
Doba postní 2020 – Online exercicie se sv. Janem od Kříže: „Šťastné dobrodružství“

Rozjímání pro tento týden: 
„Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“

Procitnutí

5. týden
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Já jsem vzkříšení a život.
Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To 
byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný 
byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, 
je nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí 
byl oslaven Boží Syn.“ […]
Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať 
bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu od-
pověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení 
a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře 
navěky. Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, 
který má přijít na svět.“

Slova svatého evangelia podle Jana (Jan 11,1–4.21–27)

Ježíšovo setkání se slepým člověkem nám 
minulou neděli pomohlo, abychom se 
zamýšleli nad naší vírou. Věřit znamená 
vložit svou důvěru v  Boha, kterého jsme 
nikdy neviděli, ale který se pro nás stává 
viditelný v  učení církve a  ve svědectví 
apoštolů. Věřit znamená dívat se jinak na 

všechno, co je – z větší hloubky a výšky. Na 
začátku našeho duchovního života jsme 
si nějakým způsobem představovali 
naši cestu ke svatosti. Tyto představy 
možná neodpovídají tomu, kde se na 
cestě následování Krista nacházíme teď. 
Musíme přijmout, že se necháme vést jako 
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slepí, aniž bychom věděli kudy a  kam… 
Jenom důvěra nám umožní, abychom se 
takto odevzdali. Může se nám přihodit i to, 
že se mýlíme v naší diagnóze a dramatizu‑
jeme něčí nemoc. Také Marta si myslela, 
že už svého bratra neuvidí.

• blahodárné onemocnění láskou

Lazar je nemocný. Jeho sestry jsou tím 
natolik znepokojené, že posílají Ježíši 
vzkaz. Ale ten tvrdí: „To není nemoc k smrti, 
ale k  slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží 
Syn.“ Jeho diagnóza Lazarova stavu zní 
jinak: tato nemoc nezpůsobí smrt Lazara, 
ale nabízí příležitost, aby se mohla zjevit 
Boží sláva, která dává život. Pro sestry je 
to zprvu zklamání, protože Lazar zemře 
a bude uložen do hrobu. Ale Ježíš učiní, 
co řekl. A Marta a Marie musí doznat, že 
se ve své diagnóze mýlily. Může se stát, 
že nazýváme „nemocným“ někoho, kdo 
je „zdravý“, například v duchovním životě. 
Když někdo začne žít svou víru a evange‑
lium, mohou mu jeho blízcí říkat: „Něco 
s tebou není v pořádku, nejsi nemocný?“ 
Podobně jako o Ježíšovi jeho příbuzní říkali, 
„že se pomátl na rozumu“ (Mk 3,22). Násle-
dovat Ježíše vypadá v očích světa jako 
„být nemocný“, protože se člověk chová 
nějak divně. Podle evangelia znamená 
následování Krista, že znovu nabydeme 
duchovního zdraví. Můžeme také použít 
obraz zamilovanosti. I  Jan od Kříže říká, 
že abychom došli k Bohu, musíme vystou‑
pit po deseti stupních žebříku lásky a tím 
prvním stupněm je onemocnět, ale touto 
nemocí je láska… Jan přitom cituje verš 
z dnešního evangelia:

„Říkáme tedy, že je deset stupňů 
žebříku lásky, po kterých 
z  jednoho na druhý začíná 
vystupovat duše k  Bohu. První 
stupeň lásky dává duši bla-

hodárně onemocnět. Na tomto 
stupni promlouvá Nevěsta, když říká: 
Zapřísahám vás dcery jeruzalémské, jestli 

potkáte mého Milovaného, řekněte mu, 
že jsem nemocná láskou (srov. Pís 5,8). 
To onemocnění však není k smrti, ale ke 
slávě Boží (Jan 11,4), protože v  tomto 
onemocnění kvůli samému Bohu duše 
zemdlí pro hřích a pro všechny věci, které 
Bůh nejsou. […] Tak jako nemocný ztrácí 
žádost i chuť po všech pokrmech a mění 
původní podobu, stejně tak duše na 
tomto stupni lásky ztrácí chuť i žádost po 
všech věcech“ (II Noc 19,1).1

Rozsah tohoto onemocnění láskou Jan 
od Kříže ještě upřesňuje ve svém spisu 
Duchovní píseň:

