

Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?“ (Řím 11,33).  

 

Řehoř je spojován se „spiritualitou temnoty“
122

 neboli apofatickým přístupem 

k Bohu. Podívejme se nyní blíţe na to, co tento přístup znamená, a jak nám objasní onu 

temnotu Boţí.  

Apofatický přístup je formou negativní teologie, která zdůrazňuje nemoţnost 

pojmenovat Boha.
123

 Apofatický způsob poznání vysvětluje, ţe je Bůh ve své přirozenosti 

člověku naprosto nepoznatelný. To znamená, ţe Bůh je transcendentní, nadřazený 

veškerému lidskému poznání.
124

  

Zkušenost této transcendence patří k mystickému ţivotu křesťanů. Starý zákon zná 

tento negativní moment, který je vystiţen obrazem oblaku, temnoty, mrákoty, který 

je pouţíván křesťanskými mystiky. Například biblický text zní: „Temno učinil svou skrýší, 

stánkem kolem sebe, temné vodstvo, mračna prachu“ (Ţ 18,12). „Hospodin bude přebývat 

v mrákotě,“ řekl Šalamoun (1Kr 8,12). „Kdyţ nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo 

a blýskalo se, na hoře byl těţký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice“ (Ex 19,16).  

                                                 
122
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Apofatická cesta se snaţí poznat Boha v tom, co Bůh není. Tato cesta probíhá 

postupným negováním všeho, co si o Bohu myslíme, nebo o něm víme. Apofáze se liší od 

agnosticismu, který vyjadřuje totální nepoznatelnost Boha.
125

 

  

Losský
126

 to vyjadřuje následujícími slovy: 

 

„Nejdříve se odstraní všechno stvořené, hmotné, a to i kosmická sláva hvězdného 

nebe, dokonce i světlo nebe andělského, které lze rozumově pochopit. Potom 

se vylučují vlastnosti nejvyššího: dobro, láska, moudrost. Posléze se vylučuje bytí 

samo. Bůh není nic z toho. Jeho vlastní přirozenost je nepoznatelná. On „není“ 

ničím, co je, protoţe je daleko více.“
127

  

 

Bůh je mystériem, tedy tajemstvím
128

, které se zjevuje, ale jeţ není člověk schopen 

nikdy naplno pochopit (tzv. má před ním zavřené oči).
129

 

 

Apofatický způsob poznání Boha vyjadřuje, ţe Bůh přesahuje kaţdé smyslové 

a rozumové uchopení i pochopení.
130

 Lidskému poznání není Boţí přirozenost dostupná.
131

 

Právě protoţe je Bůh mimo vše, co existuje, a je ve své podstatě nepoznatelný, je nutné 

se k němu přiblíţit popřením všeho poznatelného.
132

 Apofáze je stanoviskem lidské mysli, 

které vědomě odmítá veškeré myšlenky, koncepty, a rozumové představy o Bohu. Díky 

tomu můţe člověk začít nově vidět duchovní realitu a nově poznávat Boha.
133

  

 

Apofatické poznání Boha je způsobem kontemplativním. Pozvedá lidskou mysl nad 

všechny skutečnosti týkající se porozumění.
134

 V apofatické cestě jde o ţivot s ţivým 

Bohem,
135

 kterého nelze uchopit nebo nad ním mít moc.
136

 Je to z toho důvodu, ţe nelze 
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dát Bohu takové jméno, které by obsáhlo jeho podstatu, ale ani znát jeho jméno.
137

 Znát 

Boţí jméno by znamenalo mít nad Bohem moc, být jako Bůh. V knize Exodus 3,13-14 

je to vyjádřeno Mojţíšovou otázkou: „Jaké je tvé jméno?“ Bůh mu odpovídá: „Jsem, který 

jsem.“ Bůh se dává člověku poznat. Zároveň ukazuje, ţe Jeho jméno, tedy přirozenost, znát 

nelze.  

Apofatický přístup je přístupem existenciálním. Zahrnuje proměnu celého člověka. 

Tím jak se Bůh dotýká člověka, začíná se mezi nimi rozvíjet vztah, který je doprovázen 

metanoiou, tedy změnou smýšlení,
138

 konverzí a očistěním srdce.
139

 Je to nezbytnou 

podmínkou k ještě hlubšímu přiblíţení člověka k Bohu a následně k jeho pravému 

poznání.
140

  

 

Smyslem apofatického přístupu je proces poznávání Boha v tom co Bůh není. 

Tento proces nevede člověka do vzduchoprázdna, ale naopak vede k pravému poznání 

Boha, k dosaţení společenství s celou Boţí Trojicí. Cílem poznání je dosáhnout sjednocení 

s Bohem (srov. Gn 1,26), nikoliv splynutí. Apofatická cesta „nevědění“ nevede člověka 

do prázdnoty, ale paradoxně k plnosti, protoţe ho učí vztahovat se k pravé tváři ţivého 

Boha, nikoliv k vlastní představě o Bohu.
141

  

3.2 Boţí poznatelnost – katafatický přístup 

 

Katafatický přístup znamená víru ve vnitřní přítomnost Boţí podstaty ve věcech 

a vztazích, které utváří lidský ţivot. Cesta katafatická vede směrem od Boha k člověku.
142

 

Katafatický přístup umoţňuje člověku určité, i kdyţ nedokonalé, poznání Boha. Vysvětluje 

Boţí zjevení člověku v Písmu a liturgii.
143

 Dále se v tomto přístupu jedná o poznání Boha 

a Boţí moci na základě jeho působení, skutků, energií
144

.
145

  

 Přístup katafatický na rozdíl od apofatického o Bohu mluví, pojmenovává ho, říká, 

kým je Bůh pro člověka, a to skrze zjevení Jeţíše Krista, kterým Bůh sám sebe zjevuje 
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jako lásku, dobrotu, moudrost. Pravá podstata toho, co to vlastně znamená, kdyţ řekneme, 

ţe Bůh je láska, moudrost, poznání, pravda atd. zůstává skryta. Lidským rozumem není 

moţné prohlédnout podstatu této výpovědi
146

.
147

  

3.3 Propojení apofatické a katafatické cesty 

 

Apofatická (cesta negace) i katafatická cesta (cesta pozitivních výpovědí o Bohu) 

se vzájemně doplňují.  

Katafatickou cestu je třeba neustále korigovat cestou apofatickou, protoţe to, co 

je o Bohu řečeno, není moţné lidským rozumem pojmout.
148

 Kappadočtí otcové 

preferovali při poznávání Boha cestu negace. Uvědomovali si, ţe pojmy, kterými lze Boha 

nazvat jsou zároveň omezující, jelikoţ nedokáţí přesně vyjádřit ani popsat Boţí podstatu. 

Pokud by Bůh byl omezen a uzavřen do lidských vlastností, nemohl by být Bohem.
149

 

 Ale na druhou stranu cestu katafatickou nevylučovali a povaţovali ji za důleţitou. 

A to z toho důvodu, ţe poznávání Boha pouze cestou negace z Boha dělá neosobní 

transcendentní bytí, se kterým není moţné se setkat. Bůh zahrnuje obojí. Je transcendentní 

temnotou, ale zároveň vchází do osobního kontaktu s člověkem, aby ho člověk mohl 

poznat a mít s ním osobní zkušenost.
150

 V tom je paradox křesťanství. Člověk svědčí 

o Bohu, kterého nikdy tváří v tvář neviděl.
151

 Vztah člověka s Bohem se pohybuje 

v neustálém napětí mezi poznáním a nepoznáním, jeho skrýváním a odhalováním, 

temnotou a světlem.
152

  

 

Shrnutím, teologie Řehoře z Nyssy je katafatická protoţe vypovídá o Bohu, ale 

zároveň je i apofatická, protoţe naše tvrzení o Bohu nás posouvají aţ za hranice 

rozumového chápání Boha. Boţí Trojice ukazuje Boţí nepoznatelnost. Skrze Boţí zjevení 

je moţné Boha poznávat. Procesem poznávání Boha člověk dospívá k vědomí toho, 

ţe Boha není moţné se zmocnit, ani ho plně poznat.
153
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 WARE. Cestou orthodoxie. str. 15. 
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V předchozí části jsme si vymezili pojmy apofatický a katafatický, které nás vedou 

k poznání Boha. Řehoř spojení katafatické a apofatické cesty označuje jako duchovní cestu 

člověka, která vede od relativního poznání Boha k jeho nepoznání. V biblickém příběhu 

o Mojţíši vede tato cesta od zjevení Boha Mojţíšovi v hořícím keři (srov. Ex 3,2-6
154

) 

k zjevení Boha Mojţíšovi v temnotě na hoře Sinaj (srov. Ex 24,18
155

). Jedná se o postup 

v poznání Boha ze světla (částečné poznání) k „neznámé temnotě“ (poznání hlubší).
156

 

Na jedné straně lze vidět Boţí poznatelnost a odhalenost a na straně druhé nepoznatelnost, 

skrytost, zahalenost. Můţeme téţ mluvit o temnotě a světle, o poznání katafatickém 

a apofatickém, o Boţí imanenci a transcendenci, o Boţí energii a Boţí úsii (podstatě, 

přirozenosti). Oba dva póly jsou zahrnuty v Boţím zjevení.
157
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 „Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojţíš viděl, jak keř 
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4. Duchovní cesta člověka inspirovaná dílem „Ţivot Mojţíšův“ 

 

V této kapitole se tedy pokusíme prakticky aplikovat Řehořovo teologické učení 

o poznávání nepoznatelného na příběh o Mojţíši. Ten je Řehořem povaţován za vzor 

na cestě pravého poznávání a hledání Boha. Tato stěţejní část práce vykračuje 

z dosavadního teoretického pojednávání do praktické duchovní zkušenosti člověka.  

