
Sláva Bohu za vše!

výběr z duchovních poučení svatých otců

Amvrosije Optinského
Ignatije Brjančaninova
Serafíma Sarovského 

a
Jana Kronštadtského

s modlitbami na každý den

Sláva Bohu za vše!

 
výběr z duchovních poučení svatých otců

Amvrosije Optinského
Ignatije Brjančaninova
Serafíma Sarovského

a
Jana Kronštadtského

s modlitbami na každý den



Dovolujeme si čtenáři předložit výběr z duchovních poučení svatých otců Amvro-
sije Optinského, Ignatije Brjančaninova, Serafíma Sarovského a Jana Kronštadt-
ského. Tito světci k nám promlouvají z neobyčejné blízkosti nikoli jen proto, že  
jsou květy téže slovanské církve, nýbrž také proto, že nezměrná duchovní hloubka  
jejich životů byla spojena s pilnou pastýřskou činností. Denně sloužili desítkám  
a stovkám lidí a pomáhali jim s jejich každodenními těžkostmi a otázkami. Žili,  
podobně jako my, ve společnosti, která se od Boha a Církve vzdalovala, která o-
bojí stále více přehlížela, považovala je za zbytečné, přežilé a dokonce postupem  
času za hodné zničení a vymazání z paměti.

Do výběru jsme zařadili nejrozšířenější korpus poučení svatého Amvrosije Optin-
ského, který je často považován za nejvýznamnějšího z optinských starců. Z  pra-
cí světitele Ignatije Brjančaninova, který se vedle Makária Korintského, spoluau-
tora známě Filokalie, z celého novodobého pravoslavného episkopátu nejvíce za-
býval díly svatých otců, jsme zařadili kapitoly o četbě Písma svatého a o prelesti  
z jeho stěžejní knihy „Asketických zkušeností“. Dále jsou uvedena poučení nej-
většího novodobého slovanského světce, svatého Serafíma Sarovského. A koneč-
ně je zařazen výběr z knihy svatého spravedlivého Jana Kronštadtského „Můj ži-
vot v Kristu“ týkající se zejména moci Svatého Přijímání.

Předkládaná brožura není vědeckou prací. Je-li cílem našeho života získání Du-
cha Svatého a je-li vše, co není z víry, hříchem, pak předkládaná poučení mohla  
a směla být vydána pouze proto, aby ti, jež je budou číst, činili tak výhradně z lá-
sky ke Kristu a s touhou získat Svatého Ducha.

na Strážném vrchu nad Rumburkem
          15./28.ledna 2013 l.S.
    ctihodného Pavla Thébského 

prot. Antonij Drda

Duchovní poučení ctihodného Amvrosije Optinského

1. Jak žít?

Starec Amvrosij často slýchával od pří-
chozích obecnou otázku „jak žít?“. Ob-
vykle  odpovídal  s  nadsázkou:  „Жить 
не тужить, никого не осуждать, ни-
кому не досаждать и всем мое поч-
тение.“  (přibližně:  žít  a  nehořekovat, 
nikoho neodsuzovat, nikomu neškodit a 
všem moje úcta)1.  „Nehořekovat“ zna-
mená snášet v životě s dobrou myslí ú-
trapy a neúspěchy. „Neodsuzovat“ uka-
zuje na rozšířený mezi lidmi nedostatek 
odsuzování  bližních.  „Neškodit“  -  ne-
způsobovat  nikomu nepříjemnost  nebo 
trápení. „A všem moje úcta“ - chovat se 
ke všem s úctou a nepovyšovat se. Zá-
kladní myšlenkou tohoto rčení je poko-
ra. Na stejnou otázku odpovídal starec 
i trochu jinak: „Нужно жить нелице-
мерно и вести себя примерно, тогда  

наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно“ (je třeba žít nelicoměrně 
a chovat se příkladně, tehdy bude naše dílo správné, v opačném případě se u-
káže jako nečisté). Nebo ještě jinak: „Жить можно и в миру, только не на  
юру.“ (Je možné žít i ve světě, ale v ústraní /ne „na větru“ nebo „na výsluní“, 
uprostřed světa/).

„V tomto světě máme žít tak,“ říkal starec, „jako otáčející se kolo. Sotva se 
jedním místem dotkne země, již se pozvedá vzhůru; zato my, když padneme 
na zem, vstát už nemůžeme.“ 

Na otázku, co to znamená „žít podle srdce“, báťuška odpověděl: „Neplést se 
do záležitostí druhých a vidět v ostatních všechno dobré.“

„Podívej se, Melitono“, říkal starec jedné monašce, když ji varoval před do-

1 Některé výroky ctihodného Amvrosije Optinského záměrně uvádíme v původním ruském 
znění. Často v nich totiž má svůj význam verš nebo slovní hříčka, která rodilému mluvčí-
mu příp. čtenáři s hlubší znalostí ruštiny odkryje více než pouhý český překlad.



mýšlivostí, „drž se středního tónu; nasadíš vysoko a nevyzpíváš, nasadíš níz-
ko a udusíš se; ale ty, Melitono, ty se drž středního tónu.“ 

2.O kříži

Jde-li člověk správnou cestou, jako by neměl kříž. Avšak když z ní sejde a za-
čne se toulat tu na jednu, tu na druhou stranu, tehdy se objeví různé okolnos-
ti, které ho směřují na původní cestu. Tato „postrčení“ znamenají pro člověka 
kříž. Bývají různá, jaká kdo potřebuje.

Někdy přichází kříž skrze mysl – stává se, že člověka zarmucují hříšné my-
šlenky, ovšem člověk v nich není vinen, pokud s nimi nesouhlasí. Přestože 
Hospodin odpouští hříchy kajícníkům, každý hřích vyžaduje očistný trest. 
Kupříkladu, rozumnému lotru sám Pán řekl:  „Dnes se mnou budeš v ráji“ 
a mezitím, po těch slovech, mu zlomili holenní kosti. Jaké asi bylo pouze na 
rukou, se zlomenýma nohama, viset na kříži ještě tři hodiny? To znamená, že 
mu ještě bylo třeba očistného utrpení. Pro hříšníky, kteří umírají ihned po po-
kání, jsou očistné modlitby Církve a těch, kteří se za ně modlí; a ti, kteří jsou 
ještě naživu, sami se musejí očišťovat nápravou života a almužnou (dobrými 
skutky) přikrývajícími hříchy. Někdy jsou na člověka sesílána utrpení bez vi-
ny pro to, aby po příkladu Krista trpěl za druhé.

Báťuška otec Amvrosij radil při úkladech lidských a nepřátelských utí-
kat se k žalmům svatého proroka Davida, které se on modlíval, když jej 
pronásledovali nepřátelé, jmenovitě číst žalmy 3., 53., 58, a 142. A když bude 
útočit sklíčenost2 a bezděčné trápení, číst žalmy 101., 36. a 90..

3.O modlitbě Ježíšově

Mnohým otec Amvrosij radil  jak v dopisech tak ústně neopomíjet krátkou 
modlitbu Ježíšovu „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou, hříš-
ným“. Třebas jen šeptem pronášej modlitbu Ježíšovu, neboť modlitbou mysli3 
si mnozí uškodili. Starec ještě vyprávěl: „Jeden bratr se zeptal druhého: ´kdo 
tě naučil modlitbě Ježíšově?´ - A on odpověděl: ´běsi!´ - ´Jak to myslíš?´ - 
´Tak. Tolik mě znepokojují hříšnými myšlenkami, že jsem se modlil Ježíšovu 
modlitbu znovu a znovu, až jsem jí přivykl.´“

 

2 уныние, tak i dále
3 от (молитвы) умной

4.O hříších

Je velmi nutné si hříchy poznamenat, jakmile si vzpomeneme, a to odkládá-
me; to je malý hřích, tamto se stydíme říct nebo to „řekneme potom“, pak při-
jde čas pokání a my nemáme co říci.

Tři kolečka do sebe zapadají: nenávist je z hněvu a hněv je z pýchy.

5.Proč lidé hřeší

Starec tuto otázku řešil takto: „Buď proto, že nevědí, co se má dělat a čemu je 
třeba se vyhýbat; nebo, pokud to vědí, zapomínají; jestliže nezapomínají, tak 
kvůli lenosti a sklíčenosti. Naopak, protože jsou lidé velmi leniví ke skutkům 
zbožnosti, často zapomínají na svou první povinnost – sloužit Bohu. Od leno-
sti a zapomnění docházejí až ke krajnímu nerozumu nebo neznalosti. Lenost, 
zapomnění a neznalost – to jsou tři obři, jimiž je zotročen lidský rod ne-
zničitelnými pouty... Proto se také modlíme ke Královně Nebeské: „Přesvatá 
Vládkyně moje Bohorodice, svatými svými a nejmocnějšími modlitbami ode-
žeň ode mne poníženého a ubohého služebníka svého sklíčenost, zapomnětli-
vost, nerozumnost a nedbalost...“.4

6.Ospravedlňování se

Lidé se vždy snaží ospravedlnit své kroky. Starec však říkal, že sebeosprave-
dlňování se je velký hřích. Pro ilustraci uváděl následující případ: jednou 
přijel do vězení pokojný5 Panovník Mikuláš I. a začal se ptát vězňů, za co 
jsou odsouzeni. Všichni se ospravedlňovali a říkali, že jsou vězněni neprá-
vem. Panovník pak přišel ještě k jednomu a zeptal se ho: „A ty tu jsi za co?“ 
V odpověď dostal: „Za všechny mé velké hříchy je pro mne i vězení málo.“ 
Tehdy se panovník obrátil k úředníkům, kteří ho doprovázeli, a řekl: „Ihned 
propustit na svobodu!“.

7.Pokání

„Jaká jen to přišla doba“, pravil starec, „dříve, když už někdo činil upřímné 
pokání, tak také hned napravoval svůj hříšný život, ale nyní to často bývá tak, 
že člověk i řekne na zpovědi podrobně všechny své hříchy, ale pak se k nim 
opět vrací.“ Hříchy jsou jako vlašské ořechy – skořápku rozbiješ, avšak ořech 
z ní nejde ven. Nesplněný slib je totéž jako dobrý strom, který nenese ovoce.

4 modlitba jedenáctá, ranní konečná, k Přesvaté Bohorodici
5 již zesnulý (v okamžiku vyprávění, tedy v tomto případě po roce 1855)



8.O síle pokání a dobrotivosti Boží

Ke skutečnému pokání netřeba let a dní, nýbrž jednoho okamžiku. Do-
brotivost Boží k nám, hříšným, vyjadřoval starec následujícím rčením pře-
vzatým od Dimitrije, metropolity rostovského (poučení na den Záštity Pře-
svaté Bohorodice): „Spravedlivé vede do Království Nebeského apoštol Petr. 
A hříšníky – sama Královna Nebeská.“

9.O pokoře a trpělivosti

„Jesliže tě někdo urazí“, radil starec jedné monašce, „neříkej to nikomu kro-
mě starce a budeš mít (vnitřní) pokoj. Konej poklonu všem a nevěnuj pozor-
nost tomu, jestli ti na tvoji poklonu odpovídají či nikoli. Pokořovat se je třeba 
před všemi. Jestliže jsme se nedopustili hříchů, kterých se dopustili jiní, mož-
ná to bylo proto, že jsme k tomu neměli příležitost. Prostředí a podmínky by-
ly odlišné. V každém člověku je něco dobrého, my obvykle vidíme na dru-
hém jen chyby, ale co je dobré, to nevidíme.“ Bližnímu je třeba prokazovat 
milosrdenství a veškerou shovívavost. Ovšem od sebe požadovat celou prav-
du – dodržování  přikázání  Božích.  „Království  Boží“,  říkával  ještě starec, 
„není v slovech, ale v moci; je třeba méně vykládat a více mlčet, nikoho ne-
odsuzovat a všem prokazovat úctu.“

10.V čem spočívá půst

„Není snad Bohu jedno“, ptali se někteří, „jaké jím jídlo, jestli postní či ne-
postní?“ Na to starec odpovídal: „Ne jídlo má význam, ale přikázání. Adam 
nebyl vyhnán z ráje za to, že jedl, nýbrž jen za to, že okusil zapovězené. Pro-
to i nyní v úterý, čtvrtek a jiné dny je možno jíst, co chceš, a není za to nikdo 
trestán, kdežto ve středu a v pátek je tomu jinak, protože se nepodřizujeme 
přikázání. Zvláště toto je důležité, že skrze poslušnost se získává pokora.

11.O pýše

Člověku je přirozené hřešit a nezbytné se pokořovat. Jestliže se nepokoří, po-
kořují ho okolnosti důmyslně uzpůsobené jeho duchovnímu užitku. Šťastný 
člověk se obvykle zapomíná a vše připisuje sobě – své nicotné síle a domnělé 
moci. Jedna monaška napsala starci, že ji velmi znepokojuje pýcha a spoléhá-
ní se na sebe sama. Otec Amvrosij odpověděl: „Chraň se těchto zlých vášní. 
Na příkladu svatého krále-proroka Davida vidíme, že pýcha a spoléhání se na 
sebe jsou škodlivější než cizoložství a vražda. Druhé přivedly proroka k po-
koře a pokání, první jej dovedly k pádu.“

12.O lenosti a sklíčenosti

Nuda je vnučka sklíčenosti a lenosti dcera. Abys ji odehnal, potrap se v práci 
a v modlitbě neleň; pak i nuda odejde a horlivost přijde. A když k tomu přidáš 
trpělivost a pokoru, zbavíš se mnohého zla.

Když přijde trudnomyslnost, nezapomeň se pokořit; vzpomeň si, jak jsi vinen 
před Hospodinem i před sebou, uvědom si, že si nezasloužíš nic lepšího, a i-
hned pocítíš  úlevu.  Je psáno:  „Mnohé úzkosti  jsou spravedlivého“ (Žalm 
33.20)6; a mnohé jsou rány hříšných. Takový už je náš život tady – jen trá-
pení a trápení, ovšem právě jimi se dosahuje Království Nebeské. Pociťuješ-li 
nepokoj, opakuj si častěji: „Hledej pokoje, a stíhej jej“ (Žalm 33.15). Bázeň 
před spravedlivým soudem Božím i slabé činí silnými.

13.O křesťanských ctnostech

„Tři apoštolové – Petr, Jan a Jakub“, pravil báťuška, „vyjadřují víru, naději 
a lásku. Jan vyjadřuje lásku – byl blíže k Spasiteli než ostatní a při Poslední 
večeři ležel na hrudi Spasitelově. Petrovi, byť byl v tu chvíli za dveřmi s při-
sluhujícími, byla poté svěřena Církev a dáno právo pást stádce Kristovo: vy-
jadřuje víru. O Jakubovi se všeobecně říká málo. Dokonce jej není ani nikde 
vidět, avšak byl uznán za hodného spatřit s ostatními dvěma apoštoly slávu 
Boží – vyjadřuje naději, naději, která není vidět; vždy je neviditelně skryta 
v člověku před zraky ostatních a střeží svoji moc. A naděje nezahanbí.“ Je 
třeba mít více prostoty. Učit, to je jako házet ze zvonice kamínky. Ale žít (vy-
učované),  to  je  jako  velké kameny tahat  nahoru  na  zvonici.  Pán  přebývá 
v prostých srdcích. Kde není prostota, tam je pustota. Pokořuj se a všechna 
tvá díla půjdou kupředu. Kdo ustupuje, více získává. Bez naučení bázni Boží, 
čím by ses byl děti snažil zaujmout, nepřinese to plody ve věci dobrých mra-
vů a zbožného života. Upevňujte se vírou a nadějí na milosrdenství Boží. Vi-
dění sebe sama jako horšího než druzí stojí na počátku pokory. 