„Příčinou, proč se nemoc lásky neuzdraví 
jinak než přítomností a podobou Milova-
ného, jak to zde říká, je v tom, že choroba 
lásky, jelikož je tolik odlišná od ostatních 
nemocí, má také odlišný lék. […] Zdravím 
duše je láska k Bohu, a tak když láska není 
naplněna, není plné ani zdraví, a  proto 
je duše nemocná. Protože nemoc není 
nic jiného než nedostatek zdraví, takže 
když duše nemá žádný stupeň lásky, je 
mrtvá; avšak když má nějaký stupeň lásky 
Boží, byť by byl sebemenší, už žije, avšak 
je velmi oslabená a  nemocná málem 
lásky, jež má; avšak čím víc se její láska 
bude množit, tím bude zdravější, a když 
dosáhne dokonalé lásky, bude její zdraví 
plné“ (DPB 11,11).2

Kdo se přiblížil Ježíši, už nežije stejně jako 
dřív, něco se v něm změnilo. Druhým může 
připadat divný, tak trochu jako zamilo‑
vaný… Už mu nechutná nic kromě přítom‑
nosti milovaného nebo milované. Před 
Ježíšovou láskou všechno ostatní ztrácí 
svou přitažlivost. Tedy svatá nemoc je toto 
onemocnění láskou k  Pánu! Nemějme 
strach se jí nakazit, pomůže nám, abychom 
rychleji kráčeli k vrcholu hory Karmel!

1 Temná noc, vydalo Karmelitánské nakladatelství 
1995.
2 Duchovní píseň, vydalo Karmelitámské naklada‑
telství 2000.
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• Doufat v Boží život už v tomto 
 životě

Ježíš se představuje jako „vzkříšení 
a život“. S ním už neexistuje žádná slepá 
ulička. Žádná bolestná situace není defi‑
nitivní, ani smrt. Ale proto je třeba věřit 
a doufat: doufat v něco víc, než můžeme 
pochopit nebo si představit. Naděje je 
teologální ctnost stejně důležitá jako víra 
a láska. Jan od Kříže nám ukazuje, jak se 
nám nedostává naděje, protože si uzaví-
ráme budoucnost vzpomínkami z minu-
losti. Představujeme si, co se stane, na 
základě toho, co jsme prožili – ať už příjem‑
ného, nebo nepříjemného. Jestliže jsme 
zažili bolestné věci, raději od budoucnosti 
nic nečekáme, abychom nezažili další 
utrpení nebo zklamání. I náš duchovní život 
ohrožuje nedostatek naděje – znamená to, 
že nám chybí svoboda, abychom počítali 
s  neočekávaným. Jakoby Bůh nebyl dost 
mocný a  svobodný na to, aby pro nás 
vytvořil budoucnost neskonale větší a zají‑
mavější, než jakou jsme si narýsovali! 
Možná si při čtení krásných duchovních 
textů myslíme: „To je nádhera, ale nic pro 
mě, na to nemám, o tom si můžu nechat 
jen zdát!“ To je pokušení Marty z dnešního 
evangelia, když se jí Ježíš ptá: „Já jsem 
vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby 
umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve 
mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ Místo 
aby řekla: „Ano, Pane, věřím, že můžeš 
dnes vzkřísit mého bratra z  mrtvých,“ 
vydává svědectví o  své „minimální“ víře: 
„Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš.“ 
Právě tak je to i  s námi: Bůh nám slibuje 
věčný život ještě v  tomto životě  – dnes! 
A my zdvořile říkáme: „Děkuji, já si na to 
počkám až po smrti.“ Nedostává se nám 
naděje. Zde nám Jan od Kříže říká: „Čím 
více od něho (od Boha) duše doufá dostat, 
tím víc od něho dosáhne“ (III Výstup 7,2). 
Bůh nám dá tolik, kolik doufáme.

Je tedy důležité, abychom si v duchovním 
životě uchovali velká přání a živou naději, 
která nás otvírá pro to, abychom od Boha 

přijali i  ty nejneočekávanější dary. Věříme 
v  živého Boha, který může dávat jedině 
život a to, co je dobré. A chce nám dávat 
teď hned, skrze svátosti a  modlitbu. Už 
teď můžeme prožívat hlubokou vnitřní 
proměnu až k našemu sjednocení s Bohem, 
takže bychom téměř spontánně konali 
jeho vůli: Jan od Kříže to nazývá duchov‑
ním manželstvím. Symbolicky tak vyjad‑
řuje hluboké spojení lidské a  Boží vůle  – 
svatost. To je tedy naše důstojnost a smysl 
našeho života. Jan od Kříže nás napomíná: 
„Ó, duše stvořené pro tyto velké věci 
a  k  takovým povoláním! Co děláte? Čím 
se zabýváte?“ (DPB 39,7).

