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Rozjímání pro tento týden: 
Slepá důvěra

Cesta v noci
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Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.

Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: 
„Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: 
„Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat 
skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pra-
covat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Po těch slovech plivl na zem, udělal 
ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ – to 
slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. […]
Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ 
Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to 
ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na kolena.

Slova svatého evangelia podle Jana (Jan 9,1–7.35–37)

• „Noc smyslů“ a „noc ducha“

Setkáním se samařskou ženou u Jákobovy 
studny dostala naše cesta na horu Karmel 
rozhodující směr. Pochopili jsme, že toto 
naše putování je ve skutečnosti cestou do 

našeho vlastního nitra. Abychom vstou‑
pili na tuto vnitřní cestu, je nutné, aby 
utichly naše vnější smysly a aby se, jistým 
způsobem, „znovu narodily“. Tento dvojí 
pohyb ztišení a  proměny Jan od Kříže 
nazývá „noc“:
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„Nazýváme zde nocí odnětí 
potěšení z  žádosti po jakých‑
koli věcech. Jako totiž noc není 
nic jiného než odnětí světla, 

a  následně všech předmětů, 
které se mohou prostřednictvím 

světla vidět, a tím zůstane zraková mohut‑
nost potmě a  bez ničeho, tak se také 
může říci, že umrtvení žádosti je pro duši 
nocí. Neboť když se duši vezme potěšení 
z  žádosti po jakýchkoli věcech, zůstane 
jako potmě a bez ničeho“ (I Výstup 3,1).

Doba postní je zvlášť vhodný čas, abychom 
prožívali malé, ale citelné noci smyslů. Když 
se rozhodnu, že omezím svůj čas, který 
trávím na počítači, může to ve mně vyvolat 
pocit frustrace. Na úrovni afektivity, tj. svých 
emocí, zaznamenám nedostatek a  ztratím 
oporu. Ale protože svou citovou stránku 
takto dobrovolně uvedu do noci, daleko od 
světla obrazovky, rozhoduji se tím zároveň, 
že se nechám ozářit jiným, vnitřnějším 
světlem, ačkoli mé smysly nadále žádají svůj 
podíl umělého světla… Chápu, že pokud 
mám být v  duchovním životě svobodný 
a  růst, musím překonat své pocity. Bez 
„noci smyslů“ zůstanu navždy ve stavu 
duchovního dětinství! Ale možná, že budu 
muset projít ještě „nocí ducha“, hlubokou 
proměnou svého rozumu, vůle a  paměti, 
které musí být ozářeny vírou, láskou 
a nadějí. Bůh mě chce celého proměnit, mé 
tělo i mou duši neboli, slovy Jana od Kříže, 
mé „smysly“ a mého „ducha“. Musím tedy 
projít nocí smyslů a  nocí ducha, abych byl 
o  velikonocích, svátku světla, podobnější 
Kristu.

• rozhodnutí důvěřovat

Tuto neděli se setkáváme s  neznámým 
člověkem, mužem, který je od narození slepý. 
Tento muž žije od svého narození „v noci“, 
protože nikdy nemohl použít svou schop‑
nost vidět. Tím víc musel rozvinout ostatní 
smysly, především sluch, díky němuž mohl 

vstoupit do kontaktu s Ježíšem. Skutečnost, 
že nevidí, odbourává všechny překážky, 
které by tomuto setkání mohly stát v cestě, 
protože „nehledí“ na předsudky ohledně 
toho, jak by takové setkání mělo vypadat. 
Seznámení nepředchází žádná dlouhá 
předehra. Ježíš bezprostředně jedná, aby 
muže uzdravil. Používá přitom jeho hmat, ale 
to nejdůležitější se odehrává v jeho sluchu: 
„Jdi se umýt v  rybníku Siloe!“ Slepec si 
určitě mohl říkat, co od něj tento rabbi Ježíš 
chce a jestli ho nechce jen nějak ponížit. Ne 
nadarmo zakazuje Mojžíšův zákon položit 
před slepce překážku a  tak ho přivést 
k  pádu (Lv 19,4): lidská zloba napomíná ty 
slabší k opatrnosti. Přesto se muž rozhodne, 
že bude onomu neznámému důvěřovat, 
a hle – jakmile se voda rybníka Siloe dotkne 
jeho očí, jeho oči se otevřou. Tato voda, 
kterou dává „Poslaný“, tedy Ježíš, nám při‑
pomíná milost křtu. Svátost křtu dává víře 
schopnost vidět, jak vidí Ježíš. Ze slepce 
se stává vidoucí. První úkon důvěry v Ježíše 
mu umožní nastoupit cestu víry, která bude 
záhy vystavena zkoušce skeptickým vyptává‑
ním farizejů. Víra někdejšího slepce je však 
stále pevnější. Až do okamžiku, kdy konečně 
tváří v tvář uvidí Ježíše, Božího Syna a může 
před ním padnout na kolena.