14.O zlých vášních a nedostatcích

Pýcha a nepokora rodí lež – počátek veškerého zla a běd. Přetvářka je hor-
ší než nevíra. Netřeba věřit znamením a nebudou se vyplňovat. Nepokořuješ 
se a proto taky nemáš pokoj. Sebeláska naše je kořen všeho zla. Pamatování 
si zlého, závist a nenávist se skrývají uvnitř, rodí jedna druhou, rozrůstají se 
z vnitřního kořene sebelásky. Kde začíná, že člověk je špatný? Tam, kde za-

6 překlady citátů Písma svatého není-li uvedeno jinak dle Bible kralické, číslování žalmů dle 
pravoslavného Žaltáře, tak i dále



pomíná, že nad ním je Bůh. V prázdnotě (prožitý) čas rodí hřích.

15.Vztah k sobě a bližním

Říkat dobré věci – stříbro rozsýpat. Moudré mlčení – zlato. Nemiluj po-
slouchat řeči o nedostatcích druhých – budeš mít méně svých. O svých hří-
ších mluv a sebe více obviňuj a ne lidi kolem. Kdo nás pokořuje, ten nás ob-
darovává. A kdo nás chválí, ten nás okrádá. 

16.O smyslu utrpení

Svobodu člověka ani sám Hospodin neznásilňuje, byť i mnohými trápeními 
přivádí (člověka) k rozumu. Blahoslavený ten, který trpí křivdu pro spravedl-
nost a pro zbožný život.  Pokud Pán nedopustí,  nikdo nám nemůže ublížit,  
i kdyby to byl kdokoli.

17.O podrážděnosti

Nikdo nemůže ospravedlňovat svůj hněv jakoukoli nemocí – pochází to z pý-
chy. Nepropadnout podrážděnosti a hněvu si vyžaduje nespěchat.

18.O vítězství dobra nad zlem

Jednou přišla otci Amvrosijovi k posouzení následující otázka: „Povinností 
křesťana je konat dobro a snažit se, aby dobro vítězilo nad zlem. V Evange-
liu se praví, že až nastane konec světa, zlo zvítězí nad dobrem. Jak je možno 
se snažit o vítězství dobra nad zlem s vědomím, že tyto snahy nebudou koru-
novány úspěchem a zlo nakonec zvítězí? Podle Evangelia je společenství lidí  
na konci dějin vykresleno v těch nejstrašnějších barvách. To je v protikladu 
k možnosti neustálého zdokonalování se člověka. Je-li pak možno namáhat se 
pro dobro lidstva, když si můžeme být jisti, že žádné prostředky nejsou s to 
v konečném výsledku dosáhnout před koncem světa možné mravní dokonalo-
sti člověka?“ 

Starec odpověděl: „Zlo už je poraženo – je poraženo nikoli úsilím a náma-
hou lidskou, nýbrž samotným Pánem a Spasitelem naším, Synem Božím, Je-
žíšem Kristem, jenž pro to i sestoupil s nebe na zem, vtělil se, trpěl ve svém 
lidství a svým utrpením na Kříži a vzkříšením porazil moc zla a jeho původce 
– ďábla, který ovládal pokolení lidské, vysvobodil nás z otroctví ďábla a hří-
chu, jak sám pravil: ´Aj, dávámť vám moc šlapati na hady a na štíry i na vše-
likou moc nepřítele´ (L 10.19). Nyní se všem věřícím křesťanům dává v taji-
ně křtu moc přemáhat zlo a konat dobro prostřednictvím plnění evangelních 
přikázání.

Svatý apoštol Pavel říká, že před druhým příchodem Spasitelovým  ´zjeven 
bude ten člověk hřícha, syn zatracení, protivící a povyšující se nade všecko, což  
slove Bůh´ (2. Sol 2.3-4), čili antikrist. Ale zároveň je zde řečeno, že Pán Je-
žíš ho  ´zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své´ (2. 
Sol 2.8). Kde je zde vítězství zla nad dobrem? A obecně, jakékoli vítězství zla 
nad dobrem je pouze domnělé, dočasné.“

19.Život věčný

Kdykoli srdce lpí na pozemském, je třeba si uvědomit, že nic pozemského si 
do Království Nebeského nevezmeme.

20.O mlčení

Jakýsi starec se na něco zeptal tří mnichů. Jeden odpověděl tak, druhý onak 
a třetí řekl: „Nevím“. Tehdy mu starec řekl: „Našel jsi cestu.“

21.O neodsuzování

Přísloví říká: „На чужой роток не накинешь платок.“7 Lidé soudí sprave-
dlivě i nespravedlivě, ale soudit všechny bude Bůh, soudce na osobu nehledí-
cí. Proto pokud jde o druhé, spokojíme se s tím, co víme, a budeme se spíše 
starat o vlastní duši, aby ona nepodlehla soudu kvůli nesprávným úsudkům, 
nemluvě již o skutcích. Nemluv o nikom nepěkně v jeho nepřítomnosti a ne-
vrátí se ti od nikoho zloba a škoda.

22.Pláč

Zeptali se báťušky: „co znamená pláč?“. Báťuška odpověděl: „Pláč je (vnitř-
ní) nářek; nebývá pláč od slz, nýbrž slzy od pláče.“

23.O myšlenkách

Když ti bude myšlenka říkat: „Proč jsi tomu člověku, který tě urazil, neřekl to 
a to?“, řekni své myšlence: „Teď už je pozdě něco říkat – opozdil jsem se.“

Když přijdou poskvrňující a ostatní odsuzující myšlenky, pokoř se a nevěnuj 
jim žádnou pozornost. Člověka neustále znepokojují hříšné myšlenky; avšak 
jestli je nepřijímá, pak v nich není vinen.

7 Cizí ústa nepřikrýváš (svým) kapesníkem.



24.Bázeň Boží

Na otázku, kterak si osvojit bázeň Boží, báťuška odpovídal: „Vždy je třeba 
mít Boha před sebou. Představuji Hospodina před oblíčej svůj vždycky (Žalm 
15.8). Bázeň Boží se také získává plněním Božích přikázání a tím, že konáme 
vše dle našeho svědomí.

Světitel Ignatij Brjančaninov: O Bibli

Při čtení Evangelia nehledej požitek, nehle-
dej  nadšení,  nehledej  vynikající  myšlenky, 
ale snaž se spatřit bezhříšnou svatou prav-
du. 

Neuspokojuj se pouze neplodnou četbou E-
vangelia; snaž se plnit jeho přikázání, čti jej 
skutky. Je to kniha života, a tak je třeba ji 
číst životem.

Nemysli si, že nejsvětější z knih, Čtveroe-
vangelium, začíná Evangeliem od Matouše 
náhodou a bez smyslu končí Evangeliem od 
Jana. Matouš více učí, kterak plnit vůli Bo-
ží, a jeho rady zvláště odpovídají těm, kteří 
vstupují  na cestu Boží;  Jan vykládá obraz 
sjednocení  Boha  s  člověkem  obnoveným 
plněním přikázání,  což je  přístupné pouze 
těm, kteří uspěli na cestě Boží.

Když otevíráš knihu, svaté Evangelium, u-
vědom si, že rozhoduje o tvém věčném ú-

dělu. Podle ní budeme souzeni a podle toho, jací jsme byli zde na zemi, ob-
držíme buď věčnou blaženost nebo věčné tresty (viz J 12.48).

Bůh odkryl svou vůli nicotnému zrníčku prachu – člověku. Kniha, v níž je 
vyložena tato velká a nejsvětější vůle, je v tvých rukou. Můžeš jak přijmout, 
tak odmítnout vůli svého Stvořitele a Spasitele, podle toho, jak chceš. Tvůj 
věčný život a věčná smrt jsou v tvých rukou – posuď, nakolik je třeba, abys 
byl opatrný, moudrý. Nezahrávej si se svým věčným údělem! 

Modli se v zkroušenosti ducha k Hospodinu, aby ti odkryl oči k vidění zázra-
ků, skrytých v jeho zákoně (viz Žalm 118.18), kterým jest Evangelium. Oči 
se otevírají a vidí podivuhodné uzdravení duše od hříchu, vykonané Slovem 
Božím.  Uzdravení  tělesných neduhů bylo pouze důkazem uzdravení  duše, 
důkazem pro tělesné lidi, pro mysli oslepené smyslovostí (viz L 5.24). 

Čti Evangelium s krajní zbožností a pozorností. Nic v něm nepovažuj za ne-
důležité, za nepotřebné k prozkoumání. Každé jeho písmeno vyzařuje papr-
sek života. Pohrdání životem je smrt. 



Když čteš o malomocných,  raněných mrtvicí,  slepých,  ochrnutých,  posed-
lých, které vyléčil Pán, uvědom si, že tvá duše mající na sobě množství jizev 
hříchu, nacházející se v otroctví démonů, se podobá těmto nemocným. Nauč 
se z Evangelia víře, že Pán, který je uzdravil, uzdraví i tebe, jestliže jej budeš 
o toto uzdravení vroucně prosit. 

Hledej takové rozpoložení duše, abys byl schopen přijmout uzdravení. Tuto 
schopnost mají ti, kteří si uvědomují svou hříšnost a mají odhodlání se s ní  
rozejít (viz J 9.39-41). Pyšný spravedlivý, tedy hříšník slepý ke své hříšnosti, 
nepotřebuje Spasitele, je mu k ničemu (viz Mt 9.13). 

Schopnost vidět hříchy, vidět pád, ve kterém se nachází celé lidské pokolení, 
je zvláštním darem Božím. Vypros si tento dar a kniha Nebeského Lékaře – 
Evangelium, se pro tebe stane srozumitelnější. 

Usiluj o to, aby si tvůj um a tvé srdce osvojili Evangelium, aby tvá mysl, tak 
říkajíc, v něm plavala, žila v něm; tehdy i tvoje činnost stane se evangelní.  
Toho je možné docílit neustálým zbožným čtením, studiem Evangelia.

Ctihodný Pachomij Veliký, jeden z nejznamenitějších starých Otců, znal sva-
té Evangelium zpaměti a ukládal svým učedníkům, na základě Božího zjeve-
ní, v bezpodmínečnou povinnost se mu naučit. Tak je Evangelium všude do-
provázelo, vždy jim radilo. 

Jaké štěstí,  jaké bohatství  je učení  se Evangeliu zpaměti!  Nelze předvídat 
zvraty a neštěstí, jež nás mohou potkat v průběhu našeho pozemského života. 
Evangelium, jež známe zpaměti, čte i slepý, vězně provází do vězení, pro-
mlouvá k zemědělci namáhajícího se na poli, radí soudci v průběhu soudu, 
vede kupce na trhu, těší nemocného v mukách probdělé noci a tíživé samoty. 

Neodvažuj se sám vykládat Evangelium a ostatní knihy Písma svatého. Pís-
mo je proneseno proroky a apoštoly, proneseno nikoli svévolně, nýbrž pod 
vnuknutím Svatého Ducha (viz 2. Pt 1.21). Jakpak by nemohlo být nerozum-
né vykládat si ho svévolně? 

Svatý Duch, jež pronesl skrze proroky a apoštoly Slovo Boží, týž Duch je vy-
kládal skrze svaté Otce. Jak Slovo Boží, tak jeho výklad, obojí je dar Svatého 
Ducha. Pouze tento jediný výklad přijímá svatá Pravoslavná Církev! Pouze 
tento jediný výklad přijímají její skutečné děti! 

Kdo vykládá Evangelium i celé Písmo svévolně, ten zároveň odmítá výklad 
svatých Otců, Svatým Duchem. Kdo odmítá výklad Písma Svatým Duchem, 
ten, bez jakýchkoli pochybností, odmítá i samo Písmo Svaté. 

Tak se pro troufalé vykladače stává Slovo Boží, slovo spásy, závanem smrti, 
dvoubřitou dýkou, jíž zabíjejí sebe sama k věčné smrti (viz 2. Pt 3.16, 2. Kor.  
2.15-16). Jím se věčně zahubili Arios, Nestorios, Eutychios a ostatní heretici, 
kteří upadli svévolným a drzým výkladem Písma v rouhání. 

I však na toho patřím, kdož jest chudý a skroušeného ducha, a třese se před  
slovem mým (Iz 66.2), praví Hospodin. Takový buď ohledně Evangelia a pří-
tomného v něm Pána. 

Zanech hříšného života, zanech pozemských vášní a rozkoší, zřekni se duše 
své a Evangelium se pro tebe stane přístupným a srozumitelným. 

Kdož nenávidí duše své na tomto světě, pravil Pán, duši, pro kterou se po Pá-
du stala náklonnost k hříchu jako přirozenou, jakoby životem, k životu věčné-
mu ostříhá jí (J 12.25). Pro toho, kdo miluje svou duši, kdo se nerozhodl pro 
sebezapření, pro toho je Evangelium jako zavřené; čte písmena, ale slovo ži-
vota, jakožto Duch, zůstává pro něho skryto za neprostupnou záclonou. 

Když Pán přebýval v tomto světě v přesvatém těle, mnozí ho viděli a zároveň 
neviděli. Jaký je užitek, když člověk hledí tělesnýma očima, které má společ-
né se zvířaty, a nic nevidí očima duše, umem a srdcem? I nyní mnozí denně 
čtou Evangelium a zároveň ho nikdy nečetli, naprosto je neznají. 

Evangelium, jak řekl jeden ctihodný poustevník, se čte čistým umem; je chá-
páno úměrně plnění přikázání. Avšak přesné a dokonalé porozumění Evange-
liu nelze získat vlastním snažením – je to dar Kristův.  Duch Svatý, který se u-
sídlí ve svém skutečném a věrném služebníku, učiní jej i dokonalým čtená-
řem a skutečným plnitelem Evangelia.

Evangelium je obrazem vlastností nového člověka, který jest sám Pán s nebe 
(1.Kor. 15.47). Tento nový člověk je Bohem dle přirozenosti. Svůj svatý lid, 
v něho věřící a dle jeho příkladu se proměňující, učiní bohy dle blahodati8.

Vy, kteří se válíte v zapáchajícím a špinavém blátě svých hříchů, nalezněte 
v něm útěchu! Pozvedněte hlavy své, pohleďte na čisté nebe: tam je vaše mí-
sto! Bůh vám dává důstojnost bohů; vy, odmítajíce tuto důstojnost, si vybírá-
te něco jiného: důstojnost zvířat, i těch nejnečistějších. Vzpamatujte se! Od-
vrhněte smrduté bláto; očistěte se vyznáním hříchů; omyjte se slzami pokání; 
zkrášlete se slzami dojetí; pozvedněte se ze země; vystupte na nebe – dopro-
vázet vás tam bude Evangelium. Dokud Světlo máte, Evangelium, v němž je 
skryt Kristus, věřte v Světlo, abyste synové Světla – Krista – byli (J 12.36).

8 Slovo blahodať ponecháváme dle části novodobé české pravoslavné překladatelské tradice 
bez překladu. Slovo milost používáme tam, kde ruský text užívá téže slovo.



Duchovní rady ctihodného Serafíma Sarovského

Bylo to v posledních listopadových dnech 
roku 1831., v úterý, když jsem já, N. A. 
Motovilov, stál na večerní v chrámu Ži-
votodárného pramene Matky Boží v Sa-
rovské poustevně. Přistoupila ke mně jed-
na ze sirot otce Serafíma z jeho Mělnič-
ského společenství panen... a řekla: „Bá-
ťuška  otec  Serafím mě  za  tebou  posílá 
a uložil mi, abych tě přivedla.“

...  Když  jsme  dlouho  pohovořili  o  růz-
ných  věcech,  báťuška  otec  Serafím  mi 
přikázal  ...  abych druhého dne přijel  za 
ním do Bližší malé poustevny...

.Dalšího dne, ve čtvrtek, začal velký sta-
rec Serafím svou besedu...“.

Cíl křesťanského života spočívá v získávání Ducha Božího a to je cíl života 
každého křesťana žijícího duchovně. 

Cílem života světských obyčejných lidí je peněžitý zisk, u šlechty navíc střá-
dání poct, hodností a dalších vyznamenání za zásluhy o stát. 