• Jako dřevo přetvořené v oheň

Jan od Kříže používá v Temné noci a v Živém 
plameni lásky jeden obraz, aby na něm 
znázornil proces přetvoření duše v  Boha, 
který nám Bůh nabízí: obraz hořícího dřeva. 
Tento obraz dozajista nejlépe ilustruje 
nauku učitele mystiky o  Boží pedago‑
gice. Lidskou bytost lze přirovnat ke kusu 
dřeva. Je určena k  tomu, aby měla účast 
na Božím životě, který symbolizuje oheň. 
Práce Ducha svatého spočívá v tom, aby 
proměnil dřevo našeho lidství v  boží 
oheň. To se děje v  různých etapách, více 
nebo méně příjemných, více nebo méně 
jasných:

„Toto božské Světlo duši při jejím očišťo-
vání a přípravě na dokonalé sjednocení 
s  Ním strhává stejným způsobem, jako 
oheň strhává dřevo při jeho přetváření 
v sebe sama. Neboť skutečný oheň, když 
je přiložen ke dřevu, první, co dělá, je, že 
je začne vysoušet, ven vyvrhuje vlhkost 
a v slzách nechává skrápávat vodu, kterou 
dřevo v  sobě má; potom je postupně 
mění v  černé, temné a  ošklivé a  také 
páchnoucí a  pomalu, trochu po troše 
ho nechává vyprahnout, pomalu z  něj 
vytahuje a odvrhuje pryč všechny ošklivé 
a temné přídavky, které má a které jsou 
ohni protikladné; a  konečně, když je 
zvnějšku začíná měnit v  plamen a  vznítí 



Tři podněty pro uvedení teorie v praxi

1. Budu víc modlit za nemocné coronavirem a za ty, kdo se o ně starají.

2. Jak můžu konkrétně tento týden projevit naději?

3. Mohu se zkusit modlit u ohně v krbu nebo nad obrázkem hořícího dřeva.
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je, přemění je v sebe a učiní tak krásným, 
jako je oheň sám. Na tomto konci už 
není ze strany dřeva žádná trýzeň, ani 
vlastní činnost, kromě tíže a části hutněj-
ších než oheň, (protože vlastnosti ohně) 
i  jeho činnost má samo v sobě; vždyť je 
vyprahlé a vyprahlé je vznícené; je jasné 
a osvěcuje; je lehké mnohem víc než dřív, 
opracovávané ohněm ve všech těchto 
vlastnostech a účincích.

Stejným způsobem tedy se musíme 
zamyslet nad božským ohněm Lásky při 
kontemplaci, který dříve než v sobě duši 
spojí v jedno a přetvoří v sebe sama, očistí 
ji nejprve ode všech jejích protikladných 
přídavků; dává z  ní vyjít ven jejím oškli-
vostem a nechává ji zčernat a potemnět, 
takže se zdá být horší než dřív a ošk-
livější a odpornější než bývala. Neboť 
tato božská očista pokračuje a  vzdaluje 
všechno zlé a  neřestné naladění, které, 
poněvadž je v  duši velmi vkořeněné 
a uhnízděné, dříve nepostřehla, a tudíž 
nechápala, že má v  sobě tolik zlého; 
a nyní, aby je odvrhla a zničila, objevuje 
se jí před očima a ona to tak vidí jasně 
osvětlené tímto temnotou zastřeným 
světlem božského patření (přestože není 
horší než dříve, ani sama sobě, ani před 
Bohem), a  poněvadž v  sobě vidí to, co 
dříve neviděla, zdá se jí být jasné, že když 
je taková, že nejen není hodna toho, aby 
na ni Bůh shlédl, a že si dokonce zaslouží, 
aby si ji hnusil, a že se mu již hnusí.

Na základě tohoto porovnání můžeme 
nyní pochopit, […] jak samo světlo a lás-
kyplná Moudrost, která se má s  duší 

spojit v  jedno a přetvořit ji, je stejná 
jako ta, která duši na počátku očišťuje 
a připravuje; tak jako týž oheň, který 
v  sebe přetváří dřevo tím, že do něj 
pronikne a  pomalu v  něm povstává, 
je stejný jako ten, který ho pro tento 
účinek nejprve připravil“ (II Noc 10,1–3).