• víra vidí dál než rozum

Abychom postupovali na cestě svatosti 
a spojili svou vůli s vůlí Boží, nestačí prochá‑
zet nocí smyslů, která nám dává svobodu 
ohledně našich pocitů a smyslových vjemů. 
Musíme jít ještě hlouběji, abychom překonali 
nároky a požadavky našeho rozumu. Bůh je 
vždy mimo to, co cítíme a vnímáme, ale 
také mimo to, co chápeme.

„Má   ‑li se duše v  tomto stavu nechat 
dobře vést vírou, nejen má zůstat potmě 
co do oné části, která má vztah k tvorům 
a k časným věcem, to je v části smyslové 
a nižší, nýbrž že má být oslepena a zatem‑
něna i  co do oné části, která má vztah 
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k Bohu a k věcem duchovním, a to je část 
rozumová a  vyšší. […] Aby totiž dospěla 
duše k  nadpřirozenému přetvoření, je 
jasné, že se má zatemnit a  přenést přes 
všechno, co obsahuje její přirozenost, 
protože ta je smyslová a  rozumová“ 
(II Výstup 4,2).

Nejde o  to, abychom už nepřemýšleli (Jan 
od Kříže si jinak rozumu velice váží), ale 
abychom si dali pozor na to, abychom 
svými rozumovými schopnostmi neuzaví-
rali Boha do svých lidských představ. To 
je past, do které se chytili farizeové: „Ten 
člověk není od Boha, protože nezachovává 
sobotu… My víme, že ten člověk je hříšník!“ 
(Jan 9,16.24). Na základě svého chápání 
Božího zákona došli k závěru, že Ježíš je pod‑
vodník a dokonce hříšník. Situace je drama‑
tická. Ti, od kterých by člověk očekával, že 
díky svým náboženským znalostem „uvidí“ 
Ježíšovu identitu, jsou zaslepení vlastní 
domýšlivostí a rouhají se Bohu. Jejich nábo-
ženské „vědění“ se jim kvůli pýše stalo 
překážkou na duchovní cestě. To odrážejí 
i poslední verše 9. kapitoly Janova evange‑
lia: ti kdo si myslí, že díky tomu, co ví, vidí, 
jsou ve skutečnosti slepí. Ale kdo se jako 
slepý od narození rozhodne pro víru, bude 
vidět. Kdo prochází nocí ducha, je veden 
vírou, která vidí dál než rozum – aniž by s ním 
byla v rozporu –, aby došel k Božímu světlu.

• světlo víry

Máme   ‑li růst ve víře, musíme přijmout, že náš 
rozum bude jistým způsobem v  temnotě. 
Víra se nikdy nestaví proti rozumu, ale 
otvírá rozum pro něco většího. Odhaluje 
nám neznámé skutečnosti:

„Kdyby někomu, kdo se narodil slepý 
a  nikdy neviděl žádnou barvu, vykládali, 
jaká je barva bílá nebo žlutá, nepochopil by 
to, i kdyby mu říkali sebevíc, protože nikdy 
takové barvy neviděl, ani nic podobného, 
aby je mohl posoudit; jenom by mu z nich 

zůstalo jméno, protože to mohl zachytit 
sluchem; ale tvar a podoba nikoli, protože 
to nikdy nespatřil. Tímto způsobem se má 
víra k  duši, která nám říká věci, jež jsme 
nikdy neviděli ani neslyšeli“ (II Výstup 
3,2–3).

Jelikož nám víra zjednává přístup k nepřed-
stavitelnému poznání, mate tím náš způsob 
myšlení. Je jako velmi silné světlo, které 
oslňuje náš rozum.