  

V této části si nastíníme dvě Řehořova díla s názvem Vita Macrinae a De 

virginitate, které jsou předchůdci díla Ţivot Mojţíšův.
158

 Důvodem proč tato díla uvádím 

je opakující se motiv očištění se od vášní, hříchu a kontemplace Boha. Řehoř ukazuje, 

ţe fáze očišťování srdce je nutným předpokladem k vidění Boha, které zaţil Mojţíš 

v temnotě na hoře Sinaj. Tuto fázi očišťování uvádí kniha Ţivot Mojţíšův jako výstup 

na horu.  

 Nejprve si krátce představíme díla Vita Macrinae a De virginitate a posléze 

naváţeme na stěţejní dílo Ţivot Mojţíšův.  

Nyní stručně představím toto dílo i traktát o panenství, a to proto, ţe se v nich objevují 

prvky Řehořovy spirituality důleţité pro pochopení a doplnění jeho díla Ţivot Mojţíšův, 

zvláště tématu temnoty Boţí, kterou se budeme zabývat. 

4.1 Vita Macrinae  

 

Inspirací pro toto dílo byla Řehořovi jeho sestra Makrina. Toto dílo je jejím 

ţivotopisem. Nastíníme krátce obsah Vita Macrinae. 

Makrina se svobodně rozhodla pro zasvěcený panenský ţivot, který ţila v domě 

se svou matkou a dalšími zasvěcenými sestrami. Pod jejím působením se tento dům stal 

prostorem filozofického ţivota. Filozofický ţivot byl definovaný jako cesta směřující 

ke křesťanské dokonalosti, neboli k mystickému výstupu ke Kristu. Jednalo se o spojení 

Platónské filozofie s křesťanstvím. V současnosti bychom mluvili spíše o ţivotě 

mnišském. Základními rysy Makrininy spirituality jsou: stálý pokrok; ţivot v ctnosti, 

                                                 
158

 Pro inspiraci uvádím Řehořova další díla: Řehoř vyloţil Modlitbu Páně, Otče náš a Blahoslavenství. 
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perfectione christiana, Contra Eonomium, De virginitate, Vita Macrinae, De vita Mosis, De hominis opificio, 

Homilia in Canticum, Oratio catechetica, De beatitudinibus a jiné. In: VENTURA. Spiritualita křesťanského 

mnišství I. str. 93 – 97. 
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chudobě, bez materiálního zabezpečení, v panenství/panictví
159

; převaha rozumu nad 

tělesnými poţitky a vášněmi; osvobození se od smyslových a tělesných poţitků. Díky 

tomu lze podle Makriny dojít ke schopnosti ţivota v blízkosti Jeţíše Krista vrcholící 

mystickým sňatkem.
160

  

4.2 De virginate  

 

Inspirací pro vznik tohoto díla se stalo manţelství Řehoře s Theosebiou. Řehoř 

vnímal smyslové poţitky proţívané v manţelství jako duchovní překáţku. Z toho důvodu 

se zřekl těchto poţitků a manţelství proţíval formou askeze a modlitby.
161

  

Panenství a panictví je pro něj synonymem duchovní čistoty. Očištění těla od vášní 

a ţádostí činí člověka více způsobilým pro kontemplaci Boha, a theosis. Člověk můţe 

tímto způsobem dojít aţ na samotný vrchol hory Sinaj, jak je uvedeno v Mojţíšově 

příběhu. Principem panenství je duchovní čistota, nikoliv pouze tělesná. Jde o snahu stávat 

se dokonalým – očišťovat se, učit se zdrţenlivosti.
162

 Panenství má vést k proměně lidské 

přirozenosti a k očistění hříchem narušeného Boţího obrazu v člověku. Člověk tak můţe 

objevit ztracenou krásu duše, dosáhnout theosis, vnitřní svobody, většího soustředění se 

na kontemplaci a duchovní manţelství s Bohem (mystické spojení).
163

  

Tímto spisem Řehoř učí, ţe jedině čistotou srdce je moţné uvidět v lidské duši 

přítomnost celé Boţí Trojice. Znečištění zakaluje duchovní zrak a činí člověk slepým pro 

Boţí působení.
164

 

 

 Je třeba dovysvětlit historický kontext smýšlení Řehoře o tělesných poţitcích 

a touze po duchovním i tělesném očistění. 4. století po Kristu je charakteristické silným 

očekáváním druhého příchodu Krista (parusie). Zároveň vliv platonismu, který se objevuje 

v Řehořových dílech, ovlivňoval myšlení i učení tehdejší doby.
165

 Podle Řehoře je moţné 

dosáhnout věčného ţivota pouze ve vtahu s Duchem svatým, který se však pohybuje nad 
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 Definované jako výraz jedinečné lásky ke Kristu. 
160

 VENTURA. Spiritualita křesťanského mnišství I. (Vita Macrinae). str. 279 – 283.  
161

 BENEDIKT XVI. Otcové církve. Od Klementa Římského po Augustina. str. 88. 
162

 Sexualita podle Řehoře nepatřila k původnímu Boţímu plánu, ale byla k člověku přidána aţ jako důsledek 

hříchu. Vzdání se sexuality, ve smyslu zdrţenlivosti je cestou k původnímu stavu před hříchem. Řehořovi jde 
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In: VENTURA. Spiritualita křesťanského mnišství I. (De Virginitate). str. 271. 
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 Ibid., str. 271 – 276. 
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 Ibid., str. 274. 
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 Platonský dualismus je neslučitelný s biblickou antropologií pohlíţející na člověka jako na holistickou 

bytost.  
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věcmi stvořenými. „Duše, stejně jako Kristus, musí zemřít tomuto světu, aby mohla dojít 

k Bohu.“
166

 Na základě parusie i názorů platoniků se tělo i tělesné poţitky staly neţádoucí, 

přesněji řečeno svázané hříchem.
167

 Mnoho energie bylo soustředěno pouze na duchovní 

rovinu člověka, očištění srdce a na potlačení tělesného proţívání. Cílem bylo udělat vše 

pro přiblíţení se k Bohu a připravení duše na příchod Krista.
168

  

4.3 Kniha Ţivot Mojţíšův  

 

Kniha Ţivot Mojţíšův
169

 je asketicko-mystické dílo napsané Řehořem z Nyssy 

kolem roku 381. Je povaţované za Řehořovo vrcholné dílo věnované křesťanské 

spiritualitě. Řehoř v něm odpovídá mnichu Kaisariosovi na otázku: „V čem spočívá 

dokonalý ţivot?“ Na základě této otázky začíná vyprávět příběh Mojţíše, který byl jiţ 

Filónem z Alexandrie povaţován za vzor dokonalosti.  

Slovo „dokonalý“ je odvozeno z řeckého slova teleios. Tím je myšlena „úplnost“, 

„dorostlost“, „dospělost“
170

, ve smyslu morálního a charakterového vývoje.
171

 

K dokonalosti je podle Řehoře nutná „ochota setrvat na cestě“
172

, „stále směřovat 

vpřed.“
173

 Tímto Řehoř míní „ustavičně hledat Boha“
174

 a dosáhnout vrchol dokonalosti, 

kterým je Bůh.
175

 

V knize Ţivot Mojţíšův popisuje Řehoř ţivotní příběh Mojţíše uvedený v Exodu, 

Numeri a Deuteronomiu. Řehoř příběh popisuje z hlediska historického (označené jako 

historia) a kontemplativního (označeného jako theoria). 