Získávání Ducha Božího je taky kapitál, pouze s tím rozdílem, že je blahodat-
ný a věčný, a stejně jako peněžitý, úřední a dočasný získává se téměř totožný-
mi způsoby, způsoby, jež se navzájem velmi podobají. Bůh Slovo, Pán náš Je-
žíš Kristus, Bohočlověk, připodobňuje náš život k tržnici a dílo našeho po-
zemského života nazývá obchodem a říká nám všem: „Kupčtež, dokudž ne-
přijdu“ a „Vykupujíce čas; nebo dnové zlí jsou“ (Ef 5.16); tedy, získávejte 
čas k obdržení nebeských blah prostřednictvím pozemského tovaru... A já Va-
ší Ctihodnosti řeknu: půst, bdění, modlitba, panenství a všechny další dobré 
skutky přinášené Kristu nejsou dobré samy o sobě, neboť ne v nich spočívá 
cíl našeho křesťanského života a ne kvůli nim jsme se narodili, abychom je 
jen konali, nýbrž cíl  našeho života je ta samá blahodať Ducha Božího, již 
nám přinášejí, a tak výhradně v jejím získávání či nabývání (skrze ony dobré 
skutky) spočívá i cíl křesťanského života. 

Povšimněte si, že pouze pro Krista konaný dobrý skutek přináší plod Ducha 

Svatého, neboť pro Krista Duch Svatý přišel na svět. A tak vše, byť i dobré,  
ano, jak se říká, pro dobro konané a ne pro Krista nepřináší nám blahodať 
Ducha Svatého (neboť vše, co není z víry, je hřích). 

I když se na jedné straně takové dobré skutky, na základě jejich dobré podsta-
ty, nemohou nazývat hříchem a jsou Bohu příjemné - neboť každý, kdo mi-
luje Boha a činí spravedlnost, je mu milý – na straně druhé je řečeno „miluj 
Boha“ a ne pouze dobro: zde k uctění této líbeznosti dobrých skutků Bohu 
posílá Pán k takovým lidem zvěstovatele, kteří jim ukazují cestu Boží – vy-
dají-li se po této cestě, dobře, jejich dobro bude oceněno a obdrží Dar Ducha 
Svatého; nevydají-li se, pak od nich Bůh sice dle svého spravedlivého soudu 
neodejme odměnu za dobro, ovšem odmění je toliko časnými dobry, dobra 
věčná jim nedaruje, neboť ty jsou dávány pouze pro Pána našeho Ježíše Kris-
ta... 

Nuže tak tomu je a nikoli přímo; ačkoli za dobré skutky konané pro Krista se 
nám již i bez prostředníků dostává blahodati Nejsvětějšího Ducha Božího; 
neboť přece nejde o dobré skutky, nýbrž o plody Ducha Svatého darované 
nám skrze ně.

(z besedy ctihodného Serafíma Sarovského s N.A.Motovilovem)

Duchovní poučení
Duchovní poučení ctihodného otce Serafíma byla shromážděna, zaznamená-
na a poprvé vydána péčí mnicha Sarovské poustevny otce Sergije, který se 
později stal jeromonachem v Trojice-sergijevské lávře a archimandritou Ser-
puchovského Vysockého monastýru. Témuž autoru náleží i první životopis 
otce Serafíma sestavený v roce 1837. Pamětihodný metropolita moskevský 
Filaret, který vždy hluboce ctil sarovského starce a asketu, sám přehlédl a o-
pravil dílo otce Sergije, aby odstranil případné překážky k tisku. 

2. srpna 1838 psal svému náměstku archimandritovi Antonijovi:  „Posílám 
vám, otče náměstku, přehlédnutá mnou poučení neboli duchovní rady otce  
Serafíma. Dovolil jsem si změnit nebo doplnit některé výrazy částečně z jazy-
kových důvodů, částečně pro to, abych myšlenky, vyjádřené ne vždy dosti u-
celeně a ne vždy zcela obvykle,  ochránil před nesprávným pochopením či  
před mnohomluvností.  Prohlédněte  je a řekněte  mi,  lze-li  se domnívat,  že  
bych snad myšlenky starce někde pozměnil či nějak pokazil.“ V roce 1839 
„Duchovní poučení“ ctihodného Serafíma spatřila světlo světa, avšak nikoli 
společně s životopisem svatého starce, nýbrž v brožuře „Krátký opis života 



starce Sarovské poustevny, schimníka a poustevníka Marka“ (36 duchovních 
rad otce Serafíma). Životopis ctihodného Serafíma sestavený otcem Sergijem 
byl pak po mnohých a zdlouhavých snahách metropolity Filareta vydán ještě 
roku 1841. Pozornosti bohabojných čtenářů se předkládají, dle možnosti v ú-
plném znění, moudré duchovní rady svatého sarovského starce otce Serafíma.

(z knihy «Житие, подвиги и прославление Преподобного и богоносного отца 
нашего Серафима Чудотворца». Сост. Н.Левитский, М.: Издание Афонского  

Русского Пантелеимонова монастыря, 1905 г.)

 

 

1.O Bohu

Bůh je oheň zahřívající a rozněcující srdce a útroby. A tak, jestliže pocítíme 
ve svých srdcích chlad, který je od ďábla, neboť ďábel je chladný, tehdy při-
zveme Pána a ten přijde a zahřeje naše srdce dokonalou láskou nejen k Ně-
mu, ale i k bližnímu. A tvář teploty vyžene chlad toho, jenž nenávidí dobro.

Otcové, když byli tázáni, napsali: hledej Pána, ale nezkoumej, kde přebývá.

Kde je Bůh, tam není zlo. Vše, co pochází od Boha, je mírné a užitečné a při-
vádí člověka k pokoře a sebeodsouzení.

Bůh nám zjevuje svoji lidumilnost nejen tehdy, když konáme dobro, nýbrž 
i tehdy, když Jej zarmucujeme a hněváme. S jakou trpělivostí snáší Bůh naše 
přestoupení! A když trestá, jak dobrosrdečně trestá!

Nenazývej Boha spravedlivým, říká ctihodný Izák, neboť na tvých skutcích 
není vidět Jeho spravedlnost. I když Ho David snad i nazýval spravedlivým, 
Jeho Syn nám ukázal, že je více než dobrý a milostivý. Kde je Jeho spravedl-
nost? Byli jsme hříšníci a Kristus zemřel za nás (Izák Syrský, Slovo 90.).

Nakolik se člověk zdokonaluje před Bohem, natolik Jej následuje; v pravém 
věku mu pak Bůh zjeví svou tvář. Neboť spravedliví, podle míry zření Boha, 
vidí jakoby obraz v zrcadle, ale tam uzří zjevení pravdy.

Pokud Boha neznáš, je nemožné, aby se v tobě vzbudila láska k němu; a Bo-
ha nemůžeš milovat, jestliže ho neuvidíš. Vidění Boha je z jeho poznání, pro-
tože zření Boha nepředchází poznání Boha.

O skutcích Božích se nemá přemýšlet po jídle, neboť v plném břichu není  
zření tajemství Božích.

2.O důvodech příchodu Ježíše Krista na svět

Důvody příchodu Ježíše Krista, Syna Božího, na svět, jsou tyto:

1. láska Boží k lidskému pokolení - tak Bůh miloval svět, že Syna svého jed-
norozeného dal (J 3.16)

2. obnovení v padlém člověku obrazu a podoby Boží, jak to opěvuje Svatá 
Církev (1. kánon svátku Narození Páně, píseň 1.): ´Toho, jenž byl obrazem 
Božím a skrze přestoupení padl do úplného rozkladu, toho, jenž odpadl od 
lepšího Božského života, znovu obnovuje moudrý Stvořitel.´

3. spása lidských duší - neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět,  



ale aby spasen byl svět skrze něho (J 3.17).

A tak my, následujíce úradky Vykupitele našeho Ježíše Krista, musíme svůj 
život  vést  v souhlasu s jeho Božským učením, abychom skrze to obdrželi 
spásu svých duší.

3.O víře v Boha

Především je nezbytné věřit v Boha, neboť se odměňuje těm, kdož jej hledají 
(Žalm 11.6).

Víra je podle učení ctihodného Antiocha počátek našeho sjednocení s Bohem: 
skutečně věřící je kamenem chrámu Božího, připraveným pro stavbu Boha 
Otce, povznesený do výšky mocí Ježíše Krista, tj. Křížem, pomocí provazů, 
tj. blahodatí Ducha Svatého.

Víra bez skutků jest mrtvá (Jk 2.26). Skutky víry jsou: láska, pokoj, trpěli-
vost, milosrdenství, pokora, nesení kříže a život dle ducha. Pouze taková víra 
je pravdivá. Skutečná víra nemůže být bez skutků – kdo skutečně věří, ten 
bezpochyby má i skutky.

4.O naději

Všichni, kteří mají pevnou naději v Boha, jsou k němu povznášeni a osvěco-
váni září věčného světla.

Jestliže člověk sám sobě nevěnuje žádnou péči kvůli lásce k Bohu a kvůli 
dobrým skutkům s vědomím, že Bůh se o něho stará, taková naděje je skuteč-
ná a moudrá. Ovšem jestliže člověk sám pečuje o své záležitosti a obrací se 
k Bohu s modlitbou pouze tehdy, když jej postihují nevyhnutelná trápení a vi-
dí, že není vlastními silami schopen je odvrátit, a tak se začíná s nadějí obra-
cet k Bohu s prosbou o pomoc, taková naděje je marná a falešná. Skutečná 
naděje hledá pouze Království nebeského a je si jista, že cokoli pozemské, co 
je třeba k pozemskému životu, bude bezpochyby dáno. Srdce nemůže mít po-
koj, dokud nezíská tuto naději. Ta ho upokojí a nalije do něho radost. O této 
naději pravila úctyhodná a nejsvětější ústa: ´Pojdtež ke mně všickni, kteříž  
pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám´ (Mt 11.28), tedy: slož na-
ději ve Mne a nalezneš útěchu od námahy a strachu.

V Evangeliu od Lukáše je řečeno o Simeonovi: ´A bylo jemu zjeveno od Du-
cha svatého, že neuzří smrti, až by prve uzřel Krista Páně´  (L 2.26). A on 
svou naději neumrtvil, nýbrž čekal zaslíbeného Spasitele světa a když jej s ra-
dostí přijal na lokty své, pravil: „Nyní mne propouštíš, Pane, abych odešel do 

zaslíbeného mi Království tvého, neboť jsem obdržel naději svou – Krista Pá-
na.“

5.O lásce k Bohu

Kdo hledá dokonalou lásku k Bohu, žije v tomto životě, jako by nežil. Neboť 
se cítí být cizím všemu viditelnému a s trpělivostí očekává neviditelné. Celý 
se změnil v lásku k Bohu a zapomněl na jakoukoli jinou lásku.

Kdo miluje sebe, ten Boha milovat nemůže. Ale kdo nemiluje sebe pro lásku 
k Bohu, ten miluje Boha.

Ten, kdo skutečně miluje Boha, se považuje za poutníka a cizince na této ze-
mi, neboť duší i umem ve svém směřování k Bohu zří pouze jeho jediného.

Duše naplněná láskou Boží se v čas svého odchodu z těla nebude bát vzduš-
ného knížete, nýbrž odletí s anděly jakoby z ciziny do vlasti.

6.Proti přílišné péči 

Přílišná péče o světské věci je vlastní člověku nevěřícímu a malodušnému. 
A běda nám, jestliže se staráme sami o sebe a neutvrzujeme se svou nadějí  
v Bohu, jenž o nás pečuje! Pokud viditelná dobra, kterých užíváme v tomto 
věku, nepřisuzujeme jemu, jak od něho chceme očekávat ta dobra, která jsou 
zaslíbena ve věku budoucím? Nebudeme tak malověrní, ale raději  budeme 
hledat nejprve Království nebeského, a vše ostatní nám bude přidáno, podle 
slov Spasitele (Mt 6.33).

Je pro nás lepší přehlížet to, co není naše, tj. časné a pomíjející, a přát si naše, 
tedy neporušitelnost a nesmrtelnost. Neboť, až budeme neporušitelní a ne-
smrtelní, tehdy budeme uznáni za hodné viditelného zření Boha, podobně ja-
ko apoštolové při Božském proměnění (Pána na hoře) a zakusíme obecenství 
nad vším myslitelným možné jednoty s Bohem tak jako nebeské mocnosti.  
Protože budeme podobni  andělům a budeme syny Božími  jakožto synové 
vzkříšení (Lk 20.36).

7.O péči o duši

Podle těla je člověk podoben zažehnuté svíci. Svíčka musí dohořet a člověk 
musí zemřít. Avšak duše je nesmrtelná, pročež máme spíše pečovat o duši než 
o tělo – jaký užitek má člověk, jestliže získá celý svět a ztratí duši svou, aneb 
co dá člověk v závdavek za duši svou (Mk 8.36, Mt 16.26), kterou, jak zná-
mo, nelze ničím na světě vykoupit? Jestliže je jedna duše sama o sobě draho-



cennější než celý svět a pozemské království, o co vzácnější je Království ne-
beské. Duši považujeme za cennější nade vše z toho důvodu, jak praví Maká-
rij Veliký, že Bůh s ničím neuznal za hodné se spojit a sjednotit svým du-
chovním bytím, s žádným viditelným stvořením, než toliko s člověkem, jehož 
si zamiloval nad všechna svá stvoření (Makárij Veliký, Slovo o svobodě mys-
li, hl. 32.).

Basil  Veliký,  Řehoř Theolog,  Jan Zlatoústý, Kyrill  Alexandrijský,  Ambrož 
Milánský a další byli od mládí až do konce života panici; celý jejich život byl 
zaměřen na péči o duši a nikoli o tělo. Tak i my máme všechnu svou starost  
věnovat duši; tělo pouze proto posilovat, aby bylo s to podporovat ducha.

8.Čím je třeba sytit duši?

Duši je třeba sytit slovem Božím, neboť slovo Boží, jak praví Řehoř Boho-
slov, je andělský chléb, kterým se sytí duše dychtící po Bohu. Především je 
třeba se cvičit v četbě Nového Zákona a Žaltáře, což se má činit vestoje. To 
přináší osvícení rozumu, který se proměňuje Božskou proměnou.

Je třeba se tak učit, aby um jakoby plaval v zákoně Páně, jímž je třeba se řídit  
a uspořádat svůj život.

Velmi užitečné je zabývat se četbou slova Božího o samotě a pročíst rozvážně 
celou Bibli. Za jedno takové cvičení, kromě jiných dobrých skutků, Hospodin 
nezanechá člověka bez své milosti, nýbrž naplní jej darem porozumění.

Když člověk sytí svoji duši slovem Božím, naplňuje se porozuměním toho, 
co je dobro a co je zlo.

Četba slova Božího se má provádět v osamocení proto, aby byl veškerý um 
čtenáře pohroužen v pravdy Svatého Písma a přijímal tak od něho teplotu, 
která o samotě plodí slzy; od těch se člověk zahřívá celý a naplňuje se du-
chovními dary oblažujícími um i srdce více než jakékoli slovo.

Tělesná práce a cvičení v Božských písmech, učí ctihodný Izák Syrský, o-
chraňuje čistotu.

Dokud nepřijme Utěšitele, má člověk potřebu v Božských písmech, aby se 
vzpomínky na dobré otiskovaly v jeho umu a aby se od nepřestávajícího čtení 
obnovovalo v něm směřování k dobru a chránilo jeho duši od úzkých cest  
hříchu (Izák Syrský, Slovo 58.).

Taktéž je třeba sytit duši vědomostmi o Církvi, jak je od počátku do dnešního 
dne chráněna, jak trpěla v tu či onu dobu – znát to nikoli proto, že bychom si 

přáli vládnout nad lidmi, nýbrž kvůli možným otázkám, jež nám mohou být 
položeny.

Především je třeba toto vše dělat pro sebe, abychom získali duševní pokoj dle 
učení Žalmisty - ´Pokoj mnohý těm, kteříž milují zákon tvůj´ (Žalm 118.165).