„Pro duši je toto přílišné světlo, které jí 
dává víra, temnou mrákotou, protože to, 
co je více, odejme a překoná to, co je méně. 
Tak jako sluneční světlo zatlačuje jakákoli 
jiná světla, takže se už nezdají být světly, 
když ono svítí, a  přemáhá naši zrakovou 
mohutnost tak, že ji spíše oslepí a  zbaví 
vidění, než aby jí ho umožnilo, neboť jeho 
světlo je pro ni velmi neúměrné a přílišné; 
tak i  světlo víry potlačí a  překoná svou 
přemírou světlo rozumu, které se samo od 
sebe vztahuje pouze na přirozené poznání, 
třebaže má schopnost i pro nadpřirozené, 
kdyby od něho náš Pán žádal nadpřirozený 
úkon. […]

Je tedy jasné, víra je pro duši temná 
noc, a  tímto způsobem jí dává světlo, 
a čím více ji zatemní, tím více světla jí dá 
ze sebe. Tím, že ji oslepuje, jí dává světlo. 
[…] Tím se dává jasně na srozuměnou, že 
duše musí zůstat ve tmě, aby měla světlo 
na cestu“ (II Výstup 3,2.4.6).

Je to paradoxní: nejjistější světlo se nachází 
v noci, která souvisí s vírou. Ve skutečnosti 
není tím nejvhodnějším prostředkem na naší 
cestě k  Bohu ani naše smyslové vnímání, 
ani naše schopnost analytického myšlení, 
ani síla naší vůle, ale víra, která se pojí se 
dvěma dalšími křesťanskými ctnostmi  – 
s nadějí a  láskou. Víra se hluboko v srdci 
dotýká Boha, a tak je tím nejspolehlivěj-
ším zdrojem světla. Sice mate a dezorien‑
tuje mé smyslové vnímání a způsob myšlení, 
ale jen proto, aby je přetvořila. To konkrétně 
znamená, že musím přijmout, že v  mém 



Tři podněty pro uvedení teorie v praxi

1. Děkuji pravidelně Bohu za dar víry a křtu svatého?

2. Pokusím se vzpomenout si na okamžiky, kdy mě domýšlivost a vlastní vědomosti 
oddálily od Boha.

3. Začínám každý čas modlitby úkonem víry v Boží přítomnost a v to, že Bůh ve skrytosti 
koná – navzdory tomu, co cítím a chápu?

br. Jean ‑Alexander od Beránka, OCD

životě modlitby budou chvíle, kdy Boha 
nebudu cítit a ani rozumět cestám, kterými 
mě nechává jít, i  když mi připadají těžké 
a zdlouhavé. Mou jedinou zbraní je věřit jako 
slepec, že Bůh mě vede na správnou cestu, 
a  současně spolu s  tím, kdo mě duchovně 
doprovází, rozlišovat, co je Boží volání a co 
je produktem mého smyslového vnímání 
a rozumu.

• víra jako průvodce

„A tímto způsobem se duše potmě velmi 
přiblíží k  sjednocení prostřednictvím víry, 
která je také temná, a  víra jí takto dá 
obdivuhodné světlo. Je jisté, že kdyby 
chtěla duše vidět, mnohem rychleji by se 
ohledně Boha zatemnila než někdo, kdo 
otevře oči, aby uviděl mocnou záři slunce. 
Proto spatří při tomto putování světlo 
tehdy, když se ve svých mohutnostech 
oslepí, podle toho, co říká Spasitel v evan‑
geliu: Přišel jsem na tento svět soudit: aby 
ti, co nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli (Jan 
9,39). Jak to zní, má se to chápat o tomto 
duchovním putování: totiž že duše, která 
zůstane potmě a oslepí se ve všech svých 
vlastnostech a přirozených světlech, uvidí 
nadpřirozeně, a  ta, která by se chtěla 
opírat o nějaké své světlo, tím víc oslepne 
a  zdrží se na putování ke sjednocení“ 
(II Výstup 4,6–7).