 

V první části knihy Řehoř popisuje Mojţíšův příběh z hlediska historie, to znamená 

jako historickou událost, kterou popisuje Písmo. Řehoř představuje literární, historický 

smysl příběhu. Druhá část knihy je kontemplativní, obsahující prvky alegorického 

výkladu.
176

 Řehoř historické aspekty Mojţíšova ţivota interpretuje na základě své 

duchovní zkušenosti. Skrze alegorický výklad dochází Řehoř k hlubšímu duchovnímu 
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porozumění příběhu. Řehořova interpretace Mojţíšova příběhu se stala vodítkem pro 

duchovní ţivot, duchovní růst a hlubší porozumění ţivota člověka. Pouze skrze 

kontemplaci (theoria) textu Písma je moţné zjistit pravý duchovní význam příběhu. Tedy 

konkrétně můţeme si poloţit otázku, co to znamená, ţe Mojţíš spatřil Boha v temnotě?
177

 

V následujících kapitolách se k termínu theoria vrátíme při nastínění dvou fází duchovní 

cesty člověka.  

 

Mojţíšův příběh je podle Řehoře cestou duchovního růstu. V následující části 

se zaměříme na cestu ctnosti. Představíme si pojem epektasis – neboli cestu ustavičného 

pokroku, která není nikdy v cíli, stejně jako dokonalost, která není v nalézání, ale 

v hledání.
178

  

4.3.1 Ctnost a epektasis 

  

Jak jsme zmínili jiţ v kapitole 2.3 theosis, cílem člověka je stát se podobným Bohu. 

Toho lze dosáhnout hledáním ctnosti, tedy Boha. Vzorem a povzbuzením na cestě je Boţí 

jednorozený Syn Jeţíš Kristus, který říká: „Buďte tedy dokonalý, jako je dokonalý váš 

nebeský Otec“ (Mt 5,48).  

Dokonalá ctnost, stejně jako Bůh, nemá podle Řehoře ţádnou mez, ţádnou hranici. 

Řehoř tuto neomezenost vysvětluje na základě řecké doktríny epektasis.
179

 Znamená to 

„upnutí vpřed“
180

, neboli nekonečný růst lidské duše směrem k Bohu.  

Biblickým základem této nauky je Pavlův list Filipským 3,13: „Bratří, já nemám 

za to, ţe jsem jiţ u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen 

(epekteinómenos) k tomu, co je přede mnou.“  

Výraz „epekteinomenos“ (epektasis) znamená neustále se vztahovat k tomu, co 

je větší. Tedy k Bohu, pravdě, lásce, k plnější eschatologické dimenzi, a nikdy se v tom 

nezastavit. Tímto pojmem se před námi otevírá téma ustavičného lidského směřování 

vpřed, tedy duchovního pokroku a související téma nekonečnosti Boha, ke které člověk 

přirozeně směřuje. Řehoř tato dvě témata rozpracovává pod názvy adiastematická 

a diastematická přirozenost.  
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4.3.2 Adiastematická a diastematická přirozenost 

 

Řehoř si představoval lidský ţivot jako stálé putování, stálý pohyb a růst a Boha 

jako nekonečného a nikdy neuchopitelného.
181

 Protoţe je Bůh charakterizovaný jako 

nekonečný a člověk je Boţím obrazem, můţeme člověka charakterizovat jako bytost, která 

také disponuje určitou nekonečností, ve smyslu nikdy nekončící sebeproměny. Člověk 

se neustále sebepřekračuje, nikdy není zcela tím, čím je, ale to, čím je, je vţdycky 

překonáno. Člověk je vymezen povahou stálého sebeopouštění, stejně jako je Bůh 

vymezen svou nevymezitelností.
182

 V tomto smyslu je Boţí nekonečnost definovaná jako 

adiastematická a lidská přirozenost jako diastematická.  

Adiastematickou Boţí nekonečnost Řehoř přirovnává ke kruhu, jehoţ linie nemá 

začátek ani konec, a proto je neomezená a nekonečná. Naproti tomu člověk je bytostí 

diastematickou, která je charakterizovaná ne kruhem, ale cestou, která má počátek, ale ne 

konec, je orientovaná v čase, pohybuje se z minulosti do budoucnosti. Jedná se o postupný, 

nikdy nekončící růst člověka, postupné nalézání a opouštění jednotlivých obrazů Boha, 

vedoucí k Bohu nekonečnému a nepoznatelnému.
183

  

  

Hledání Boha je specifické v tom, ţe kaţdé přiblíţení se k němu a kaţdé nové 

poznání, není poznáním konečným, ale stává se novým počátkem a nevyčerpatelnou 

moţností poznatelnosti Boha.  

 

Člověk je na této nekonečné cestě vzhůru přitahován samotným Bohem a jeho 

láskou (agapé).
184

 Tato láska vychází člověku vstříc a zaplavuje jeho duši touhou a Boţí 

přítomností. Díky tomuto poznání a proţitku se nikdy lidská duše nespokojí s dosavadním 

poznáním, ale stále více touţí Boha poznat a zakoušet jeho přítomnost.
185

 Řehoř mluví 

o zoufalství duše při hledání Boha a jeho nedosaţitelnosti. Podle Jeana Danielou je toto 

věčné putování duše k Bohu nazýváno „teorií spirituality jako lásky k Bohu“, která roste 

kaţdým novým krokem.
186

 Touha po Bohu je nekonečná jako samotný Bůh.
187

 

                                                 
181

 KARFÍKOVÁ. Řehoř z Nyssy. Boží a lidská nekonečnost. str. 13. 
182

 ŘEHOŘ z NYSSY. Proč neříkáme, že jsou tři bohové (pro Ablabia). str. 34. 
183

 KARFÍKOVÁ. Řehoř z Nyssy. Boží a lidská nekonečnost. str. 194 – 196. 
184

 ŠPIDLÍK. Spiritualita křesťanského Východu. Modlitba. str. 228. 
185

 Cant. 8/ GNO VI, 247,9-18. In: KARFÍKOVÁ. Řehoř z Nyssy. Boží a lidská nekonečnost. str. 14 
186

 KARFÍKOVÁ. Řehoř z Nyssy. Boží a lidská nekonečnost. str. 14. 
187

 DANIELOU. God and the ways of knowing. str. 238. 



 41 

Takţe ve shrnutí, ctnosti člověk dosáhne jedině tak, ţe bude ochoten kráčet vpřed, 

být stále na cestě, neustále hledat Boha, který je ve své přirozenosti nepoznatelný a pojmy 

neobsáhnutelný. Pro Řehoře je součástí lidské dokonalosti být stále na cestě, nikoli dojít 

k cíli. Cesta je bez konce, protoţe Bůh je nekonečný. Podstata dokonalosti leţí v přijetí 

skutečnosti, ţe se člověk nemůţe stát perfektní bytostí. Proto je důleţité nepřestat 

postupovat vpřed, aby člověk mohl být Bohem proměňován.
188

 Bůh nikdy nepřestává být 

temnotou. Duše do této nekonečné temnoty věčně proniká a roste ve stále novém poznání 

Boha.
189

 

 

Řehořův důraz na Boţí nekonečnost, jeţ spojuje s myšlenkou stálého růstu člověka 

je zároveň polemikou proti Origenově představě cyklického kosmu. Ta spočívá v tom, 

ţe duše, která přeruší cestu vpřed (ve které spočívá ctnost) z důvodu nepozornosti, lenosti 

nebo zanedbání úsilí, se odvrací od Boha a opakovaně od něj upadá.
190

 Tato představa 

podporovala myšlenku reinkarnace, která byla Řehořovým učením překonána. 

 

 Řehoř rozlišuje na duchovní cestě člověka dvě fáze. Fázi praxis a theoria, které 

vedou člověka k vidění Boha.  

4.4 Praxis a Theoria 

 
 První fází je takzvaná praxis, neboli aktivní ţivot. Je to fáze přípravy, která 

zahrnuje podle knihy Exodus vše do výstupu na horu Sinaj. Hlavní snahou je očištění 

lidské duše od všeho, co je s Bohem neslučitelné. Očištění se od věcí smyslových 

i rozumových, zvládnutí vášní a asketická snaha o dosaţení ctností. Jinými slovy jde 

očistění vnějšího i vnitřního pohledu, coţ je velmi důleţité, aby lidské srdce mohlo spatřit 

Boha.
191

 

  Druhou fází je theoria, neboli kontemplativní ţivot. Ten je charakteristický viděním 

Boha tváří v tvář, praktikováním vnitřní modlitby a dosaţením ticha v srdci. Jedná 

se o ţivot ve smyslu vnitřního vývoje a zdokonalování. Podobné rozdělení duchovní cesty 
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člověka bylo nalezeno jiţ za Klementa z Alexandrie a Origena.
192

 Biblickým symbolem 

aktivního ţivota (praxis) je Marta a kontemplativního ţivota (theorie) Marie.
193

 

4.4.1 Praxis 

 

Pojem praxis se pouţívá v souvislosti s asketickou fází duchovního ţivota. Ventura 

mluví o duchovní metodě, skrze kterou člověk očišťuje svou duši, jeţ podléhá vášním, 

hříchu a sobectví.
194

 Špidlík mluví o čistotě srdce a cvičení se ve ctnostech.
195

 Jde tedy 

o očišťování mravní, jehoţ předmětem je hřích, to co k hříchu svádí, dále očišťování těla 

od vášní, očišťování smyslů a špatných myšlenek.
196

 Křesťanské očišťování jde 

do hloubky, protoţe zahrnuje očišťování celého člověka, dále zahrnuje hledání všeho, co 

v našem ţivotě překáţí Boţímu působení a v neposlední řadě hledání Krista a následování 

ho svým ţivotem.  