9.O duševním pokoji

Není nic lepšího než pokoj v Kristu, v něm mizí veškerý boj vzdušných i po-
zemských duchů, ´Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti kní-
žatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti du-
chovním zlostem, kteréž jsou vysoko´ (Ef 6.12).

Příznakem rozumné duše je, když se člověk pohrouží umem do sebe a přebý-
vá v srdci. Tehdy jej Boží blahodať osvěcuje a on se nachází v pokojném roz-
položení a skrze to i v přepokojném9: v pokojném znamená s dobrým svědo-
mím, v přepokojném pak, protože um zří v sobě blahodať Svatého Ducha, dle 
slova Božího: ´V pokoji10 jest stánek jeho´ (Žalm 75.3).

Je možné vidět slunce tělesnýma očima a neradovat se? O co radostnější je, 
když um vidí vnitřním okem Slunce spravedlnosti, Krista. Tehdy se vskutku 
raduje radostí andělskou; o tom i apoštol pravil:  ´naše měšťanství jestiť v ne-
besích (Fil 3.20).

Když někdo přebývá v pokojném rozpoložení, jako kdyby lžící nabíral du-
chovní dary.

Svatí otcové, kteří přebývali v pokojném rozpoložení a byli osvěcováni bla-
hodatí Boží, žili dlouho.

Když člověk dosáhne pokojného rozpoložení, tehdy může ze sebe i na ostatní 
vylévat světlo osvícení rozumu; především je ale třeba, aby si člověk opako-
val slova prorokyně Anny: ´nevycházej z úst vašich slovo pyšné´ (1. Kr 2.3) 
a slova Páně: ´Pokrytče, vyvrz nejprv břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš,  
abys vyňal mrvu z oka bratra tvého´ (Mt 7.5).

Tento pokoj, jako jakési nevyčíslitelné bohatství, zanechal Pán náš Ježíš Kris-
tus svým učedníkům před svou smrtí, řka: ´Pokoj zůstavuji vám, pokoj můj  
dávám vám´ (J 14.27). O něm také mluví i Apoštol: ´A pokoj Boží, kterýž pře-
vyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši´
(Fil 4.7).

9 премирном
10 zde v pravoslavném chápání verše odlišném od Kralické bible



Jestliže člověk neodhlédne od světských potřeb, nemůže mít pokoj v duši.

Duševní pokoj se získává utrpením. Písmo praví:´vešli jsme byli do ohně i do  
vody, a však jsi nás vyvedl do rozvlažení´ (Žalm 65.12). Cesta těch, kteří chtě-
jí sloužit Bohu, vede skrz mnohá trápení.

Nic tak nepomáhá získávání vnitřního pokoje jako mlčení a – nakolik je to 
možné – nepřestávající rozhovor se sebou a výjimečný s ostatními.

A tak musíme všechny své myšlenky, přání a činy soustředit na to, abychom 
získali pokoj Boží a s Církví vždy pěli: Hospodine, Bože nás! Pokoj dej nám 
(Iz 26.12).

10.O zachovávání duševního pokoje

Všemi způsoby je třeba se snažit zachovat duševní pokoj a neznepokojovat se 
křivdami ostatních; proto je třeba všemožně usilovat o to, abychom se zdržo-
vali  hněvu a prostřednictvím bdělosti  um i srdce chránili před nemístnými 
hnutími.

Takové cvičení může dát lidskému srdci klid a učinit je příbytkem samotného 
Boha.

Obraz takové nehněvnosti vidíme na Řehoři Divotvůrci, od něhož na jakémsi 
veřejném místě nějaká prodejná žena žádala mzdu jakoby za s ní vykonaný 
hřích; a on, aniž by se na ni jakkoli rozhněval,  s klidem řekl jednomu ze 
svých druhů: „Dej jí ihned, co jí patří, kolik potřebuje.“ Žena, sotva přijala 
nespravedlivou mzdu, stala se terčem útoku zlého ducha; svatý jej od ní ode-
hnal modlitbou (Minea11, 17.listopad, jeho životopis).

Jestliže pak není možné se nerozčílit, pak v krajním případě je třeba krotit ja-
zyk, dle slov Žalmisty: ´potřín jsem byl, aniž jsem mluviti mohl´ (Žalm 76.5).

V takovém případě si můžeme vzít za příklad svatého Spiridona Trimithunt-
ského a ctihodného Efréma Syrského. První z nich (Minea, 12.prosinec, jeho 
životopis) snášel křivdu takto: když na příkaz řeckého panovníka vešel na cí-
sařský dvůr, jeden z dvorních sluhů, který jej považoval za žebráka, se mu 
posmíval, nechtěl jej pustit dovnitř a poté jej uhodil do tváře; svatý Spiridon 
bez hněvu, podle slova Páně, nastavil mu i druhou (Mt 5.39).

Ctihodný Efrém (Minea, 28.leden, v jeho životopise) se postil na poušti a byl  
svým učedníkem připraven o pokrm následujícím způsobem: učedník, když 

11 bohoslužebná kniha obsahující služby svatým na každý den roku

mu nesl jídlo, nechtěně rozbil nádobu. Ctihodný, když spatřil zarmouceného 
učedníka, mu řekl: „Nebuď smutný, bratře, když nechtělo jídlo přijít k nám, 
půjdeme my k němu“; šel, sedl si k rozbité nádobě, sbíral pokrm a jedl – tak 
byl nehněvný.

A jak je možno vítězit nad hněvem, lze vidět v životopisu velikého Pajsije 
(Minea, 19.červen, v jeho životopise), který prosil jemu se zjevivšího Pána 
Ježíše Krista, aby jej osvobodil od hněvu. A Kristus mu pravil: „Jestli chceš 
zvítězit nad hněvem a vztekem zároveň, nic si nepřej, neměj nikoho v nená-
visti a nikoho neponižuj.“

Abychom zachovali  duševní  pokoj,  je  třeba  od  sebe  vzdalovat  sklíčenost 
a snažit se mít radostného ducha a nikoli ducha zármutku, podle slova Síra-
chovce: ´zármutek mnohé zahubil a žádný užitek z něho není´ (Sir 30.25).12

Když člověk trpí velkým nedostatkem věcí potřebných pro tělo, je těžké nad 
sklíčeností zvítězit. Ovšem toto, samozřejmě, je třeba vztahovat na slabé du-
še.

Pro zachování duševního pokoje je taktéž třeba se všelikým způsobem vyhý-
bat odsuzování druhých. Neodsuzováním a mlčením se zachovává duševní 
pokoj; když je člověk v takovém rozpoložení, dostává se mu Božských zjeve-
ní.

Pro zachování duševního pokoje je třeba častěji se ponořovat do sebe a ptát  
se: kde jsem? Přitom je třeba dávat pozor, aby tělesné smysly, zvláště zrak, 
sloužily vnitřnímu člověku a nerozptylovaly duši smyslovými předměty – ne-
boť blahodatné dary dostávají pouze ti, kteří mají vnitřní činnost a bdí nad 
svými dušemi.

11.O chránění srdce

Jsme povinni bez přestání chránit svá srdce od nepatřičných myšlenek a doj-
mů, dle slov autora Přísloví: ´Přede vším...ostříhej srdce svého´ (Pří 4.23).

Z bdělého střežení srdce se v něm rodí čistota, pro kterou je dostupné vidění 
Pána, podle ujištění věčné Pravdy: ´Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Bo-
ha viděti budou´ (Mt 5.8).

Co do srdce vteklo dobrého, to nemáme bez potřeby vylévat; neboť v tako-
vém případě sotva posbírané může být v nebezpečí ze strany viditelných i ne-
viditelných nepřátel, než když, jako poklad, je chráněno v útrobách srdce.

12 český ekumenický překlad



Srdce pouze tehdy překypuje, když je rozněcováno Božským ohněm, když je 
v něm voda živá; když se tato všechna vylije, srdce chladne a člověk zamrzá.

12.O myšlenkách a tělesných hnutích

Musíme být prosti nečistých myšlenek, zvláště přinášíme-li modlitbu Bohu, 
neboť nelze smířit zápach s vůní. Kde jsou myšlenky, tam je i jejich přijetí.  
A tak je třeba odrážet hned první útok hříšných myšlenek a odhánět je od na-
šeho srdce. Dokud jsou děti babylónské, tj. zlé myšlenky, ještě nemluvňaty, je 
třeba je rozbíjet a ničit o kámen, jímž jest Kristus; zvláště tři hlavní vášně:  
břichopasnost, lakomství a světskou slávu, jimiž se snažil ďábel pokoušet do-
konce i samotného Pána našeho na konci jeho duchovního zápasu na poušti.

Ďábel ´jako lev v jeskyni své´ (Žalm 9.30) nám tajně rozestírá sítě nečistých 
a poskvrňujících myšlenek. A tak ihned, jakmile je spatříme, je třeba je roztr-
hat prostřednictvím zbožného rozjímání a modlitby.

Je třeba duchovního zápasu a velké bdělosti, aby se v průběhu pění žalmů náš 
um shodoval se srdcem i ústy a aby se tak v naší modlitbě ke kadidlu nepři-
míchával zápach. Neboť Hospodinu se protiví srdce s nečistými myšlenkami.

Budeme se bez přestání, dnem i nocí, se slzami utíkat k tváři dobrotivosti Bo-
ží, aby ten očistil srdce naše od všeliké zlé myšlenky, abychom mohli dů-
stojně jít po cestě našeho povolání a čistýma rukama mu přinášeli dary naší 
služby.

Jestliže nesouhlasíme se zlými myšlenkami vkládanými ďáblem, konáme do-
bro. Nečistý duch má velký vliv pouze na vášnivé; avšak na ty, kteří se očisti-
li od vášní, útočí pouze ze strany nebo zvnějšku.

Je-li snad možné, aby člověk v mladých letech nebyl znepokojován tělesnými 
myšlenkami? Je však třeba se modlit k Hospodinu, aby jiskra poskvrňujících 
vášní uhasla v samém počátku. Tak se v člověku nerozhoří plamen vášní.

13.O rozlišování toho, co se děje v srdci

Když člověk přijme cokoli božského, raduje se v srdci; avšak když přijme 
ďábelské, zarmucuje se. Když křesťanské srdce přijme něco božského, nepo-
třebuje ještě dalšího utvrzení v tom, je-li to od Pána; ale onou samotnou sku-
tečností je přesvědčeno, že je to nebeského původu, neboť v sobě zakouší du-
chovní plody: lásku, radost, pokoj, trpělivost, dobrotivost, milosrdenství, ví-
ru, mírnost, zdrženlivost (Gal 5.22).

Naproti tomu i kdyby na sebe ďábel přijal podobu anděla světla (2.Kor 11.14) 
nebo předkládal myšlenky vhodné, přesto srdce cítí jakousi nejasnost a neklid 
myšlenek. Což objasňuje svatý Makárij Egyptský a říká: „i kdyby (satan) tře-
bas i světlá zjevení nabízel, dobré působení dát nikdy nemůže, což je i známý 
znak jeho skutků“ (Slovo 4., hl. 13).

A tak z těchto různých působení v srdci člověk může poznat, co je božské 
a co ďábelské, jak o tom píše svatý Řehoř Sinajský: „podle působení tedy 
můžeš rozpoznat světlo zazářivší v tvé duši, je-li Boží nebo satanovo (Dobro-
toljubije, č.1, Řehoř Sinajský, O mlčení).

14.O pokání

Každý člověk, který chce dojít spásy, musí mít v srdci vždy rozpoložení k po-
kání a zkroušenost, dle Žalmisty: ´Oběti Boží duch skroušený; srdcem skrou-
šeným a potřebným, Bože, nezhrzíš´  (Žalm 50.19). V kteréžto zkroušenosti 
ducha může člověk zdárně a bez škody projít skrze chytré léčky ďábla, jehož 
veškeré snažení spočívá v tom, aby znepokojil lidského ducha a v tomto ne-
pokoji aby zasel svůj plevel, podle slov Evangelia: ´Pane, všaks dobrého se-
mene nasál na poli svém, kdeže se pak vzal koukol? A on řekl jim: Nepřítel  
člověka to učinil´ (Mt 13.27-28). 

Když se člověk snaží mít v sobě srdce pokorné a mysl neznepokojenou, ný-
brž pokojnou, tehdy jsou veškeré úklady nepřátelské neúčinné, neboť tam, 
kde je pokoj myšlenek, tam přebývá sám Hospodin Bůh - ´v pokoji13 jest stá-
nek jeho´ (Žalm 75.3).

Počátek pokání vychází z bázně Boží a pozornosti, jak praví mučedník Boni-
fác (Minea, 19.prosinec, v jeho životopise): strach Boží je otcem pozornosti 
a pozornost je matkou vnitřního pokoje, ten pak rodí svědomí, které vytváří 
to, aby duše, jakoby v nějaké čisté vodě a nikoli ve zkalené, zřela svou oškli-
vost a takto se rodí počátky a kořen pokání.

Po celý svůj život svými poklesky zarmucujeme velikost Boží a proto se také 
před ní musíme vždy pokořovat, prosíce o odpuštění našich vin.

Může omilostněný člověk po pádu vstát?

Může, dle Žalmisty: ´Velmi jsi ztuha na mne dotíral, abych padl, ale Hospo-
din spomohl mi´ (Žalm 117.13), neboť když prorok Nátan obvinil krále Davi-
da z jeho hříchu, ten se kál, a ihned obdržel prominutí (2.Kr 12.13).

13 zde v pravoslavném chápání verše odlišném od Kralické bible



Kromě toho za příklad slouží i jakýsi poustevník, který šel pro vodu a u pra-
mene upadl do hříchu s ženou; vrátil se do kelie, uvědomil si své prohřešení, 
znovu začal vést svůj asketický život jako předtím a nedbal našeptávání ne-
přítele, který mu předkládal závažnost hříchu a snažil se ho odvést od jeho a-
sketického života. Bůh to, co se stalo, odkryl jakémusi otci, a přikázal mu, a-
by bratra, jenž upadl do hříchu potěšil za takové vítězství nad ďáblem. 

Když se upřímně kajeme ze svých hříchů a obracíme se k Pánu našemu Ježíši 
Kristu celým svým srdcem, raduje se nad námi, vyhlašuje svátek a zve na něj 
jemu milé mocnosti, ukazuje jim vzácný peníz, který znovu nalezl, tj. svůj 
královský obraz a podobu. Vezme na svá ramena zbloudilou ovci a nese ji  
k svému Otci. V příbytcích všech, kteří se veselí, Bůh usídluje i duši kajícní-
ka, spolu s těmi, kteří se od něho nevzdálili. 

A tak nebudeme leniví obracet se k milosrdnému Vládci našemu rychle a ne-
oddáme se ledabylosti a zoufalství kvůli našim těžkým a nespočetným hří-
chům. Zoufalství je ďáblova největší radost. Je to smrtelný hřích, jak praví 
Písmo (1.J 5.16).

Pokání z hříchu, kromě jiného, spočívá v tom, jej neopakovat.

Tak jako je na každou nemoc lék, tak je i na každý hřích pokání.

A tak bez váhání přistupuj k pokání a ono se za tebe bude přimlouvat před 
Bohem.

15.O modlitbě

Ti, kteří se skutečně rozhodli sloužit Pánu Bohu, musejí se cvičit v pamato-
vání na Boha a v nepřestávající modlitbě k Ježíši Kristu, řka v duchu: „Pane 
Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou.“

Takovým cvičením, při ochránění se před roztěkaností a při zachování pokoje 
svědomí, je možné přiblížit se Bohu a sjednotit se s Ním. Neboť, dle slov 
svatého Izáka Syrského, bez nepřestávající modlitby se k Bohu přiblížit ne-
můžeme (Slovo 69.).

Význam modlitby velmi dobře vysvětlil svatý Simeon Nový Theolog (Dobro-
toljubije, č. 1). Její důstojnost velmi dobře popsal svatý Zlatoúst: „Veliká“, ří-
ká, „zbraň je modlitba, poklad nezcizitelný, bohatství nepomíjející, přístav ti-
chý, tišiny původ a nespočtu dobra kořen, pramen i matka (Margarit14, slovo 
5., O nepostižitelném).