Pokud ulpíme na svých myšlenkách 
a představách o Bohu, duchovně stagnu-
jeme. Když tvrdíme, že sami vidíme cestu, 
stavíme se na místo Boží a sešli jsme z cesty 
na vrchol hory Karmel…

„Duše musí stále zůstávat potmě jako 
slepá, opírat se jen o  temnou víru, vzít si 
ji za vůdkyni a  světlo a  neopírat se o  nic 
z  toho, čemu rozumí, co okouší a  před‑
stavuje si. […] Slepec, není   ‑li úplně slepý, 
nenechá se dobře vést sluhou, nýbrž když 
jen trochu vidí, myslí, že je lépe jít na tu 
stranu, kterou vidí, poněvadž neví o žádné 
lepší; a tak může zmýlit i svého průvodce 
a vidí víc než on, poněvadž nakonec může 
poroučet víc než jeho sluha. Tak také duše, 
jestliže se opírá o nějaké své vědění nebo 
okoušení nebo poznání Boha, které ať si 
je sebevětší, přece je velmi malé a nepo‑
dobné tomu, co je Bůh, aby mohla jít 
touto cestou, snadno zabloudí nebo se 
zdrží, protože nechce zůstat úplně slepá 
ve víře, která je její pravou vůdkyní“ 
(II Výstup 4,2–3).

Poznáváme, že toho nejlepšího průvodce 
pro naše putování nemáme hledat mimo 
sebe. Je v  našem nitru. Je to naše víra 
v  Ježíše. Tato víra je Božím darem, který 
jsme obdrželi ve křtu. Je to vnitřní síla, 
o kterou se každý den musíme znovu opřít, 
abychom na naší životní pouti pokro‑
čili. Víra nefunguje jako magie: musí se 
živit Božím Slovem a  svátostmi, musí být 
uváděna v  praxi v  našem každodenním 
životě, protože se netýká jen našeho nitra. 
Ale je to nejintimnější a  nejvzácnější, co 
máme. Dávejme na ni pozor a  „věřme 
v naši víru“, jak to řekl blahoslavený Maria‑
‑Eugène od Dítěte Ježíše.
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Pondělí 23. března: především víra
„Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvěříte.“ Jan 4,48

„Víra je nade vše, čemu duše rozumí, co okouší a představuje si.“
II Výstup 4,2

Následuji setníka z evangelia, který vyhledal Ježíše, a prosím: 
„Pane, rozmnož mou víru!“

Modlitba na každý den týdne - 4. týden

Úterý 24. března: toužit po tom, co je opravdu dobré
„Chceš být zdráv?“ Jan 5,6

„Více se získá na statcích Božích za jednu hodinu než na našem za 
celý život.“ Výroky 133

Jsem přesvědčen o tom, že mi Bůh v jediném okamžiku může dát 
víc, než kolik vytěžím ze své celoživotní námahy? Pokud ano, mohu 

se učit, prosit Boha o to, co opravdu potřebuji.

Středa 25. března: oslava Zvěstování Páně
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Lk 1,38

„Tehdy zavolal jednoho archanděla, kterému se svatý Gabriel říkalo, 
a poslal ho k jedné panně, která se jmenovala Maria, s jejímž souhla‑
sem se tajemství stalo; ve kterém Trojice tělem Slovo oděla; a třebaže 
tři konají dílo, v jediném se dělo; a Slovo se vtělilo v lůně Mariině.“

8. romance

Obrátím se k přesvaté Panně Marii a spolu s ní řeknu Bohu své „Ano“.

Čtvrtek 26. března: zkoumat Písmo
„Zkoumáte Písma, protože vy myslíte, že v nich máte věčný život ‑ 

a právě Písma svědčí o mně.“ Jan 5,39

„Hledejte ve čtení a naleznete v meditaci; tlučte v modlitbě a otevřou 
vám v kontemplaci.“ Výroky 157

Jaký čas věnuji četbě Písma a rozjímání nad ním?

Pátek 27. března: doprovázet Ježíše na křížové cestě
„Je   ‑li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky 
protivníků.“ Mdr 2,18

„Při protivenství se hned důvěřivě obrať k Bohu a budeš posílen a osví‑
cen a poučen.“ Výroky 65

Tento pátek v postní době prožívám s Ježíšem křížovou cestu. Obzvlášť 
pozorně se dívám na jeho postoj vůči těm, kdo ho odsoudili. Všechno 
to přenechává Otci.

Sobota 28. března: důstojnost, kterou nám Bůh dává
„Žádný člověk nikdy tak nemluvil.“ Jan 7,46

„Jediná myšlenka člověka má větší cenu než celý svět; proto je jí hoden 
jedině Bůh.“ Výroky 34

Vynasnažím se, abych si byl více vědom své důstojnosti a důstojnosti 
každého člověka.

„Madonna dell’Impannata“, Raphael,1513‑1514

„Kristus u sloupu“, Caravage,1606‑1607