 

V duchovním ţivotě i v Mojţíšově příběhu můţeme praxis sledovat jako fázi 

duchovní cesty, která je nezbytným předpokladem theorie. Jedna fáze neexistuje bez 

druhé. Protoţe bez očišťování by nedocházelo k existenciální proměně našeho bytí, tedy k 

theosis
197

, k osvícení a k vidění Boha v temnotě.
198

 Morální ţivot je nezbytnou podmínkou 

pro poznání Boha. Růstem v poznání se mění i náš vlastní ţivot.
199

 Losský
200

 mluví 

o pokání, uzdravení naší nemocné přirozenosti, opuštění všeho nečistého i čistého 

a obrácení se od zla k dobru, tedy k Bohu. Můţeme mluvit o celkové přestavbě osobnosti 

člověka a novém vztahování se k Bohu, a to ne skrze rozum a smysly.  
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 Ve shrnutí, jde o proměnu mysli a srdce, která umoţňuje kontemplování 

skutečností, jeţ člověka pozvedají k Bohu a umoţňují mu sjednotit se s ním.
201

  

 

 Praxis se také spojuje s výrazem katarzis, který se uvádí v souvislosti 

s apofatickým způsobem poznání Boha. Je to model kontemplativní, při kterém se člověk 

snaţí pozvednout svou mysl nad rozumové poznání, vylučuje vše, co můţe o Bohu poznat 

nebo vědět
202

.
203

 

 

I v Mojţíšově příběhu se můţeme setkat s tím, co znamená praxis. Řehoř nás učí, 

ţe aby člověk došel aţ na vrchol hory, do temnoty Boţí a k pravému poznání Boha, musí 

z „chodidel duše“ odstranit vše „neţivé“, „světské“, „hříšné“.
204

 „(…) kdo se chce přiblíţit 

k poznání věcí vznešených a vylézt aţ na horu, musí nejdříve očistit svůj způsob ţivota od 

všech smyslových a nerozumových emocí. Musí se očistit od porozumění všech názorů 

vycházejících z předsudků a odstranit sám sebe od svých obvyklostí (…)“
205

.  

„Nelze se přiblíţit k Bohu, pokud je naše srdce a náš rozum poskvrněný“.
206

 „Pouze 

ten, kdo je čistý můţe dosáhnout čistého.“
207

 I Mojţíš musel nejdřív projít fází očištění a 

aţ teprve pak byl schopen vidět Boha tváří v tvář. v Exodu se mluví o „vyprázdnění 

rouch“
208

, „odehnání dobytku od hory“. to znamená pozvednout se nad smyslové poznání, 

ve smyslu oprostit se.
209

  

 

Pozitivní stránkou praxis je získávání ctností. Jednou z důleţitých je ctnost pokory, 

která umoţňuje člověku zahlédnout Boha v jeho vlastním srdci. Toto vidění Boha v srdci 

je popisováno hesychasty.  
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4.4.2 Hesychasmus 

 

Rozvoj takzvané myšlenkové školy známé pod pojmem hesychasmus se spojuje 

s Řehořem Palamou (1296 – 1359). Učil, ţe modlitba srdce umoţňuje vidět boţskou 

energii, i kdyţ boţí podstata uniká lidskému pochopení.
210

 Energie jsou projevy Boha, ale 

samotná jeho podstata zůstává mlčenlivá a nepoznatelná. Kdyţ zakoušíme v modlitbě Boţí 

energie, můţeme říci, ţe v určitém smyslu hovoříme přímo s Bohem
211

.
212

 Hesychasmus 

zdůrazňuje význam vnitřního mlčení, klidu, ve smyslu vyloučení všeho, co člověka odvádí 

od soustředění se na Boha.
213

  

 

 Srdce 

Velký význam má v hesychasmu srdce. Podle křesťanské spirituality východu 

je povaţováno za základ a zdroj duchovního ţivota, za morální a duchovní centrum lidské 

osoby, pravé já, místo autentického ţití obrazu Boţího, sídlo Jeţíš Krista, kořen intelektu 

a vůle.
214

 Pouze v něm se uskutečňuje kontakt s Bohem, respektive s Boţími energiemi. 

Hesychasté uvádí, ţe pouze v srdci je moţné zahlédnout Boha a v mlčení naslouchat jeho 

hlasu.
215

 Podle „Vizuálního slovníku“ řeckých Otců, člověk vidí Boţí přítomnost v sobě 

samém jako v obraze, pokud Boţímu hlasu ve svém srdci naslouchá.
216

   

 

„Modlitba srdce“ 

 

„Modlitba srdce“ nebo-li „modlitba Jeţíšova“ („Pane Jeţíši Kriste, Synu Boţí, 

smiluj se nade mnou, hříšným“) je hlavní metodou hesychastů slouţící k dosaţení 

vnitřního ztišení se a k vidění Boha v jeho energiích.
217

 Znamená modlitbu celou lidskou 

bytostí.
218

 Jedná se o apofatickou modlitbu, která je charakterizovaná jako trvalá vnitřní 

modlitba. Zakládá se na vyloučení a odstranění rozumových myšlenek a fantazií. Vnitřním 
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ztišením je srdce disponováno k tomu, aby byla celá jeho pozornost soustředěná na Boţí 

přítomnost.
219

 Díky této modlitbě je moţné sestoupit z intelektu do srdce.
220

 A právě jenom 

tehdy se stává modlitba dokonalou.  

 

Uspání smyslů, rozumu i snahy pochopit Boţí podstatu je velmi důleţité, aby 

mohlo srdce vnímat Boţí přítomnost. v Písni písní 5,2 je to vyjádřeno slovy: „Spím, ale 

srdce mé bdí.“ Následně mohou být duchovnímu zraku ukazovány skutečnosti, které jsou 

výš neţ rozum a viditelný svět.
221

  

 

Shrneme tři důleţité body týkající se modlitby v patristické spiritualitě:
222

 

1. Modlitba je postavení se před Boha – otevření se osobnímu vztahu s Bohem; setkání 

tváří v tvář, které je nejintenzivněji vyjádřeno tichem. 

2. Sestoupení do středu svého srdce.  

3. Kontinuální přebývání před Bohem. Modlitba nemá být pouze vykonanou aktivitou, ale 

součástí všech lidských aktivit, tedy být přítomná ve všech co děláme. To znamená, být 

neustále tváří tvář Bohu.  

 

Mojţíšovu cestu na horu Sinaj můţeme tedy přirovnat k hesychastické cestě jedince 

od poznání Boha ve světle rozumu k poznání Boha v srdci. Světlo vytváří rozumové 

poznání Boha, ale paradoxně nedokonalé, kdeţto naproti temnota nepoznání vede 

k poznání pravému, a to takovému, ţe podstatu Boha poznat nelze.
223

  

 

Při očišťování má duše odklonit svůj eros od těla a smyslů a soustředit ho spíše 

k theorii. Zaměřit soustředění na Boha. Podle Řehoře, čím více člověk opouští rovinu 

smyslů, tím více se očišťuje, proměňuje a naplňuje světlem. Díky tomu se přibliţuje 

k světlu pravému, kterým je Kristus.
224

 Proto se nyní podíváme na to, co to znamená ona 

zmiňovaná theoria. 
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4.4.3 Theoria 

 

Theoria pochází z latinského slova contemplatio (kontemplace), která označuje 

vidět věci zjevované. Řecká patristická tradice mluví přímo o „vidění Boha“
225

, 

o „rozmluvě s Bohem tváří v tvář“ (srov. Ex 33,11)
226

, nebo dokonce o moţnosti vidět 

Boha ve všem.
227

 V Novém zákoně se pojí se sluchovými i vizuálními vjemy. Slovy: „On 

je obraz Boha neviditelného (…)“ (Kol 1,15). „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ (Jan 14,9)    

Lidské oko hledící na osobu Jeţíše Krista, kontempluje Boha.
228

  

Předmětem theorie je to, co můţe člověk vidět duchovně, ne tělesně, smyslově 

nebo rozumově. Od toho se musí duše člověka osvobodit, protoţe to je Bohu vzdálené 

a cizí.
229

 Theoria zahrnuje apofatický model poznání Boha právě skrze „nepochopení, 

neporozumění“
230

.
231

 Skrze theorii se člověk pozvedá nad všechny své představy, obrazy, 

přemýšlení. Vyprazdňuje svou mysl, protoţe k Bohu je moţné se vztahovat pouze skrze 

takzvané nazírání a jímání. Theoria je čistá modlitba. Znamená čistá morálně (člověk 

je očištěn od hříchu) i intelektuálně (člověk je volný od přemítání o Bohu 

v myšlenkách).
232

 Tímto způsobem vede theoria člověka k oproštění se od veškerých 

představ o Bohu, k zastavení činnosti mysli a řeči, k tichu, následně do Boţí temnoty. 