14 jedno z nejslavnějších děl svatého Jana Zlatoústého

V chrámu je užitečné stát na modlitbě se zavřenýma očima ve vnitřním vní-
mání; oči otevírat pouze tehdy, když budeš cítit únavu nebo tě bude tížit spá-
nek a přivádět tě v dřímotu; tehdy je třeba obracet zrak k ikoně a k před ní  
hořící svíci.

Stane-li se, že budeš při modlitbě unesen umem k rozptýlení myšlenek, je tře-
ba se pokořit před Pánem Bohem a prosit o odpuštění, řka: „zhřešil jsem, Pa-
ne, slovem, skutkem, pomyšlením a všemi svými smysly“.

Proto je třeba se vždy snažit, abychom se neoddávali roztěkanosti myšlenek, 
protože tím se duše vzdaluje od pamatování na Boha a jeho lásku z popudu 
ďáblova, jak říká svatý Makárij: „veškeré přání našeho nepřítele spočívá v 
tom, aby naši mysl odvrátil od pamatování na Boha, bázně Boží a lásky (Slo-
vo 2., hlava 15).

Když budou um i srdce sjednoceny v modlitbě a myšlenky duše nebudou roz-
těkané, tehdy se srdce zahřeje duchovní teplotou, v níž zazáří světlo Kristovo, 
naplňujíc pokojem a radostí celého vnitřního člověka.

16. O slzách

Všichni svatí a ti, kteří se zřekli světa, po celý svůj život plakali v očekávání 
věčné útěchy podle zaslíbení Spasitele světa: ´Blahoslavení lkající, nebo oni  
potěšeni budou´ (Mt 5.4).

Tak i my jsme povinni plakat za odpuštění hříchů našich. V tom nás utvrzují 
slova Toho, jenž nosil purpur: ´Sem i tam chodící lid s pláčem rozsívá drahé  
símě,  ale  potom přijda,  s  plésáním snášeti  bude snopy své´  (Žalm 125.6) 
a slova svatého Izáka Syrského: „Omoč tváře své pláčem očí svých, aby na 
tobě spočinul Svatý Duch a omyl tě od skvrny zloby tvé. Upros Pána svými 
slzami, aby k tobě přišel“ (Slovo 68., O zřeknutí se světa).

Když pláčeme v modlitbě a znenadání se vkrádá smích, pak je to od ďábelské 
chytrosti. Je těžké postihnout skrytá a nenápadná působení našeho nepřítele.

Komu tečou slzy duchovního dojetí15,  tomu srdce  ozařují  paprsky Slunce 
pravdy – Krista Boha.

17.O světle Kristově

Abychom přijali a uzřeli v srdci svém světlo Kristovo, je třeba jak jen možno 
odvrátit se od smyslových předmětů. Poté, co duši napřed očistíme pokáním 

15 умиления



a dobrými skutky a s vírou v Ukřižovaného zavřeme tělesné oči, musíme se 
pohroužit do vnitřku srdce a vzývat jméno Pána našeho Ježíše Krista; a tehdy 
podle míry srdečnosti a vroucnosti ducha k Milovanému nachází člověk ve 
vzývaném jméně útěchu, která vzbuzuje přání hledat vyššího osvícení.

Když  se prostřednictvím takového cvičení  usídlí  um v srdci,  zazáří  světlo 
Kristovo a osvěcuje svatyni duše svou Božskou září, jak praví prorok Mala-
chiáš: ´Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti´  
(Mal 4.2).

Toto světlo je zároveň i život dle slov Evangelia: ´V něm život byl, a život byl  
světlo lidí´ (J 1.4).

Když člověk zří vnitřně věčné světlo, jeho um je čistý a neobsahuje žádné 
smyslové představy, nýbrž cele pohroužen do zření nestvořeného dobra zapo-
míná na všechno smyslové, nechce zřít ani sebe; ale přeje si skrýt se v srdci  
země, jen aby nebyl zbaven tohoto skutečného dobra – Boha.

18.O pozornosti nad sebou samým

Ten, kdo kráčí po cestě bdělosti nesmí věřit pouze vlastnímu srdci, nýbrž má 
hnutí svého srdce prověřovat zákonem Božím a činným životem zbožných a-
sketů, kteří takovým duchovním zápasem16 prošli. Tak je možno lépe zbavit 
se zlého a jasněji vidět pravdu.

Um bdělého člověka je jako postavená stráž či neusínající ochránce vnitřního 
Jerusaléma. Nacházeje se na výši duchovního zření hledí okem čistoty na ob-
cházející a útočící na jeho duši protivné síly, dle Žalmisty: ´pomstu nad ne-
přátely mými vidělo oko mé´ (Žalm 53.9).

Před jeho zrakem ďábel není skryt, ´jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by  
sežral´ (1.Pt 5.8), a ´bezbožníci napínají lučiště, přikládají šípy své na tětivo,  
aby stříleli skrytě na upřímé srdcem´ (Žalm 10.2).

A proto takový člověk následuje učení Božského Pavla přijímá všechny zbra-
ně Boží, ´aby mohl odolati v den zlý´ (Ef 6.13), a těmito zbraněmi ve spolu-
práci s blahodatí Boží odráží viditelné útoky a vítězí nad neviditelnými váleč-
níky.

Kráčející po této cestě nemá věnovat pozornost našeptávání, od čehož hlava 
může být naplněna prázdnými a znepokojujícími myšlenkami a vzpomínka-
mi, nýbrž má bdít nad sebou.

16 подвигом

Zvláště je třeba si na této cestě dávat pozor, abychom se neobraceli k skut-
kům druhých, nemysleli na ně a nemluvili o nich, podle Žalmisty: ´Z strany 
pak skutků lidských, já podlé slova rtů tvých vystříhal jsem se stezky zhoubce´  
(Žalm 16.4), a prosit Hospodina: ´od tajných očisť mne. I od zúmyslných zdr-
žuj služebníka svého´ (Žalm 18.13-14).

Člověk musí věnovat pozornost začátku a konci svého života, k jeho průbě-
hu, v němž se přihází štěstí i neštěstí, má být lhostejný. Abychom zachovali 
bdělost, je třeba se usebrat do vnitřní samoty, podle slova Páně: ´žádného na 
cestě nepozdravujte´ (L 10.4), tj. bez nutnosti nemluvit, jedině když za tebou 
někdo běží, aby od tebe uslyšel něco užitečného.

19.O bázni Boží

Člověk, který se rozhodl nastoupit cestu vnitřní bdělosti, musí mít především 
bázeň Boží, která je počátkem moudrosti.17

V jeho umu musejí být stále jako pečeť otištěna prorocká slova: ´Služte Hos-
podinu v bázni, a veselte se s třesením´ (Žalm 2.11).

Musí po této cestě kráčet s krajní opatrností a úctou ke všemu posvátnému 
a nikoli nedbale. V opačném případě je třeba se obávat, aby se na něho ne-
vztahovalo toto Boží ustanovení: ´Zlořečený ten, kdož dělá dílo Hospodinovo  
lstivě´ (Jer 48.10).

Zbožná opatrnost je zde nutná proto, že toto moře, tj. srdce se svými myšlen-
kami a přáními, jež je třeba očišťovat prostřednictvím bdělosti, je velké a ši-
ré, a přebývá v něm nespočet netvorů, tj. mnohé znepokojující myšlenky, ne-
správné a nečisté, potomstvo zlých duchů.

´Boha se boj´, praví Nejmoudřejší, ´a přikázaní jeho ostříhej´ (Kaz 12.13). A 
zachovávaje přikázání, budeš silný ve všelikém díle a tvé dílo bude vždy do-
bré. Protože, boje se Boha, z lásky k Němu budeš vše dělat dobře. A ďábla se 
neboj; kdo se bojí Boha, ten přemůže ďábla – proti tomu je ďábel bezmocný.

Dva  druhy strachu:  nechceš-li  se  dopouštět  zla,  boj  se  Boha a  nečiň zlo;  
a chceš-li konat dobro, boj se Boha a konej dobro.

Avšak nikdo nemůže dosáhnout bázně Boží, dokud se neosvobodí od všech 
světských starostí. Bude-li um prost péčí, bude jej pozvedat bázeň Boží a u-
nášet jej k lásce dobrotivosti Boží.

17 премудрости



20.O zřeknutí se světa

Bázeň Boží se získává tehdy, když se člověk zřekne světa a všeho, co se v 
něm nachází, a soustředí své myšlenky a smysly k jediné představě o zákonu 
Božím a celý se ponoří do zření Boha a v pocit svatým zaslíbeného blahosla-
venství.

Nelze se zříci světa a dosáhnout stavu duchovního zření a zároveň zůstávat 
ve světě. Neboť dokud se vášně neutiší, nelze nalézt duševní pokoj. Avšak 
vášně se neutiší, dokud nás obklopují předměty, které vášně vzbuzují. K to-
mu, abychom přišli do dokonalé bezvášnivosti a dosáhli dokonalého mlčení 
duše, je třeba dlouhého duchovního zápasu v rozjímání a modlitbě. Ovšem 
jak je možno se cele a pokojně nořit v zření Boha, učit se jeho zákonu a celou 
duší se pozvedat k Němu v plamenné modlitbě a přitom zůstávat uprostřed 
neumlkajícího šumu vášní bojujících ve světě? Svět ve zlu leží.

Dokud se neosvobodí od světa, duše nemůže upřímně milovat Boha. Neboť 
světské, podle slov ctihodného Antiocha, je pro ni cosi jako závoj.

Jestliže, říká tentýž učitel, žijeme v cizím městě, naše město je od něho dale-
ko a my známe své město, pak na co čekáme v cizím městě a v něm obdělá-
váme pole a staráme se o dům? A jak budeme pět Hospodinu píseň v cizí ze-
mi? Tento svět je oblastí jiného, tj. knížete věku tohoto (Slovo 15.).

21.O životě praktickém a rozjímavém18

Člověk sestává z těla a duše a proto i jeho životní cesta musí se skládat z čin-
ností tělesných i duševních – z praxe i rozjímání.

Cestu praktického života tvoří: půst, zdrženlivost, bdění, sklánění kolen, mo-
dlitba a ostatní tělesné zápasy tvořící úzkou a namáhavou cestu, která, dle 
slova Božího, vede do života věčného (Mt 7.14).

Cesta  nazíravého  života  spočívá  v  povznášení  umu  k  Hospodinu  Bohu, 
v bdělosti srdce, modlitbě umu a zření skrze taková cvičení věcí duchovních.

Každý, kdo chce vést duchovní život, musí začít od praktického života a tepr-
ve potom přistupovat k nazíravému, neboť bez praktického života nelze do-
sáhnout nazíravého.

Praktický život slouží k našemu očištění od hříšných vášní a uvádí nás na stu-
peň praktické dokonalosti; a tím nám zároveň připravuje cestu k nazíravému 

18 умозрительной

životu. Protože pouze ti, kteří se očistí od vášní a dokonalí, mohou přistupo-
vat k onomu životu – jak je možno vidět ze slov Písma Svatého ´Blahoslave-
ní čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou´ (Mt 5.8) a ze slov svatého Ře-
hoře Bohoslova (v slovu na svatou Paschu): „k nazírání mohou bez nebezpečí 
přistupovat pouze ti nejdokonalejší podle své zkušenosti“.

K rozjímavému životu je třeba přistupovat s bázní a třesením, se zkroušeností 
srdce a pokorou, s mnohým zkoumáním svatých Písem a, je-li možno nalézt, 
pod vedením nějakého zkušeného starce, a nikoli s opovážlivostí a svévolí – 
neboť opovážlivý, byť by byl i prozorlivý19, podle slov Řehoře Sinajského (O 
prelesti20 a o jiných mnohých mámeních. Dobrotoljubije, č. 1), který nad své 
důstojenství získal s pýchou, přinucuje se dosáhnout toho předčasně. A opět: 
jestliže někdo přemýšlí o tom, jak dosáhnout duchovních výšin a ne jak by 
pravdu nalezl, je to přání satanovo, - toho ďábel polapil do svých sítí jakožto 
svého služebníka.

Není-li možné najít rádce, majícího moc vést k nazíravému životu, je třeba se 
v takovém případě řídit Písmem svatým, neboť sám Pán nám přikazuje učit 
se od Písma svatého, řka: ´Ptejte se na Písma; nebo vy domníváte se v nich  
věčný život míti´ (J 5.39).

Taktéž je třeba se snažit pročítat díla svatých otců a usilovat se, nakolik jest 
možno, podle své síly plnit to, čemu oni učí, a takovým způsobem krůček po 
krůčku přistupovat od života praktického k dokonalosti nazíravé.

Neboť, dle slov svatého Řehoře Bohoslova (Slovo na svatou Paschu), nejlep-
ší  je,  když  každý z nás  sám za sebe dosahujeme dokonalosti  a  přinášíme 
zvoucímu nás Bohu oběť živou, svatou a vždy ve všem posvěcenou.

Není třeba opouštět praktický život ani tehdy, kdyby v ní člověk dosáhl doko-
nalosti a přešel by již k životu nazíravému, protože praktický život spolupra-
cuje s nazíravým a pozvedá jej.

Na cestě vnitřního a nazíravého života nesmí se polevovat a zanechávat jí 
proto, že lidé, kteří lpějí na vnějškovosti a smyslovosti, zasahují nás odporem 
svých myšlenek v samotné srdce a všelijak se snaží  nás odvrátit  od cesty 
vnitřního života a stavějí nám na ni nejrůznější překážky. Neboť, dle mínění 
učitelů Církve (Blaženého Theodorita Výklad na Píseň písní), nazírání věcí 
duchovních je kladeno výše než poznání věcí smyslových.

19 прозорливый, prorok, jasnovidný
20 viz dále



A proto se na této cestě nesmíme nechat zviklat jakýmikoli protivenstvími, u-
tvrzujíce se slovem Božím ´aniž se jako oni strachujte, nerci-li, abyste se dě-
siti měli. Hospodina zástupů samého posvěcujte; on budiž bázeň vaše i strach  
váš´ (Iz 8.12-13).

22.O samotě a mlčení

Nade vše je třeba se zkrášlovat mlčením; neboť Ambrož Milánský říká: „vi-
děl jsem mnohé, kteří došli spásy skrze mlčení, ale ani jednoho, který by byl  
spasen pro svou mnohomluvnost.“ A opět kdosi z otců říká: „mlčení je tajem-
ství budoucího věku, slova pak zbraní světa tohoto (Dobrotoljubije, č.2, hlava 
16.).

Ty jen seď ve své kelii s bdělostí a v mlčení a všemožně se snaž přiblížit se 
k Hospodinu a Hospodin je připraven učinit tě z člověka andělem - ´však na 
toho patřím,´  praví, ´kdož jest chudý a skroušeného ducha, a třese se před  
slovem mým´ (Iz 66.2).

Když přebýváme v mlčení, nepřítel-ďábel nemůže nic činit ohledně toho, co 
je skryto v srdci člověka. Totéž je třeba vztahovat i na mlčení v rozumu.

Ten, kdo podstupuje takový duchovní zápas, musí veškerou svou naději složit 
na Hospodina Boha, dle učení Apoštola: ´Všelikou péči vaši uvrhouce na něj.  
Nebo onť má péči o vás´ (1.Pt 5.7). Nesmí také ve svém duchovním zápase u-
stávat, následuje v tom příkladu svatého Jana mlčenlivce a poustevníka (Mi-
nea, 3.prosinec, v jeho životopise),  který se na této cestě utvrzoval těmito 
Božskými slovy: ´Nikoli nenechám tebe tak, aniž tě opustím´ (Ž 13.5).

Jestliže ne vždy je možno přebývat o samotě a v mlčení, například v monas-
týru při plnění poslušenství uložených představeným, pak alespoň nějaký čas, 
po splnění poslušenství, dlužno zasvětit samotě a mlčení, a za toto málo neo-
pomene Pán Bůh seslat na tebe svou bohatou milost.