Cesta života spočívá tedy v našem vnitřním 
přetváření, někdy příjemném, někdy 
bolestném, které nás připodobní Ježíši 
až do jeho nejhlubšího prožívání a cítění. 
Na začátku nás Pán v  modlitbě přita‑
huje k  sobě, láká a „svádí“ nás citelnými 
milostmi, tak jako oheň zahřívá a  laská 
dřevo. A pak začíná práce, ve větší hloubce 
a více uvnitř. Někdy se podobá chirurgické 
operaci, při níž se musí odstranit všechno 
mrtvé  – starý člověk musí zemřít, aby se 
narodil nový. Tu podstatnou práci dělá Bůh 
sám, ale my k  tomu musíme dát souhlas 
a spolupracovat, jak je nám to možné.

Žít naplno znamená nechat Boha, aby nás 
přetvářel a  znovu nám daroval život jako 
Lazarovi. Není to ještě vzkříšení, ale je to 
už jeho předchuť. Ostatně nemylme se: 
Ježíš nedal Lazarovi „vstát z  mrtvých“, 
Lazar později zemřel stejně, jako i  my 
zemřeme. Ale je to znamení budoucího 
zmrtvýchvstání, i  toho našeho. Ode‑
vzdejme se tedy tento týden plameni 
Ducha svatého, který nás stále víc oživuje 
za probouzí k životu.
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Pondělí 30. března: navzdory všemu doufat
„Všechno shromáždění vzkřiklo velikým hlasem a velebili Boha, který vysvobo-
zuje ty, kdo v něho doufají.“ Dan 13,60

„Čím více duše od Boha doufá dostat, tím víc od něho dosáhne“ III Výstup 7,2

Praktikuji dostatečně teologální ctnost naděje v malých věcech svého každo-
denního života?

Modlitba na každý den týdne - 5. týden

Úterý 31. března: přijmout Boha jako svého Otce
„Já stále konám to, co se líbí Otci.“ Jan 8,28

„Na co ještě čekáš, když ve svém srdci můžeš milovat Boha hned teď ?“ 
Výroky 26

Jaký je dnes můj osobní vztah k Bohu, našemu Otci?

Středa 1. dubna: dát Bohu to, co ode mne čeká
„Důvěřovali v něho, přestoupili královský rozkaz a vydali svá těla, aby nemuse-
li uctívat žádného boha, jedině Boha svého, a klanět se mu.“ Dan 3,95

„Čemu prospívá, jestliže dáváš Bohu jednu věc, když On tě žádá o jinou? 
Uvažuj, co Bůh asi chce, a udělej to, neboť tak lépe uspokojíš své srdce než 
tím, k čemu se kloníš ty.“ Výroky 72

Existují v mém životě bůžci nebo modly, které mě ovládají (tabák, mobil…)? 
S Boží milostí se rozhodnu, že jim vykážu patřičné místo.

Čtvrtek 2. dubna: zakusit milosrdenství
„Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt 

navěky!“ Jan 8,37

„To onemocnění však není k smrti, ale ke slávě Boží, protože v tomto 
onemocnění kvůli samému Bohu duše zemdlí pro hřích a pro všechny 

věci, které Bůh nejsou.“ II Noc 19,1

Hřích znamená duchovní smrt. Pokusím se před velikonocemi přijmout 
svátost smíření. Jsem si jist Božím milosrdenstvím.

Pátek 3. dubna: všeobecné smíření
„Ježíš musí umřít za národ – a nejen za národ, ale i proto, aby rozptýlené 
Boží děti shromáždil vjedno.“ Jan 11,51–52

„Takto (ve chvíli smrti na kříži) vykonal větší dílo než za celý svůj život 
[…], když milostí smířil a sjednotil lidstvo s Bohem.“ II Výstup 7,11

Udělal jsem během této postní doby krok k odpuštění a smíření 
s někým? Ještě je čas…

Sobota 4. dubna: vnitřní přítomnost
„Navěky zbuduji svou svatyni u nich. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich 

Bohem a oni budou mým lidem.“ Ez 37,27

„Ježíš řekl, že k tomu kdo ho miluje, přijdou Otec, Syn a Duch svatý a učiní si 
u něj příbytek, to se stane tak, že ho nechá v Otci, Synu a Duchu svatém žít 

a přebývat božím životem.“ Plamen, Předmluva 2, citace Jan 14,23

Jsem pozorný na přítomnost Boha ve mně? Vždyť působí, že žiju, a i Bohu 
jeho přítomnost ve mně působí radost.

„Ježíšovo zatčení“, Caravaggio,1602

„Terezka u nohou papeže Lva XIII“,
Céline Martin