Boha lze poznávat pouze „očima srdce“. „Kdyţ se vrhneme do oné temnoty, která 

přesahuje intelekt, zjistíme, ţe se nám nejenom nedostává slov, ale ţe jsme ve skutečnosti 

němí a neznalí.“
233

 Protoţe čím víc si člověk myslí, ţe Boha zná, tím víc se Bůh stává pro 

člověka hlubším tajemstvím. Skrze theorii člověk vstupuje do temnoty nevědomosti, tedy 

do temnoty Boţí.
234

  

„Theoria je tedy stav duchovní ryzosti, čistoty, nahoty a přijímání Boţí 

sebemanifestace v duchovním bdění.“
235
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4.4.3.1 Theoria jako způsob poznání Boţí Trojice 

 

Vrcholem duchovní cesty je stát se součástí trojičního společenství. To vyţaduje, 

jak uţ jsme naznačili, radikální obrácení, změnu smýšlení i srdce
236

.
237

  

Skrze křest se člověk můţe podílet na ţivotě Boţí Trojice.
238

 Křest uvádí člověka 

do tajemství Boţí Trojice, do jednoty s Bohem, formulí: „(…) křtím tě ve jménu Otce, 

Syna i Ducha“. Křtem člověk přijímá Ducha svatého, který mu byl darován skrze Syna. 

Díky Synu můţe člověk komunikovat s Otcem.
239

 Pokřtěná duše se stává chrámem Ducha 

svatého, který duši proměňuje do podoby Krista. Pavel to vyjadřuje slovy: „Či snad nevíte, 

ţe vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejţ máte od Boha?“ (1Kor 

6,19) 

 Duše má tedy Trojiční strukturu, coţ znamená, ţe i práce, která v ní probíhá, má 

Trojiční charakter. V Duchu svatém se lze modlit tak, ţe prostřednictvím Syna se obracíme 

k Otci.
240

 V duši člověka se tedy setkává protiklad poznání Boţí energie i skryté tajemství 

zahalené do temnoty víry, které můţeme nazvat mystickým poznáním Boha.
241

 

 

4.4.3.2 Theoria při četbě Písma 

 

Termín theoria dále odhaluje duchovní perspektivy, skrze kterou k čtenáři 

promlouvá Bůh. Skrze duchovní perspektivu se církevní Otcové snaţili interpretovat 

Písmo a vyloţit Kristologický smysl Starého zákona
242

.
243

 Theoria v tomto případě 

označuje kontemplaci textu Písma. K porozumění Písma skrze theorii dochází díky 

působení Ducha svatého prostřednictvím takzvané inspiration, překládané jako boţské 

vnuknutí.
244

 Díky theorii je tedy moţné objevit duchovní smysl textu. Řehoř právě 

na základě theorie jednotlivých pasáţí Mojţíšova příběhu došel k tomu, co znamená vidět 

Boha v temnotě. Toto poznání mu bylo vnuknuto skrze Ducha svatého, kterým je Písmo 

inspirované. Můţe tedy proniknout pod literární rovinu textu (historii).  
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4.4.3.3 Význam theorie pro člověka 

 

Theoria má význam pro člověka v jakékoli době. Skrze ni můţeme proniknout 

k hlubšímu významu Písma, ztotoţnit se s jednotlivými postavami či událostmi, nechat 

se jimi ve svém ţivotě vést. Dále poznávat Boţí působení ve vztahu ke světu a k člověku.  

Můţeme si poloţit otázku, jak se můţe člověk svým ţivotem připodobnit k 

ţivotu Mojţíše a ztotoţnit se s jeho postavou, pokud se jeho ţivot v ničem nepodobá ţivotu 

Mojţíše ani ţivotním podmínkám tehdejší doby? 

 Podle Řehoře je důleţité se nejprve podívat na ţivot konkrétního člověka či 

příběhu z hlediska historie. to znamená, jak se příběh odehrává v Písmu. Poté je třeba sebe 

sama od historie odlišit. Skrze theorii (kontemplování textu) hledat duchovní porozumění 

příběhu, nahlíţet na to, jak se příběh dotýká vlastního ţivota, co chce čtenáři sdělit, jaké 

nové impulsy přináší.
245

 Příkladem můţe být situace, kdy Bůh hledá Adama: „Adame, kde 

jsi?“ (Gn 3,9). Tuto otázku je moţné brát v úvahu z hlediska konkrétního geografického 

místa (historia). Nebo se v odpovědi nechat vést Duchem svatým (theoria). Tímto člověk 

můţe nalézt odpověď na to, kde se nachází ve svém ţivotě, jestli směřuje společně 

s Mojţíšem vzhůru do temnoty Boţí na horu Sinaj, kde se nachází v poznávání Boha, zda 

se jeho/její ţivot proměňuje a stává lepším, ctnostnějším.
246

 Ve chvíli, kdy se Boţí slovo 

čtenáře dotkne, stane se pro něj současným záţitkem, který má moc proměňovat jeho 

ţivot.
247

 

 

Skrze theorii dochází k setkání člověka s Boţími energiemi, coţ vede k postupné 

existenciální proměně lidského bytí, k theosis,
248

 které bude plně dokončené aţ při 

vzkříšení.
249

 Slova blahoslavenství to dokládají: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 

budou vidět Boha“ (Mt 5,8). To neznamená, ţe člověk spatří Boha na vlastní oči aţ budou 

očištěné oči jeho duše a on bude schopen uvidět odraz boţské krásy v jeho kráse vlastní.
250

 

Text z Lukášova evangelia to vyjadřuje slovy: „Království Boţí je ve vás“ (Lk 17,21). 
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5. Poznávání Boha podle knihy Ţivot Mojţíšův 

 

V této kapitole se zaměříme konkrétně na temnotu Boţí vyskytující se v Mojţíšově 

příběhu, tak jak nám ji zprostředkovává Řehořova kniha Ţivot Mojţíšův. 

 

Mojţíšův ţivot je v duchovním významu předobrazem cesty modlitby, která má 

několik fází. Výstup na horu Sinaj představuje pokroky, které Mojţíš dělá ve svém 

poznávání Boha. Řehoř na Mojţíšově příběhu popisuje jednotlivé fáze duchovního vývoje 

i s jejich překáţkami, kterými je nutné projít, aby mohl člověk vystoupat na horu 

duchovního poznání Boha v temnotě. Postupuje se od pozitivní teologie k negativní. 

Ze světla částečného poznání k poznání paradoxně většímu, hlubšímu, které můţe být 

nazváno temnotou.
251

  

 

Do výstupu na horu Sinaj a ještě i o celém výstupu na horu lze mluvit jako 

o „pozitivní teologii“. Poznání Boha ze začátku roste z hlediska katafatického přístupu. 

Uplatňuje se zde tzv. praxis. Postupně se počáteční poznání ve světle začíná zatemňovat. 

Dospění na vrchol hory Sinaj je počátkem dospění k vrcholu (hranicím) rozumového 

poznání. „Hospodin sestoupil na horu Sinaj, na vrchol hory. Zavolal Mojţíše na vrchol 

hory a Mojţíš tam vystoupil“ (Ex 19,20). To znamená, ţe si Mojţíš uvědomuje, ţe uţ 

Boha nelze popsat ţádným pojmem, protoţe Bůh lidský rozum nekonečně přesahuje
252

.
253

 

Tím, ţe Mojţíš přestal rozumově o Bohu uvaţovat, otevřel se poznání novému, vyššímu.
254

 

Člověk místo rozumu nyní otevírá Bohu své srdce. 
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 WARE. Cestou orthodoxie. str. 14. 
252

 Viz. apofatický přístup. 
253

 ŠPIDLÍK. Spiritualita křesťanského Východu. Modlitba. str. 228. 
254

 Ibid., str. 261. 