Ze samoty a mlčení se rodí duchovní dojetí a mírnost; působení oné posledně 
jmenované v srdci člověka je možno přirovnat k tiché vodě Siloámské, která 
teče bez šumu a hluku, jak o ní mluví prorok Izajáš: ´vodami Siloe tiše tekou-
cími´ (Iz 8.6).

Přebývání v kelii v mlčení, cvičení, modlitbě a učení se dnem i nocí zákonu 
Božímu činí člověka zbožným; neboť, dle slov svatých otců, kelie mnicha je 
pec babylónská, v níž tři mládenci nalezli Syna Božího (Dobrotoljubije, č.3, 
Petr Damaskin, kniha 1).

Mnich, dle slov Izáka Syrského, nezůstane dlouho na jednom místě, jestliže 
si nejdříve nezamiluje mlčení a zdrženlivost. Neboť mlčení učí nemluvnosti 
a neustávající modlitbě a zdrženlivost činí mysl soustředěnou. Nakonec toho, 
který toto získal, očekává pokojné rozpoložení (svazek 2).

23.O mnohomluvnosti

Již pouhá mnohomluvnost s těmi, kteří jsou odlišných mravů, stačí k tomu, a-
by rozrušila nitro vnímavého člověka.

Avšak ještě žalostnější je to, že od toho může uhasnout ten oheň, který Pán 
náš Ježíš Kristus přišel uvrhnout na zemi lidských srdcí; neboť nic tak neuha-
síná oheň vdechovaný Svatým Duchem v srdce mnicha k posvěcení duše ja-
ko rozhovory, mnohomluvnost a besedy (Izák Syrský, slovo 8.).

Zvláště je třeba se vyhýbat rozhovorům s ženským pohlavím; neboť tak jako 
vosková svíce, byť nezapálená, avšak postavená mezi zapálené, taje, tak i sr-
dce mnicha od besed s ženským pohlavím nenápadně slábne, o čemž i hovoří 
svatý Isidor Pelusiot takto: „jestliže (dle písem) nějaké zlé besedy rozkládají 
dobré zvyky, pak beseda s ženami, i kdyby byla dobrá, přesto má moc rozlo-
žit vnitřního člověka skrytě nečistými myšlenkami, a pak v čistém těle bude 
přebývat duše poskvrněná. Neboť i když není nic tvrdšího než kámen a nic 
měkčího než voda, přesto dlouhé působení druhého první přemáhá. Protože 
jestliže něco, s čím lze sotva pohnout, se přesto takto mění, a od věci, která je 
ve srovnání s ním nicotná, se rozrušuje a zmenšuje, jak potom lidská vůle, 
která tak snadno pochybuje, nebude od dlouhého působení přemožena a roz-
rušena?“ (Isidor Pelusiot, list 84. a Minea, 4.únor, v jeho životopise).

A proto je třeba pro zachování vnitřního člověka zdržovat jazyk od mnoho-
mluvnosti - ´muž rozumný mlčí´ (Pří 11.12) a ´kdo ostříhá úst svých, ostříhá  
duše své´ (Pří 13.3) a pamatuje na slova Jóba: ´Smlouvu jsem učinil s očima  
svýma, a proč bych hleděl na pannu?´  (Jb 31.1) a slova Pána našeho Ježíše 
Krista: ´Každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní  
v srdci svém´ (Mt 5.28).

Pokud nejsme kýmkoli na cokoli tázání, nemáme odpovídat: ´Kdož odpovídá 
něco,  prvé než vyslyší,  počítá se to za bláznovství jemu a za lehkost´  (Pří 
18.13).



24.O nemluvnosti

Ctihodný Barsonofij učí: „Dokud je loď na moři, trpí škody a nárazy větrů, a-
le když dosáhne přístavu tichého a klidného, již se neobává škod, těžkostí 
a útoků větrů, nýbrž zůstává v klidu. Tak i ty, mnichu, dokud budeš zůstávat  
mezi lidmi, očekávej těžkosti, trápení a poryvy myšlenkových větrů; když ale 
vstoupíš do nemluvnosti, nemáš se již čeho bát“ (Barsonofij, Odpověď 8., 9.).

„Dokonalá nemluvnost je kříž, na němž člověk musí ukřižovat sebe se všemi 
vášněmi a žádostmi. Pomni ale, kolik náš Vládce Kristus napřed přetrpěl urá-
žek a ponížení, než vystoupil na kříž. Tak ani my nemůžeme dosáhnout doko-
nalé nemluvnosti a doufat ve svatou dokonalost, jestliže nebudeme trpět spo-
lu s Kristem. Neboť praví Apoštol: jestliže s ním trpíme, budeme s ním i osla-
veni. Jiné cesty není.“ (Barsonofij, odpověď 342.).

Kdo dosáhl nemluvnosti, musí neustále pamatovat, o co usiluje, aby se jeho 
srdce neodchýlilo k něčemu jinému.

25.O půstu

Náš vůdce v duchovním boji a Spasitel Pán Ježíš Kristus dříve než vstoupil 
do zápasu o vykoupení pokolení lidského, posilnil se dlouhým půstem. A vši-
chni asketové začínající sloužit Hospodinu se ozbrojovali půstem a ne jinak 
vstupovali na křížovou cestu, než v duchovním zápase půstu.

Půst nespočívá jen v tom, že jíme zřídka, nýbrž i v tom, že jíme málo; a niko-
li v tom, že jíme jednou, ale v tom, že nejíme mnoho. Nerozumný je ten post-
ník, který čeká na stanovenou hodinu a v čas jídla se cele oddá nenasytnému 
jedení tělem i umem. V rozlišování jídel je třeba dbát i na to, abychom neči-
nili rozdíl mezi jídly chutnými a nechutnými. Tato věc, vlastní zvířectvu, ne-
zaslouží u rozumného člověka žádnou chválu. Chutnou stravu odmítáme pro-
to, abychom upokojili bojující údy těla a dali svobodu činnostem ducha.

Skutečný půst nespočívá pouze v umoření těla, ale také v tom, abys část chle-
ba, kterou jsi chtěl sám sníst, dal hladovějícímu.

K přísnému půstu svatí lidé nepřistupovali ihned, nýbrž činili to postupně, 
krok po kroku schopní spokojit se s nejprostším jídlem. Ctihodný Dorotej, 
když učil svého učedníka Dosithea půstu, postupně mu ubíral z jeho stolu, 
takže ze čtyř liber21 jeho každodenního jídla došel až k osmi lotům22 chleba.

21 necelé dva kilogramy
22 asi sto gramů

Při tom všem svatí postníci, k údivu ostatních, neznali slabost, ale vždy byli 
svěží, při síle a připraveni k práci. Nemoci mezi nimi byly vzácné a jejich ži-
vot trval nezvykle dlouho.

Tak, jak se tělo postníka stává štíhlým a lehkým, duchovní život dosahuje do-
konalosti a projevuje se pozoruhodnými jevy. Tehdy duch koná jakoby v bez-
tělesném těle. Vnější smysly se úplně uzavírají a um, oddělivší se od země, 
vznáší se k nebi a cele se ponořuje do zření duchovního světa.

Nicméně to, že člověk na sebe vloží přísné pravidlo zdrženlivosti ve všem či 
se vzdá všeho, může sloužit k úlevě od nemoci, to každý pochopit nemůže. 
Kdo může pochopit, pochop (Mt 19.12).

Každý den se má přijímat tolik jídla, aby se tělo posilnilo natolik, že bude 
přítelem a pomocníkem duše v konání dobrých skutků; jinak se může stát, že 
tělo zemdlí a duše slábne.

V pátek a ve středu, zvláště v průběhu čtyř půstů, dle příkladu otců, jez jed-
nou denně a anděl Páně se k tobě připojí.

26.O duchovních zápasech

Nesmíme si ukládat těžší duchovní zápasy, než jaké můžeme unést, nýbrž se 
snažit, aby přítel – naše tělo – byl věrný a způsobilý ke konání dobrých skut-
ků.

Je třeba jít střední cestou, neodchylovat se ani napravo, ani nalevo (Pří 4.27); 
duchu dávat duchovní a tělu tělesné, potřebné k podpoře dočasného života. 
Taktéž ve společenském životě nesmí se odmítat to, co je od nás ze zákona 
požadováno, podle slov Písma: ´Dejtež, co jest císařovo, císaři, a co jest Bo-
žího, Bohu´ (Mt 22.21).

Je třeba být shovívavý i k své duši v jejích nemocech a nedokonalostech a tr-
pět nedostatky stejně, jako trpíme nedostatky bližních, ovšem nelenivět a ne-
ustále se ponoukat k lepšímu.

Jestliže ses přejedl nebo jsi udělal něco jiného, co odpovídá lidské slabosti, 
nermuť se  nad tím,  nepřidávej  škodu ke škodě,  nýbrž mužně se odhodlej 
k nápravě, snaž se zachovat duševní pokoj, podle slov Apoštola: ´Blahoslave-
ný, kdož nesoudí sebe samého v tom, což oblibuje´ (Ř 14.22).

Tělo zmožené duchovními zápasy či nemocemi je třeba posilovat přiměře-
ným spánkem, jídlem a pitím, a to dokonce bez ohledu na čas. Ježíš Kristus 



po vzkříšení dcery Jairovy ze smrti, ihned přikázal dát jí najíst (L 8.55).

Jestliže svévolně vysílíme tělo do té míry, že je vysílen i duch, pak taková 
skleslost  bude nerozumná, i kdyby to bylo konáno pro dobré skutky.

Do pětatřiceti let, tj. do poloviny pozemského života, spočívá velký duchovní 
zápas člověka ve vlastní záchraně, a mnozí v těchto letech nezůstávají u dob-
rých skutků, nýbrž scházejí z pravé cesty a následují vlastní přání, jak o tom 
svědčí Veliký Basil (v besedě k začátku knihy Přísloví): „Mnozí hodně shro-
máždili v mládí, ale ve víru života, tváří v tvář pokušením od duchů zla, ne-
vydrželi a o všechno přišli.“

A proto, abychom nezakusili takový pád, je třeba sebe sama jakoby učinit ná-
strojem zkoušení a bdělé pozornosti nad sebou, dle učení svatého Izáka Syr-
ského: „každému náleží svůj život prověřovat jakoby na váhách“ (Slovo 40.).

Jakýkoli úspěch v čemkoli máme vztahovat k Hospodinu a s prorokem říkat: 
´Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav´ (Žalm 115.1).

27.O bdělosti proti pokušením

Vždy musíme být bdělými vůči útokům ďábla; neboť můžeme-li chovat na-
ději, že nás ponechá bez pokušení, když nenechal ani našeho Vůdce v du-
chovním boji, Zakladatele víry i Završitele Pána Ježíše Krista? Sám Pán apo-
štolu Petru řekl: ´Šimone, Šimone, aj, satan vyprosil vás, aby vás tříbil jako  
pšenici´ (L 22.31).

A tak musíme vždy v pokoře vzývat Pána a modlit se, aby na nás nedopustil 
pokušení nad naše síly, ale aby nás vysvobodil od zlého.

Neboť když Hospodin ponechá člověka sobě samému, ďábel je hotov jej ro-
zemlít jako mlýnský kámen pšeničné zrno.

28.O zármutku

Když zlý duch zármutku ovládá duši, naplní ji hořkostí a nepříjemnými poci-
ty a nenechá ji konat modlitbu s patřičnou srdečností, brání zabývat se čtením 
Písem s náležející pozorností, zbavuje ji mírnosti a dobrodušnosti v jednání 
s bratřími a rodí odvrácení se od jakéhokoli společenství. Neboť duše napl-
něná zármutkem se stává jakoby nerozumnou a nepříčetnou, nemůže pokojně 
přijímat ani dobrou radu, ani mírně odpovídat na předložené otázky. Prchá 
před lidmi jako před viníky jejích rozpaků a nechápe, že příčina nemoci je 
v ní. Zármutek je červ srdce, hlodající vlastní matku.

Zarmoucený mnich nepozvedá um k rozjímání a nikdy nemůže konat čistou 
modlitbu.

Kdo zvítězil  nad vášněmi, ten zvítězil  i nad zármutkem. Naopak spoutaný 
vášněmi neunikne okovům zármutku. Tak jako lze nemocného poznat podle 
barvy tváře, tak je ovládaný vášněmi usvědčován zármutkem.

Kdo miluje svět, tomu není možné se nermoutit. Ten, kdo světem pohrdá, je 
vždy vesel.

Jako oheň čistí zlato, tak lítost před Bohem očišťuje hříšné srdce (Antioch, 
Slovo 25.).

29.O nudě a sklíčenosti

S duchem zármutku nerozlučně působí i nuda. Dle zkušenosti otců útočí na 
mnicha kolem poledne a probouzí v něm tak strašný nepokoj, že se mu stáva-
jí nesnesitelnými jak místo, kde žije, tak bratří žijící s ním, při čtení objevuje 
se jakýsi odpor, časté zívání  a silný hlad. Po nasycení břicha démon nudy po-
nouká mnicha myšlenkami, aby vyšel z kelie a s někým pohovořil, podsou-
vaje mu, že nudy se nelze zbavit jiným způsobem, nežli neustálými besedami 
s ostatními. A mnich, ovládaný nudou, podobá se pouštnímu chrastí, které tu 
zůstává ležet, tu je znovu unášeno větrem. Je jako oblak bez deště hnaný vět-
rem.

Tento démon, nemůže-li mnicha vyvléct z kelie, začíná rozptylovat jeho um 
v průběhu modlitby a čtení. Myšlenka mu říká, že toto neleží tak a toto ne 
tam, že je třeba udělat pořádek, a to vše dělá proto, aby učinil um prázdným 
a neplodným.

Tato nemoc se léčí modlitbou, zdrženlivostí od prázdnosloví, usilovnější ruč-
ní  prací,  čtením slova Božího a trpělivostí;  neboť se rodí  z malodušnosti, 
prázdnoty a marného mluvení (Antioch, Slovo 26., Izák Syrský, 212.).

Těžko se jí vyhne začínající mnich, neboť ona je první, která na mnicha zaú-
točí. Proto je především nutné ochránit se před ní přísným a neodmluvným 
plněním všech uložených poslušenství.  Když tvé práce budou mít  náležitý 
řád, nuda nenalezne v tvém srdci místa. Nudí se pouze ti, u koho nejsou zále-
žitosti v pořádku. A tak je poslušenství nejlepším lékem proti této nebezpečné 
nemoci.

Když tě nuda přemáhá, říkej si – dle rady ctihodného Izáka Syrského - „zno-
vu si žádáš nečistoty a mrzkého života“. A jestli ti myšlenka řekne: „to je vel-



ký hřích, zabíjet sám sebe“, řekni jí: „zabíjím se, protože nemohu žít nečistě. 
Zemřu tady, abych nespatřil opravdovou smrt - smrt své duše ve vztahu k Bo-
hu. Je pro mne lepší, abych zemřel zde za čistotu, nežli žil ve světě zlým ži-
votem. Dal  jsem přednost této smrti  před svými hříchy.  Zabiji  se,  protože 
jsem zhřešil před Hospodinem a nebudu jej více hněvat. K čemu je mi život 
daleko od Boha? Tato ponoukání strpím, abych se nepřipravil o nebeskou na-
ději. K čemu je Bohu můj život, budu-li žít bídně a hněvat ho?“ (Slovo 22.).

Něco jiného je nuda a něco jiného je trápení ducha nazývané sklíčenost. Ně-
kdy se člověk nachází v takovém rozpoložení ducha, až se mu zdá, že by bylo 
lépe, kdyby se zabil nebo kdyby se mohl zbavit jakéhokoli vjemu a poznání, 
nežli dále setrvávat v tom bezděčně mučivém stavu. Je třeba spěchat z něho 
ven. Střez se ducha sklíčenosti, neboť z něj se rodí všechno zlo (Barsonofij,  
Odpovědi 73. a 500.).

Svatý Barsonofij učí, že je sklíčenost skutečná, od vysílení, a je sklíčenost od 
běsa. Chceš to znát? Vyzkoušej to takto: běsovská přichází krátce před tím, 
než je třeba se oddat odpočinku. Neboť když si dá někdo předsevzetí cokoli 
vykonat, dříve, než bude hotova třetina nebo čtvrtina díla, nutí ho, aby přestal 
a vstal. Tehdy je třeba jí nevěnovat pozornost, ale je nutno se pomodlit a se-
dět u práce s trpělivostí. 

A nepřítel, když vidí, že kvůli tomu koná modlitbu, vzdálí se, protože nechce 
zavdávat příčinu k modlitbě (Barsonofij, Odpovědi 562.-565.).

Má-li Bůh za náležité – říká svatý Izák Syrský – uvrhnout člověka do vel-
kých trápení, dopouští, aby upadl do malodušnosti. Ta v něm rodí mocnou sí-
lu sklíčenosti, v níž dotyčný zakouší duševní tíseň a to je předokušení pekla; 
následně přichází duch zuřivosti, z něhož pocházejí tisíce pokušení: nepokoj, 
vztek, rouhání, nářek nad svým údělem, zvrácené myšlenky, přesun z místa 
na místo a tomu podobná. Ptáš-li se, jaká je toho příčina, pak ti odpovím: tvo-
je nedbalost, protože ses nevynasnažil najít na ně lék. Neboť lék na toto vše 
je jeden, při jehož pomoci člověk nachází rychle ve své duši útěchu. A co že 
je to za lék? Čistota23 srdce. Ničím kromě ní nemůže člověk přemoci obklíče-
ní těchto nectností, a naopak zjišťuje, že tyto nad ním vítězí (Izák Syrský,  
Slovo 79.).

Sklíčenost se někdy u svatých otců nazývá také prázdnotou, leností a nedba-
lostí.

23 смиренномудрие

30.O zoufalství

Stejně tak jako se Hospodin stará o naši spásu, tak se vrah lidí - ďábel snaží  
přivést člověka v zoufalství.

Zoufalství se dle učení svatého Jana Žebříkovce rodí buď z poznání množství 
hříchů, zoufalství svědomí a nesnesitelného žalu, kdy duše pokrytá množ-
stvím jizev ponořuje se kvůli jejich nesnesitelné bolesti do hlubiny zoufalství, 
a nebo z pýchy a nadutosti, když se někdo považuje za nezasluhujícího si ten 
hřích, do něhož upadl. První druh zoufalství uvádí člověka do všech nectností 
bez rozdílu, kdežto při druhém se ještě člověk drží svého duchovního zápasu, 
což, dle slov svatého Jana Žebříkovce, nelze v hlavě srovnat. První se léčí 
zdrženlivostí a dobrou nadějí, druhý pak pokorou a neodsuzováním bližního 
(Žebřík24, stupeň 26.).

Duše vysoká a tvrdá nezoufá si při neštěstích, ať již by byla jakákoli. Jidáš 
zrádce byl malodušný a nezkušený v boji a proto nepřítel, když viděl jeho 
zoufalství, zaútočil na něho a přinutil ho se oběsit; avšak Petr – tvrdá skála,  
když upadl do těžkého hříchu, jakožto zkušený v boji, nezoufal a neztratil du-
cha, nýbrž prolil hořké slzy z vroucího srdce, a nepřítel, když je spatřil, jako 
ohněm do očí pálený prchal od něho daleko s bolestným křikem.

„A tak, bratří“, učí ctihodný Antioch, „když na nás bude útočit zoufalství, ne-
poddáme se mu, nýbrž se vzpamatujeme a se záštitou světla víry a s velikou 
odvahou řekneme zlému duchu: co je nám a tobě, odcizený od Boha, uprchlí-
ku z nebes a služebníče zlý. Ty nám nemůžeš nic učinit.“

„Kristus, Syn Boží, má moc nad námi a nade vším. Jemu jsme zhřešili, před 
ním se budeme také ospravedlňovat. A ty, zhoubce, běž od nás. Posilňováni 
jeho ctěným křížem, potřeme tvou hadí hlavu (Antioch, Slovo 27.).

31.O nemocech

Tělo je služebník duše, duše je královna, a proto je milosrdenstvím Božím, 
když je tělo zkroušeno nemocemi; neboť z té příčiny slábnou vášně a člověk 
přichází k sobě. Někdy se i tělesná nemoc rodí z vášní.

Odejmi hřích a nebude nemocí, neboť nemocemi trpíme kvůli hříchu, jak to 
potvrzuje svatý Basil Veliký (Slovo o tom, že Bůh není příčinou zla): „Odkud 
se vzaly neduhy? Odkud jsou poranění těla? Hospodin stvořil tělo, ale nikoli 

24 jedna z nejznámějších pravoslavných asketických knih sepsaná Janem, igumenem 
sinajským, v 6.století



neduh, duši,  ale ne hřích. Co je nade vše užitečné a potřebné? Sjednocení 
s Bohem a obecenství s ním prostřednictvím lásky. Když ztrácíme tuto lásku, 
odpadáme od něho, a když odpadáme, podléháme různým a mnohotvárným 
neduhům.“

Kdo snáší nemoc s trpělivostí a vděčností, tomu je počítána místo asketické-
ho zápasu nebo dokonce více nežli ten.

Jeden starec trpící vodnatelností říkal bratřím, kteří za ním přicházeli, aby jej 
léčili: „Otcové, modlete se, aby podobnou nemocí neonemocněl můj vnitřní 
člověk. A pokud jde o tuto nemoc, prosím Boha, aby mne od ní osvobodil 
nikoli hned, neboť nakolik náš vnější člověk slábne, natolik se vnitřní obno-
vuje (2.Kor 4.16).

Zalíbí-li se Pánu Bohu, aby člověk zakoušel nemoci, pak mu dá i sílu trpěli-
vosti.

A tak, kéž nemáme nemoci od nás samých, ale od Boha.

32.O povinnostech a lásce k bližním

S bližními je třeba jednat laskavě, dokonce vždy ani s náznakem urážky.

Když se odvracíme od člověka nebo s ním jednáme neuctivě, na naše srdce 
jako by lehl kámen.

Duch zarmouceného nebo sklíčeného člověka se máme snažit povzbudit slo-
vem lásky.

Když bratr hřeší, zaštiť ho, jak radí svatý Izák Syrský (Slovo 89.): „Rozpro-
stři svou řízu nad hřešícím a přikryj ho. Všem nám je třeba Boží milosti, jak  
pěje Církev - kdyby Pán nebyl  v nás, kdo by byl  s to se ubránit  nepříteli 
a vrahu lidí?“

V jednání s bližními musíme být jak slovem tak i myslí čistí a ke všem při-
stupovat stejně, jinak svůj život učiníme neužitečným.

Bližního musíme milovat ne méně než sami sebe, podle přikázání Páně: ´Mi-
lovati budeš bližního svého jako sebe samého´  (L 10.27). Avšak ne tak, aby 
nás láska k bližním překročivší hranice uměřenosti vzdalovala od plnění prv-
ního a hlavního přikázání, tj. lásky k Bohu, jak nás o tom poučuje Pán náš Je-
žíš Kristus: ´Kdo miluje otce neb matku více nežli mne, neníť mne hoden;  
a kdož miluje syna nebo dceru více nežli mne, neníť mne hoden.´ (Mt 10.37). 
O čemž velmi dobře soudí svatý Dimitrij  Rostovský (část II.,  poučení 2.):  

„Tam je vidět nesprávná láska k Bohu v křesťanovi, kde se srovnává stvoření 
se Stvořitelem nebo je dokonce stvoření více ctěno než Stvořitel. Opravdová 
láska je vidět tam, kde pouze a jedině Stvořitel je nad veškeré stvoření milo-
ván a ctěn.“

33.O neodsuzování bližního

Nikdo nesmí být souzen, i kdybychom na vlastní oči viděli, že hřeší nebo že 
přestupuje přikázání Boží, podle slova Božího: ´Nesuďtež, abyste nebyli sou-
zeni´ (Mt 7.1), a opět ´Ty kdo jsi, abys soudil cizího služebníka? Však Pánu  
svému stojí, anebo padá. Staneť pak; mocen jest zajisté Bůh utvrditi jej´  (Ř 
14.4). 

Mnohem lepší je vždy pamatovat na tato apoštolská slova: ´A protož kdo se  
domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl´  (1.Kor 10.12). Neboť nikdo neví, jak 
dlouho budeme moci přebývat ve zbožnosti, jak praví prorok, jenž to seznal 
svou zkušeností: ´I jáť jsem řekl, když mi se šťastně vedlo: Nepohnu se na vě-
ky, ale jakž jsi skryl tvář svou, byl jsem přestrašen.´ (Žalm 29.7-8).

Proč odsuzujeme své bratry? Protože se nesnažíme poznat sebe sama. Kdo je 
zaujat poznáváním sebe sama, ten nemá čas zabývat se ostatními. Odsuzuj 
sebe a přestaneš odsuzovat druhé.

Sebe sama je třeba považovat za nejhříšnější ze všech a jakoukoli hloupost 
bližnímu odpouštět, nenávidět pouze ďábla, který jej obelstil. Stává se, že se 
nám zdá, že někdo koná špatnou věc, avšak ve skutečnosti, na základě jeho 
dobrého úmyslu, je to dobré. Přitom dveře pokání jsou všem otevřeny a nelze 
říci, kdo do nich vstoupí dříve - jestli ty, odsuzující, nebo ten, jehož odsuzu-
ješ.

Odsuzuj špatnou věc, avšak samotného jejího vykonavatele neodsuzuj. „Od-
suzuješ-li bližního,“ učí ctihodný Antioch, „jsi spolu s ním odsuzován za to-
též, za co jej odsuzuješ. Soudit či odsuzovat nenáleží nám, nýbrž jedinému 
Bohu a Velikému Soudci, jenž zná naše srdce a skryté vášně jsoucna (Anti-
och, 49).

Abychom se zbavili odsuzování, musíme nad sebou bdít, od nikoho nepřijí-
mat klepy a být ke všemu jako mrtvý.

A tak, milovaní, nebudeme si hledět cizích hříchů a odsuzovat druhé, aby-
chom neuslyšeli: ´Duše má jest u prostřed lvů, bydlím mezi paliči, mezi lidmi,  
jejichž zubové kopí a střely, a jazyk jejich jako ostrý meč.´ (Žalm 56.5).



34.O odpuštění křivd

Za jakoukoli křivdu nejenže se nesmíme mstít, ale naopak ještě musíme do-
tyčnému ze srdce odpustit, byť by se tomu i ono protivilo, a přesvědčit je u-
jištěním slova Božího: ´Jestliže pak neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec  
váš odpustí vám hříchů vašich´ (Mt 6.15), a opět: ´modlte se za nepřátely  
a protivníky vaše´ (Mt 5.44).

Nesmíme ve svém srdci sytit zlobu či nenávist k bližnímu chovajícímu vůči 
nám nepřátelství, nýbrž je třeba jej milovat a nakolik jest možno projevovat 
mu dobro, následujíce učení Pána našeho Ježíše Krista: ´Milujte nepřátely  
vaše, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají,  a dobře čiňte nenávidícím vás´ 
(Mt 5.44).

Když se někdo dotýká tvé cti nebo tě cti zbavuje, všemi prostředky se snaž 
mu odpustit, podle slova Evangelia: ´Od toho, jenž béře tvé věci, zase nežá-
dej´ (L 6.30).

Bůh nám přikázal mít v nepřátelství pouze hada, tj. toho, jenž od začátku o-
belstil člověka a vyhnal jej z ráje, proti vrahu lidí - ďáblovi. Je nám přikázáno 
mít v nepřátelství také Midjánce, tj. nečisté duchy cizoložství a smilstva, kteří 
rozsívají v srdci nečisté a poskvrňující myšlenky.

Následujme horlivě milované Boží: následujme mírnost Davida, o němž pře-
blahý a dobro milující Hospodin pravil: našel jsem muže svého srdce, který 
splní všechna má přání. Tak mluví o Davidu zapomínajícím na zlo a dobrém 
ke svým nepřátelům. Ani my se nebudeme nijak mstít bratru našemu, aby, jak 
říká ctihodný Antioch, nebylo přestávky v čase modlitby.

O Jóbovi svědčil Bůh jako o člověku nezlobném (Jb 2.3). Josef se nemstil  
bratřím, kteří na něho políčili zlo. Ábel v prostoduchosti a bez podezření šel 
se svým bratrem Kainem.

Podle svědectví slova Božího všichni svatí žili v nezlobnosti. Jeremiáš, když 
rozmlouval s Bohem (Jer 18.20), řekl o pronásledujícím ho Izraeli: ´Zdaliž  
má odplacováno býti  za dobré zlým? Rozpomeň se, že jsem se postavoval  
před oblíčejem tvým, abych se přimlouval k jejich dobrému´ (Antioch, Slovo 
52.).

A tak, když se budeme ze všech sil snažit všechno toto plnit, můžeme chovat 
naději, že v našich srdcích zasvítí světlo Božské, osvětlující nám cestu k hor-
nímu Jerusalému.

35.O trpělivosti a pokoře

Je třeba vždy trpět vše, cokoli by to mělo být, pro Boha, s díků činěním. Náš 
život je jedna minuta ve srovnání s věčností. A proto ´nejsou rovná´, dle Apo-
štola,´utrpení nynější oné budoucí slávě, kteráž se zjeviti má na nás´ (Ř 8.18).

Křivdy ostatních je třeba snášet lhostejně a přiučit se takovému rozpoložení 
ducha, jako kdyby se jejich křivdy netýkaly nás, ale ostatních.

V mlčení snášej, když tě osočuje nepřítel, a pouze Pánu tehdy odkrývej srdce 
své.

Když nás lidé pomlouvají, máme se považovat za nehodné pochvaly. Kdyby-
chom byli hodni, tak by se nám všichni klaněli.

Vždy a před všemi se musíme pokořovat následujíce učení svatého Izáka Syr-
ského: „pokoř se a spatříš slávu Boží v sobě“ (Slovo 57.).

Jako není světla pod zataženou oblohou, tak i v člověku není nic bez pokory, 
pouze a jedině tma. Proto si zamilujme pokoru a spatříme slávu Boží; neboť 
tam, kde prýští pokora, tam se vylévá sláva Boží.

Tak jako nezahřátý a nerozměklý vosk nemůže přijmout otisk pečeti, tak ani 
duše nezkušená těžkostmi a slabostmi nemůže přijmout otisk pečeti ctnosti 
Boží. Když ďábel opustil Pána, přistoupili k němu andělé a sloužili mu (Mt 
4.11). Tak tedy, jestliže od nás v čase pokušení poněkud odstupují andělé Bo-
ží, pak ne daleko, a rychle opět přistupují a slouží nám Božskými myšlenka-
mi, duchovním dojetím, útěchou, trpělivostí. Duše, která se namáhala, získá-
vá i další dokonalosti. Proto svatý prorok Izajáš říká: ´ti, jenž očekávají na  
Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však ne-
umdlévají, chodí, a neustávají´ (Iz 40.31).

Tak trpěl i nejmírnější David: neboť když mu Semei zlořečil a metal po něm 
kameny, řka: ´vyjdi, vražedlníče´ - nehněval se. A když Abizai na to reptal a 
řekl mu: ´proč zlořečí tento mrtvý pes pánu mému králi?´, on jej zastavil, řka: 
´Nechte ho, ať zlořečí, nebo jemu rozkázal Hospodin. Snad popatří Hospodin 
na ssoužení mé, a odplatí mi Hospodin dobrým za zlořečenství jeho dnes´  
(2.Kr 16.7-12).

Pročež i poté zvolal: ´Žádostivě očekával jsem na Hospodina, i naklonil se ke  
mně, a vyslyšel mé volání.´ (Žalm 39.2).