 51 

Kniha Exodus představuje tři teofanie (zjevení) Boha:
255

 

 

1. ve světle: „Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed 

trnitého keře“ (Ex 3,2). 

2. v oblaku, kde se mísí temnota a světlo, sloup oblaku a ohně: „Hospodin šel před 

nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, 

a tak jim svítil, ţe mohli jít ve dne i v noci“ (Ex 13,21). 

3. v temnotě na vrcholu hory Sinaj: „Lid zůstal opodál a Mojţíš přistoupil k mračnu, 

v němţ byl Bůh“ (Ex 20,21). 

V této části si představíme pouze příběhy, kde se odehrává setkání Mojţíše s Boţí 

temnotou. Jak z hlediska historie, tak theorie. 

5.1 Historia příběhu  

 

„Hle přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, aţ s tebou budu mluvit, a aby ti provţdy 

věřil“ (Ex 19,9). 

 

 „Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protoţe Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní 

stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a více sílil. Mojţíš mluvil 

a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin totiţ sestoupil na horu Sinaj, na vrchol hory. 

Zavolal Mojţíše na vrchol hory a Mojţíš tam vystoupil“ (Ex 19,18 – 20).  

 

„Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící horu (…). Lid zůstal stát 

opodál a Mojţíš přistoupil k mračnu, v němţ byl Bůh“ (Ex 20,18 – 21). 

 

 „Hospodin řekl Mojţíšovi: „Vystup ke mně na horu a pobuď tam. Dám ti kamenné desky 

– zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval.“ (…) Mojţíš tedy vystoupil 

na horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaji a oblak 

ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojţíše zprostřed oblaku. 

Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. 

Mojţíš vstoupil doprostřed oblaku. Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet 

nocí (Ex 24,12-18). 
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 „Hospodin pravil: „Nemůţeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat 

naţivu.“ Hospodin pravil: „Hle, u mne je místo; postav se na skálu. aţ tudy půjde moje 

sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. aţ dlaň 

odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo“ (Ex 33,20). 

 

 „Pak mu Hospodin řekl: „Toto je země, o které jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi 

a Jákobovi slovy: Dám ji tvému potomstvu. Dal jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale 

nepřejdeš tam“ (Dt 34,4-5). 

 

Stručně nastíníme cestu od výstupu na horu Sinaj aţ po vidění Boha v temnotě. 

 

Setkání s Bohem v temnotě je Řehořem popisováno jako uvedení do tajemného 

zasvěcení. Mojţíš má vstupem do temnoty uvěřit, ţe Bůh existuje a nemá ho zkoumat 

s ohledem na kvalitu, kvantitu, původ, způsob bytí, protoţe skrze toto je nepochopitelný.
256

  

Setkání Mojţíše s Bohem předchází Hospodinovo doporučení: Biblický text zní: 

„Hospodin Mojţíšovi řekl: Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj; ať si vyperou pláště a 

ať jsou připraveni na třetí den, neboť třetího dne sestoupí Hospodin před zraky všeho lidu 

na horu Sinaj“ (Ex 19,10). „Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš: Střeţte se vystoupit 

na horu nebo i dotknout se jejího okraje. Kdokoli se hory dotkne, musí zemřít; nedotkne se 

ho ţádná ruka, bude ukamenován nebo zastřelen. Ať je to dobytče nebo člověk, nezůstane 

na ţivu“ (Ex 19,12-13). „Nepřistupujte k ţeně“ (Ex 19,15).  

Těmito úkony se má lid připravit na setkání s Hospodinem. Ten prostřednictvím 

Mojţíše promluvil k lidu třetího dne, poté, co sestoupil v ohni na horu Sinaj.
257

 „Hospodin 

na ni sestoupil v ohni“ (Ex 19,18). Třetího dne byla hora Sinaj neviditelná, zahalená 

do tmavého oblaku. Temný oblak se jevil Izraelcům jako Boţí sláva (srov. Ex 24,17). Byl 

slyšet silný zvuk polnice (srov. Ex 19,19). Mojţíš vystoupil za Hospodinem na vrchol hory 

(srov. Ex 19,20) a „přistoupil k mračnu, v němţ byl Bůh“ (Ex 20,21).  

Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojţíše zprostřed oblaku (srov. Ex 24,16). 

Mojţíš vstoupil do jeho středu a přebýval v něm 40 dní a nocí (srov. Ex 24,18).  

Řehoř popisuje Mojţíšovo vstoupení do oblaku jako vstoupení do „vnitřního 

svatostánku boţí mystické nauky“, kde byl Mojţíš ve společnosti s „Neviditelným“. 

Mojţíš se učí, ţe ten, kdo se chce intimně setkat s Bohem, musí jít za všechno viditelné 
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a pozvednout svou mysl k neviditelnému a nepochopitelnému. Věřit, ţe Bůh je tam, kde 

se s ním nelze setkat skrze porozumění.
258

 

 Na hoře Sinaj byla Mojţíšova mysl očištěná „boţským právem“. Poté byl Mojţíš 

uveden k vyššímu zasvěcení. Mojţíšovi bylo předáno boţské nařízení, učení týkající 

se ctnosti. V čase, kdy byl Mojţíš obklopen neviditelnou temnotou, poučoval Bůh Mojţíše 

o různých ustanoveních (srov. Ex 20,22-23,33). Mojţíš ze tmy přinesl zákon, jako Boţí 

dar, který má lid chránit před tím, aby nezabraňoval v působení Boţí milosti skrze 

modlosluţbu. Dále vystavení svatostánku a ustanovení kněţství. V temnotě došlo 

k hlubokému poznání Boha a k předání úkolu
259

 (srov. Ex 24,12-31,18). Mojţíš 

se poslušností a čistotou připravuje v oblaku víry ke sluţbě.
260

 

Mezitím si Izraelité udělali zlaté tele místo Boha, neměli důvěru v to, ţe se Mojţíš 

vrátí (srov. Ex 32,1-6). Za tuto nevěrnost byl lid Hospodinem potrestán. Mojţíš se dále 

s Hospodinem setkával u „stanu setkávání“ (srov. Ex 33,7), kde spolu mluvili „tváří v tvář“ 

jako přátelé (srov. Ex 33,11). V Ex 33,20-23 však uţ Hospodin říká: „Nemůţeš spatřit mou 

tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naţivu. Hospodin pravil: „Hle u mne 

je místo; postav se na skálu. Aţ tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny 

a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Aţ dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář 

nespatří nikdo.“  

Mojţíš znovu vystoupil na horu Sinaj, aby obdrţel od Hospodina nové desky 

zákona (Ex 34,1-5), které si vlastnoručně vyryl. Ţil v oblaku Boţí přítomnosti 40 dní 

a nocí ve stavu mimo přirozenost, neboť neměl ţádné tělesné potřeby (srov. Ex 34,28). 

Mojţíš si z hory Sinaj přinesl desky s přikázáním a rozzářenou kůţi na tváři (srov. Ex 

34,29).  

 Mojţíšův příběh končí jeho smrtí na hoře Nebo. V dálce před sebou vidí zaslíbenou 

zemi, kterou nikdy nedosáhl (srov. Dt 34,1-5). 
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5.2 Kontemplativní hledisko (theoria)  

 

To co jsme naznačili v historii, vyloţíme nyní z hlediska theorie. Na Mojţíšově 

příběhu se můţeme učit, kolik věcí je třeba udělat, abychom se mohli přiblíţit k hoře 

poznání Boha; slyšet zvuk trumpet; vstoupit do temnoty, kde je Bůh; nebo vyrýt tabule 

s Boţím zákonem.
261

 Teofanie na hoře Sinaj je pro Řehoře vrcholem ctnosti. to znamená, 

ţe Bůh učí Mojţíše, jakým způsobem ho lze poznávat. Poznání nepochopitelných 

„boţských věcí“ a výstupu na horu Sinaj do Boţí temnoty („kontemplování transcendentní 

přirozenosti“
262

) předchází poznání a přijmutí Boha ve světle. Na tomto druhu poznání 

není podle Řehoře dobré se zastavit, ale je nutné pokračovat do poznání hlubšího, 

v temnotě.
263

 

 

„To se děje ve chvíli, kdy se mysl začne dostávat za všechno, co je moţné 

pozorovat, sledovat; čemu je moţné rozumět skrze slast, smysly; skrze porozumění 

rozumu touţí po stále větším porozumění, protoţe má dojem, ţe porozumění Boha, kterého 

dosáhla, nemůţe být konečné, a tak skrze rozumovou touhu po porozumění získá přístup 

k neviditelnému a nepochopitelnému, ve kterém spatří Boha. Pravé poznání toho, co 

je hledáno, je vidění spočívající v nevidění.“
264

 

 

 Teofanie ve světle je počátkem procesu očišťování.
265

 Aby mohl člověk Boha 

poznat, musí očistit sebe sama a svůj způsob ţivota od hříchu a všeho, co není slučitelné 

s Bohem, od tělesných vášní, zaměřenosti na tělo, marnivosti;
266

 očistit své porozumění 

a rozumové poznání Boha.
267

 Důleţité je, aby to, co vypadá navenek hezky, bylo 

proměněno a očištěno i uvnitř. Hospodin pouţívá následující doporučení: „vyprat pláště“ 

(Ex 19,10)
268

, „odehnat od hory zvířata“ (Ex 34,3), „nepřistupovat k ţeně“ (Ex 19,15). 
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Vyprání pláště znamená očištění vnějšího způsobu ţivota.
269

 Odehnání zvířat od hory, 

která Řehoř označuje za nerozumová, iracionální, smyslová, znamená neřídit se v ţivotě 

pouze uspokojováním vlastních chutí, pudů a tuţeb. Duchovní smysl toho, ţe ţádnému 

zvířeti nebylo povoleno objevit se na hoře, je moţné nalézt v tom, ţe skrze theorii 

(kontemplaci) je moţné překonat poznání, které pochází ze smyslů.
270

 Řehoř tím učí, 

ţe theorie Boha není výsledkem zraku ani sluchu (tedy smyslů), ani není způsobená 

obvyklým vnímáním mysli.
271

  

  

Zvuk polnice, kterému nebyly Izraelité schopni naslouchat, můţe být interpretován 

jako hlas Ducha svatého. I na ten člověk musí připravit uši svého srdce,
272

 aby ho byl 

schopný vnímat a naslouchat mu.
273

 „Kdyţ nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo 

a blýskalo se, na hoře byl těţký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, 

který byl v táboře, se třásl. Zvuk polnice víc a více sílil. Mojţíš mluvil a Bůh mu hlasitě 

odpovídal“ (Ex 19,16 – 19). Řehoř píše, ţe kdyţ se někdo nechá očišťovat a je ve svém 

srdci vnímavý, je veden, skrze svou inteligenci, na místa, kde je Bůh.
274

  

 

V temnotě hory Sinaj Bůh Mojţíše vyučoval a bylo mu předáno ustanovení, která 

měl vykonat (srov. Ex 20,22-23,33). Jako největší ustanovení vyhlásil Bůh slovy: 

„Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté“ (Ex 20,23). Nabízí 

se srovnání s Ex 20,3: „Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ Řehoř toto ustanovení 

vykládá tím způsobem, ţe Hospodin zakázal myslet na kaţdé pojetí Boha vycházející 

ze snahy ho pochopit, porozumět mu, či o boţské přirozenosti filozofovat. Řehoř to 

povaţuje za modlosluţebnictví a ne uctívání pravého Boha.  

 

Duchovní význam Mojţíšovi osoby můţe být chápán právně a oblak, který Izraelity 

vedl celou cestu z Egypta, jako dobré porozumění zákonu.
275
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Výklady jednotlivých poznání Boha v temnotě: 

 

Ex 20,21  

„Lid zůstal stát opodál a Mojţíš přistoupil k mračnu, v němţ byl Bůh.“  

Mojţíšovo vstoupení do „temnoty, kde byl Bůh“ znamená vstoupení do nepřístupných 

představ o tom, co jest, do „prostých tvarů“. „Bůh sice naplňuje celý kosmos svou 

přítomností, zároveň ho překračuje a zůstává vně.“ „Největší dobro, k němuţ můţe 

hledající dospět, je pochopit, ţe Bůh je ve svém bytí nepochopitelný; právě to znamená 

vidět, ţe je neviditelný.“
276

 

 

Ex 33,11 

„A Hospodin mluvil s Mojţíšem tváří v tvář, jako kdyţ někdo mluví se svým přítelem.“ 

Tato důvěra roste pomalu a vyţaduje přípravu očišťování. Zároveň „vidění tváří v tvář“ 

je pochopením toho, ţe Bůh pochopení uniká. To dokládají slova Písma: „Nyní vidíme 

jako v zrcadle, jen v hádankách, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, 

ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne“ (1Kor 13,12). 

 

Ex 33,21 

„Hospodin pravil: „Hle u mne je místo; postav se na skálu. Aţ tudy půjde moje sláva, 

postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Aţ dlaň odtáhnu, 

spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo.“  

 

Co je myšleno slovy: „Hle u mne je místo (…)“? Nemyslíme tím místo nějak speciálně 

vymezené. Spíše jde o vyjádření Boţí nedosaţitelnosti. Ve smyslu, ţe člověk je hnán 

touhou po Bohu stále vpřed, ale přesto nikdy nedojde k nasycení (epektasis). To znamená, 

ţe místo vedle Boha je tak široké, protoţe Bůh je nad naše chápání, kterého nelze 

dosáhnout.
277

  

Kdyţ Bůh říká: „ (…) postav se na skálu“ míní tím, zastav pohyb svého rozumu 

a dívej se na skálu, kterou je Kristus (plnost dokonalosti). On je stálý a nehybný v dobru. 

Zároveň je postavení se na skálu paradoxem, protoţe stání a pohyb znamená to samé. 

v tomto případě je to však myšleno tak, ţe Mojţíš je v pohybu skrze zastavení rozumu.
 278
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Vidět Boţí záda signalizuje postup ve víře. Člověk skrze duchovní postup zjišťuje, 

ţe poznání podstaty Boha je nemoţné a ţe součástí boţství je Boţí Trojice.
279

  

  

Dt 34 

Mojţíšova smrt na hoře Nebo. 

„Hospodin řekl Mojţíši: Toto je země, o které jsem přísahal Abrahámovi, Izákovi 

a Jákobovi slovy: Dám ji tvému potomstvu. Dal jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale 

nepřejdeš tam.“ Ani Mojţíš za svého ţivota nedošel k úplnému poznání Boha. 

To vyjadřuje jeho smrt na hoře Nebó. Dojít do země zaslíbené znamená dosáhnout vidění 

Boha tváří v tvář.  

 

  

Ve shrnutí, v kontemplativním, alegorizujícím výkladu zdůrazňuje Řehoř temnotu, 

ve které viděl Mojţíš Boha. Teofanie v temnotě je protikladem k teofanii ve světle. 

Paradoxně se však jedná o postup na duchovní cestě. Začátečník ve víře, kterému 

se dostalo jasného poznání Boha, se posunuje k poznání Boha v temnotě. Poznává, 

ţe úplnou podstatu Boha poznat nelze. Toto poznání je temnota nevědění.
280

 Jak Mojţíš 

rostl ve svém duchovním poznání, prohlašoval, ţe viděl Boha v temnotě. Poznal totiţ, 

ţe boţské leţí mimo veškeré porozumění a vědění. Evangelista Jan, který pronikl do svítící 

temnoty, trvá na tom, ţe poznání Boţské podstaty je nedosaţitelné pro všechny rozumem 

obdařené bytosti.
281

 Vyjadřují to slova: „Boha nikdy nikdo neviděl“ (Jan 1,18). 
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6. Co je Řehořem povaţováno za temnotu  

 

Vyústění Řehořova učení o temnotě shrneme v poslední kapitole této práce.  

6.1 Co je a co není pro Řehoře temnotou?  

 

U Řehoře není temnota míněna jako protiklad ke světlu, tedy k dobru. Temnotu 

nepopisuje jako „hřích, peklo, zlo, smrt, zatracení“ a světlo jako symbol „poznání, víry, 

dobroty, štěstí, spásy, věčnosti“. Nebo ve smyslu Novozákonní významovosti, kdy 

je temnota téţ viděna ve smyslu negativním, hříšném a je prolomena aţ světlem narození 

Jeţíše Krista (Lk 1,79
282

).
283

 Ani není myšlena jako oddělení světla od temnoty, jako 

se děje při stvoření. Slovy Gn 1,4: „ (…) viděl, ţe světlo je dobré, a oddělil světlo od 

tmy.“
284

  

 

Temnotou je podle Řehoře takové poznání Boha, ve kterém se „mysl dostává 

za všechno, co je moţné pozorovat, sledovat; za to, co je moţné vnímat smysly; za to, co 

si inteligence myslí, ţe o Bohu ví.“
 285

  

 

„Kdyţ (mysl člověka) nechá za sebou všechno, na co přišla pozorováním, nejen co 

uchopila svými smysly, ale také to, co myslí, ţe nahlédla svým rozumem, noří 

se stále hlouběji, aţ, díky touze rozumu porozumět, získá vstup do toho, co 

je neviditelné a nepochopitelné, a tam zahlédne Boha. Toto je pravé poznání, které 

hledala; je to vidění, které zároveň viděním není, protoţe to, co je nahlíţeno, 

přesahuje veškeré poznání, a ze všech stran je to ohrazeno nepochopitelností jakoby 

určitým druhem temnoty"
286

  

 

Jde tedy o poznání Boha spočívající v nevědění a v nevidění.
287

 Mojţíš se od Boha 

učí to, ţe nic z toho, co je člověk schopen poznat lidským chápáním nemůţe připisovat 
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Bohu.
288

 Na tom trvá i evangelista Jan, který říká, ţe: „Boha nikdy nikdo neviděl“ (Jan 

1,18).
289

 Poznání Boha je nedosaţitelné pro kaţdou bytost obdařenou rozumem.
290

 Tímto 

přístupem je však paradoxně moţné získat přístup k „neviditelnému a nepochopitelnému“, 

k temnotě, ve které Mojţíš Boha spatřil (srov. Ex 24,18).
291

 

6.2 Temnota jako fáze duchovního vývoje  

 

Temnota je také Řehořem, v Mojţíšově příběhu, popisována jako jedna z fází 

duchovního vývoje. Duchovní vývoj neboli výstup k Bohu, začíná pro Mojţíše skrze Boţí 

oslovující světlo zjevující se Mojţíšovi v hořícím keři (Ex 3,4
292

). Další fází, které 

předchází mnoho událostí, je přistoupení Mojţíše k mračnu, v němţ byl Bůh (Ex 20,21
293

). 

Přistoupení k mračnu (oblaku) je moţné povaţovat za předstupeň „nevýslovného poznání 

Boha“
294

 v temnotě. Poznání Boha v temnotě znamená, ţe Boha nelze poznat běţným 

rozumovým a smyslovým způsobem, ale pouhým bytím v Boţí přítomnosti.
295

 Toto 

poznání se odehrává na hoře Sinaj, kam Mojţíš vystoupil za Hospodinem, aby od něj 

převzal desky Zákona. Ex 24,18: „Mojţíš vstoupil doprostřed oblaku“ – temnoty, která 

obklopovala Boha. Oblak je zde míněn jako symbol kontemplativního přibliţování 

se k Bohu skrze temnotu, neproniknutelnou normálním racionálním uvaţováním, ale 

naopak proniknutelnou „popřením jiţ popřeného“.
296

 

6.3 Temnota jako ochrana proti modlosluţebnictví  

 

Vstup do temnoty Boţí znamená tedy: vzdání se veškerého našeho poznání a pojetí 

Boha, vlastních myšlenek, ţe víme, kdo je Bůh; dále vzdání se představ o něm a o jeho 

podstatě. Je ochranou proti idolatrii, proti vytváření si z Boha bůţka, modly. Je to také 

ochrana před touhou po bohorovnosti (Gn 3
297

). „Kdyby člověk znal samu podstatu Boha, 

byl by Bohem“
298
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Vzdávání cti kaţdé představě o Bohu, i kdyţ si člověk myslí, ţe nazývá Boha 

pravým jménem, je dle Řehoře moţné povaţovat za modlosluţebnictví a ne za uctívání 

pravého Boha.
299

 Pravou skutečnost, podstatu Boţí není moţné lidskými silami vystihnout 

či nějak spodobnit. Jakákoliv představa o Bohu, nebo pojetí Boha snaţící se popsat jeho 

podstatu, neodpovídá podle apofatické tradice pravdě.
300

  

 

Řehoř dává za příklad doporučení, které dostal Mojţíš od Boha dlícího v mračnu 

na hoře Sinaj slovy: „Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté“ (Ex 

20,23). Opakování Boţího doporučení najdeme i v Deuteronomiu, kdy Mojţíš říká: 

„Tenkrát jste se přiblíţili a stáli pod horou. Hora planula ohněm aţ do samých nebes 

a kolem byla tma, oblak a mrákota. i promluvil k vám Hospodin z prostředku ohně. Slyšeli 

jste zvuk slov, ţádnou podobu jste neviděli; slyšeli jste jen hlas“ (Dt 4,11). „Velice se tedy 

střeţte, abyste se nezvrhli a neudělali si tesanou sochu, ţádné sochařské zpodobení (…)“ 

(Dt 4,16). Boţí temnota se tak stává výzvou, ale zároveň ohroţením lidských hmatatelných 

jistot. Je to úkon víry, ne rozumu. Bohu se totiţ nelze přiblíţit jinak neţ skrze víru, která 

je pro Řehoře „duševní a duchovní podmínkou pro to být stále otevřený a závislý na Boţím 

sebe-odhalením“.
301

 

6.4 Temnota jako způsob Boţí pedagogiky 

 

Temnotu je téţ moţné povaţovat za setkání se s pravým Bohem, který člověka 

vyučuje a předává mu svou moudrost a svá ustanovení (srov. Ex 20,22-23,33). V temnotě 

dochází k hlubokému poznání a k předání úkolu. Ve chvílích, kdy byl Mojţíš obklopen 

neviditelnou temnotou, byl Bohem poučován o různých ustanoveních. po vynoření přinesl 

Boţí zákon, zaloţil svatostánek a kněţství.
302
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ZÁVĚR 

 

 V úvodu jsme si poloţili otázku, co podle Řehoře znamená temnota Boţí, jak 

ji Řehoř interpretuje na základě příběhu o Mojţíši, a zda je moţné se k ní nějakým 

způsobem přiblíţit. 

   

Temnota Boţí není Řehořem interpretovaná jako něco negativního, například stav 

lidské duše způsobený hříchem. Nebo jako něco, co zastiňuje světlo dobra a znemoţňuje 

člověku vnímat Boţí přítomnost. Temnota je součástí Řehořovy teologické nauky 

a potvrzením bytostné Boţí vlastnosti. Řehořem preferovaný apofatický přístup učí, 

ţe o Bohu nelze nic říct, ani ho nelze poznat. A to proto, ţe Bůh je své nejhlubší podstatě 

nepoznatelný, nepojmenovatelný, slovy neuchopitelný, časem a prostorem neohraničitelný. 

Procesem poznávání Boha člověk dospívá k tomu, ţe poznání Boha přesahuje rozumové 

úvahy a představy, smyslové poznání, inteligenci i fantazii. Postupné negování všeho, co 

lze o Bohu říct, je paradoxně cestou hlubokého ponoru do neviditelného 

a nepochopitelného. V tom je podle Řehoře cesta k pravému poznání Boha, v temnotě 

rozumu a smyslů.  

 

Temnotu Boţí je tedy moţné jednak chápat jako teoretické teologické učení o tom, 

ţe Boţí podstatu poznat nelze. Zároveň jako ţivý vztah člověka s Boţí Trojicí, která sídlí 

v lidském nitru. Mojţíš je příkladem člověka, který na hoře Sinaj uviděl Boha v temnotě. 

Temnotu je zde moţné vnímat jako vrchol duchovní cesty, kterým je stání se součástí 

trojičního společenství. Na duchovní cestě Mojţíše dochází z hlediska fáze praxis 

k očištění srdce a vnitřního duchovního zraku. To je nezbytným předpokladem pro vidění, 

kontemplaci Boha v temnotě (fáze theoria). Slovy Písma: „Blahoslavení čistého srdce, 

neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8).  

 

Temnota je v Mojţíšově příběhu chápána také jako nástroj proti falešným obrazům 

a představám Boha, nebo proti zneuctívání Boţího jména a touze být Bohu rovným. Lze 

také mluvit o Boţí výchově, díky které člověk dochází k moudrosti a k hlubokému poznání 

vlastního úkolu v ţivotě. Příkladem je opět Mojţíš. Ten v temném oblaku na hoře Sinaj, 

značící Boţí nepoznatelnost, byl Bohem povolán k tomu, aby mezi Izraelity rozšiřoval 

praktická Boţí doporučení a ustanovení. A dovedl tak lid aţ do země zaslíbené. Tedy 
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k naplnění lidského cíle, kterým je theosis - účast člověka na celé Boţí Trojici. Kristovo 

vtělení umoţňuje člověku mít účast na Bohu. Zároveň jako pravý Bůh i člověk 

zprostředkovává vidění Boha v jeho energiích, tedy skutcích.  

V temnotě je člověk schopen poznat pravou tvář Boha, zároveň však toto poznání 

není plné, vyčerpatelné. Je nekonečné jako samotný Bůh. Člověk, který byl stvořen 

k Boţímu obrazu, v sobě tuto nekonečnost v podobě neukončené cesty k Bohu, odhaluje. 

Temnota Boţí je tedy také potenciálem, který vede člověka k hluboké vnitřní proměně 

a duchovnímu růstu.  
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