Tak jako dítky milující otec, když vidí, že jeho syn žije neuspořádaným živo-
tem, jej trestá, a když uvidí, že je malodušný a trest snáší jen stěží, a utěšuje 



ho, tak jedná s námi i dobrý Hospodin a Otec náš, přičemž používá vše k na-
šemu prospěchu, jak potěšení, tak tresty, podle své lidumilnosti. A proto my, 
když se nacházíme v nesnázích, jako pokoru milující děti, musíme děkovat 
Bohu. Neboť budeme-li mu děkovat pouze za dary, staneme se podobnými 
nevděčným židům, kteří se nasytili ze zázračné hostiny na poušti a říkali, že 
Kristus je vskutku prorok, chtěli ho vzít a prohlásit králem, avšak když jim 
řekl: ´Pracujte ne o pokrm, kterýž hyne, ale o ten pokrm, kterýž zůstává k ži-
votu věčnému´, tehdy mu řekli: ´Jakéž pak ty znamení činíš? Otcové naši jed-
li mannu na poušti´  (J 6.27-31). Právě na takové dopadá slovo: ´vzývati tě  
bude, když mu dobré učiníš - a takový na věky světla nespatří´ (Žalm 48.19-
20).25

Pročež nás apoštol Jakub učí: ´Za největší radost mějte, bratří moji, kdyžkoli  
pokušeními obkličováni býváte rozličnými, vědouce, že zkušení víry vaší pů-
sobí trpělivost. Trpělivost pak ať má dokonalý skutek, abyste byli dokonalí  
a celí, v ničemž nemajíce nedostatku. Blahoslavený muž, kterýž snáší pokuše-
ní, nebo když bude zkušen, vezme korunu života´ (Jk 1.2-4, 12).

36.O almužně

Je třeba být milostivý vůči chudým a cizincům, o což velmi pečovali velké 
svícny a otcové Církve.

Ohledně této ctnosti se musíme všemi prostředky starat, abychom dodržovali 
následující přikázání Boží: ´Protož buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrd-
ný jest´ (L 6.36), a opět: ´Milosrdenství chci a ne oběti´ (Mt 9.13).

Těmto spasitelným slovům moudří rozumějí a nemoudří nikoli. Proto i odmě-
na bývá různá, jak je řečeno: ´Kdo skoupě rozsívá, skoupě i žíti bude; a kdož  
rozsívá ochotně, ochotně i žíti bude´ (2.Kor 9.6).

Příklad Petra Milostivého (Minea, 22.září), který za kousek chleba podaný 
žebráku obdržel odpuštění všech svých hříchů, jak mu to bylo zjeveno ve vi-
dění, nechť nás povzbudí k tomu, abychom i my byli milostiví k bližním. Ne-
boť i malá almužna mnoho pomáhá k obdržení Království Nebeského.

Konat almužnu musíme s duševním rozpoložením, dle učení svatého Izáka 
Syrského: „dáváš-li něco potřebnému, ať je tvůj skutek předcházen veselou 
tváří a dobrým slovem utěšujícím ho v jeho trápení“ (Slovo 89.).

25 pravoslavný překlad odlišný od Kralické bible

Pravidlo ctihodného Serafíma Sarovského pro laiky

Modlitbu ctihodný Serafím Sarovský považo-
val za stejně nezbytnou k životu jako vzduch. 
Prosil své duchovní děti a požadoval od nich, 
aby se bez ustání modlily a zanechal jim mod-
litební pravidlo, jež se nám zachovalo pod ná-
zvem „Pravidla otce Serafíma“.

Každý, kdo se probudí ze spánku a postaví se 
na určeném místě, má se přežehnat znamením 
kříže a číst  onu spasitelnou modlitbu,  kterou 
lidem předal sám Pán, to jest „Otče náš“ (tři-

krát), poté „Bohorodice Panno, raduj se“ (třikrát) a nakonec jednou Sym-
bol víry. Když vykoná toto ranní pravidlo, nechť jde po své práci a bez o-
hledu na to, zda se nachází doma či na cestě, má pro sebe tiše říkat:  „Pane 
Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným“. Jestliže ho obklo-
pují lidé, má se při práci modlit v duchu „Hospodi, pomiluj“ a tak pokračo-
vat až do oběda. Před obědem má vykonat ranní pravidlo.

Po obědě, věnuje se své práci,  má se tiše modlit: „Přesvatá Bohorodice, 
spasiž mne hříšného“, v čemž má pokračovat do samé noci.

Je-li o samotě, má se modlit: „Pane Ježíši Kriste, skrze Bohorodici smiluj 
se nade mnou hříšným“, a když se ukládá ke spánku, má zopakovat ranní 
pravidlo a poté se znamením kříže spočinout. K tomu svatý starec dodával, 
poukazuje na zkušenost svatých otců, že když se křesťan bude držet tohoto 
malého pravidla jako spasitelné kotvy uprostřed vlnobití  světských starostí 
a s pokorou je plnit, pak může dosáhnout vysoké duchovní úrovně, protože 
tyto modlitby jsou osnovou křesťanství:  první  jako slovo samotného Pána 
a ustanovené jím samotným za vzor všech modliteb, druhá přinesená s nebe 
Archandělem jako pozdrav Přesvaté Panně, Matce Pána. Poslední pak obsa-
huje všechna dogmata víry.

Kdo má čas, nechť čte Evangelium, Apoštola, jiné modlitby, akathisty, káno-
ny. Nemůže-li někdo plnit ani toto pravidlo – služebnictvo, nesvobodný člo-
věk – pak moudrý starec radil konat toto pravidlo i vleže, za chůze, při práci,  
ukazujíc na slova Písma: „Každý, kdo vzývá jméno Hospodinovo, bude spa-
sen.“



Svatý spravedlivý Jan Kronštadtský: 
O Svatém Přijímání

„Za účastníka večeře své tajuplné, Synu Boží, přijmiž mne dnes.“

 

1.Božská liturgie
„Toto čiňte na moji památku.“ (1.Kor 11.24)

Božská liturgie je ve skutečnosti nebeská, na zemi konaná služba, během kte-
ré je sám Bůh zvláštním, nejbližším a nejtěsnějším způsobem přítomen a pře-
bývá s lidmi jakožto neviditelný vykonavatel svaté služby, přinášející i přiná-
šený. Není na světě nic světějšího, vyššího, velkolepějšího, slavnostnějšího 
a životodárnějšího než liturgie! Chrám se v tomto zvláštním čase stává po-
zemským nebem, sloužící jsou obrazem samotného Krista, andělů, cherubů, 
serafínů a apoštolů. Liturgie je stále se opakující oslavou lásky Boží k poko-
lení lidskému a nejmocnější prosbou o spásu celého světa i každého stvoření 
jednotlivě. Je to svatba Beránka, svatba Královského Syna, na které nevěstou 
Syna Božího je každá věrná duše a oddávajícím je Duch svatý. S jak připra-
venou, čistou a povznesenou duší je třeba se vždy účastnit liturgie, abychom 

se neocitli v počtu těch lidí, kterým, nemajíce svatební šat, nýbrž poskvrněný 
oděv vášní, svázány byly ruce a nohy a byli vyvrženi ven ze svatební síně 
v temnotu zevnitřní. Nyní, bohužel, mnozí nepovažují za nutné účastnit se li-
turgie, jiní chodí pouze ze zvyku a jací přišli, takoví i odcházejí - bez povzne-
sených myšlenek, bez zkroušeného srdce, s nekající se duší, bez odhodlání se 
napravit. Jiní stojí bezbožně, roztěkaně, bez jakéhokoli soustředění, bez jaké-
koli domácí přípravy rozjímáním a zdrženlivostí, neboť mnozí se před liturgií 
ještě stihnout napít a někdy i najíst. Když Hospodin sestoupil na Sinaj, bylo 
před tím hebrejskému lidu uloženo se připravit a očistit. Zde není řeč o ničem 
menším než o sestoupení Božím na Sinaj (Ex 33.23), nýbrž o větším: tam by-
la pouze záda Boží a zde samotná tvář Boha-Ustanovitele zákona. Když se na 
hoře Choreb zjevil Mojžíšovi Bůh v keři, bylo mu poručeno, aby si zul opán-
ky. Ale zde je více než chorebské Bohozjevení. Tam je předobraz, zde ale sa-
motný Proměňující. Ach, jak jsme připoutáni k pozemskému! Nejsme ochot-
ni byť jen jednu hodinu zasvětit, jak se náleží, pouze Bohu! I v průběhu bož-
ské, nadnebeské liturgie dovolujeme si přemýšlet o pozemském a naplňujeme 
duši obrazy a přáními pozemských věcí, jindy, ach, dokonce nečistými před-
stavami. Místo toho, abychom se, jak náleží, vroucně modlili, srdečně roz-
mýšleli o tomto velikém tajemství, káli se ve svých hříších, přáli si a prosili 
o odpuštění, posvěcení, osvícení, obnovení a utvrzení v křesťanském životě, 
v plnění přikázání Kristových, modlili se za živé i zesnulé. Neboť liturgie jest 
oběť omilostňující, děkovná, chvalitebná i prosebná. Velká liturgie! V ní je 
vzpomínán život ne nějakého velkého člověka, ale vtěleného Boha, jenž trpěl 
a zemřel za nás, vstal z mrtvých a vznesl se na nebesa a zase přijde soudit ce-
lý svět!

Liturgie je večeře, hostina Boží lásky k lidskému pokolení. Okolo Beránka 
Božího se všichni shromažďují na diskosu – živí i mrtví, svatí i hříšní, Církev 
vítězná i bojující.

Pamatuj, že konání oživujících tajin je neměnná vůle oživující Trojice, usta-
novená před založením světa. Nemůže ho nebýt. Když konáš tajiny, sám Bůh 
Otec Duchem svým Svatým proměňuje chléb a víno v Tělo a Krev Pána, Bo-
ha a Spasitele našeho Ježíše Krista – ty jsi  pouze nástroj.  Sám Otec,  Syn 
a Svatý Duch skrze tebe konají liturgii a posvěcují dary. „Ty jsi ten, kterýž o-
bětuje a obětován jest“, je psáno,  „Kriste Bože náš“ (modlitba kněze před 
Cherubínskou písní)26. Pamatuj na neměnnost Boží a na jeho věrnost v kaž-
dém slově.

26 překlad Čestmíra Kráčmara z roku 1927



Svaté tajiny se nazývají Božskými dary, protože jsou nám podávány Hospo-
dinem zcela nezaslouženě, darem, bez zásluh z naší strany. Místo toho, aby 
nás trestal za naše nespočetná přestoupení, jichž se každého dne, hodiny, mi-
nuty dopouštíme a ponechával nás duchovní smrti, Pán nám ve svatých taji-
nách dává prominutí a očištění hříchů, posvěcení, pokoj duševních sil, uzdra-
vení a zdraví duše i těla a všeliké dobro, jedině a pouze dle naší víry. Jestliže 
nám Vládce dává každodenně darem k pokrmu sebe sama, své Božské tajiny, 
nemáme-li snad my bez odkladu a darem dávat dočasná dobra: peníze, jídlo, 
pití, oděv těm, kteří nás o ně prosí? A jak můžeme reptat na ty, kteří jedí námi 
darovaný chléb, když my sami požíváme darem nepopsatelný a nesmrtelný 
pokrm Těla a Krve Páně? ´Od toho, jenž béře tvé věci, zase nežádej´ (L 6.30).

Chléb života jest Kristus, a proto odložme další péči o chléb. Hospodin dáva-
jící nám v pokrm a nápoj Tělo a Krev Syna svého, tím spíše nám dá chléb ve-
zdejší. Jestliže duši naši odívá v Krista, tím spíše nám pošle oděv pomíjejejí-
cí. A ten, jenž se sám rozhodl přebývat v nás, neponechá nás ani bez příbytku 
dočasného.

Co je divného na tom, jestliže sám Bůh-Slovo, Tvůrce všeho viditelného i ne-
viditelného, mění, proměňuje chléb a víno v přečisté Tělo a v přečistou Krev 
svou? Do nich – chleba a vína – se nevtěluje znovu, neboť se již jednou vtělil 
– a toho je sdostatek na všechny nekonečné věky – avšak vtěluje se tím sa-
mým tělem, do něhož se dříve vtělil, podle podobenství toho, jak rozmnožil 
pět chlebů a těmito pěti chleby nasytil několik tisíc lidí. V přírodě je mnoho 
tajemství, na něž je zcela krátký můj rozum, nicméně věci existují se svými 
tajemstvími. Tak i v tomto tajemství Těla a Krve Páně je pro mne záhadou, 
jak se chléb a víno proměňují v Tělo a Krev samotného Pána. Ale tajiny Těla 
a Krve jsou přesto skutečné, byť je to pro mne nepochopitelné. U mého Tvůr-
ce (ochudil jsem ho, neboť i mne stvořil z těla a krve a vložil do mne ducha) 
jakožto u Boha přemoudrého a nekonečně všemohoucího je mnoho tajemství. 
Já sám jsem pro sebe tajemstvím jako dílo jeho rukou. Pro mou duši je duch 
Páně, pro mé tělo jeho Tělo a krev.

Važ si náležitě největšího zázraku Ježíše Krista, syna Boha živého, zjevované 
v přijímání s vírou v jeho Božské tajiny. Jaký že to zázrak? Uspokojení a oži-
vení tvého srdce umrtveného hříchem, tak zjevné po přijímání často předchá-
zejícím nepokoji srdce a duchovní smrti. To nikdy ze zvyku nepovažuj za co-
si obvyklého a bezvýznamného. Takové myšlenky a rozpoložení srdce uvádě-
jí na tebe hněv Hospodinův a ty nebudeš po přijímání zakoušet pokoj a život. 
Srdečným vděkem za dar většího oživení získávej život od Pána a víra tvá 

nechť v tobě roste více a více. Strach a nepokoj pocházejí od nevíry. Jestliže 
se v tobě objeví v čas přijímání, měj to za jasné znamení, že se nevírou vzda-
luješ od Života, nacházející se před tebou v kalichu, a nevěnuj jim pozornost. 
Ó, víro, víro, ty sama jsi naším zázrakem! To ty nás zachraňuješ: ´víra tvá tě  
uzdravila´ (Mk 5.34). S živou vírou v pravdu Boží vždy odcházíme od Hos-
podina v pokoji. Naproti tomu s malověrností vždy bez pokoje. Ach, satan 
často přichází po nehodném přijímání svatých tajin, vždy se snaží,  aby se 
v našich srdcích usídlila jeho lež, tj. nevíra, protože nevíra je totéž, co lež.  
Vrah lidí se od počátku i nyní všemožně snaží zabít člověka svojí lží a různý-
mi myšlenkami, vkrást se do srdce v podobě nevíry či nějaké vášně a nako-
nec se projevuje sobě odpovídajícím způsobem - netrpělivostí a zlobou. Na-
jednou vidíš, že je v tobě, a často se stává, že se ho hned tak nezbavíš, proto-
že se obvykle snaží zavřít v srdci všechny cesty, jimiž by mohl být vyhnán – 
nevírou, zatvrzelostí a ostatními z něho pocházejícími hříchy. Marně se ve 
mně namáháš, padlý arcivojevůdce: jsem služebník svého Pána Ježíše Krista. 
Ty, povýšená pýcho, se ponižuješ, když tak usilovně bojuješ se mnou slabým. 
To v myšlenkách říkej zlému duchu, ležícímu jako těžké břemeno na tvém 
srdci a ponoukajícímu tě k zlu různého druhu. Pro pyšného ducha jsou tato 
slova jako ohnivý bič a on, zostuzený tvou tvrdostí a duchovní moudrostí, od 
tebe uteče. Ty to ihned uvidíš, pocítíš a podivíš se nad svou podivuhodnou 
vnitřní proměnou: těžké, duši ubíjející břímě v srdci odejde, budeš se cítit 
lehce, lehce, a hmatatelně se přesvědčíš o tom, že zde jsou duchové zloby 
podnebeské, bez přestání usilující o naši záhubu, otravující jedem temných 
a zlých myšlenek naše srdce, snažící se zničit naši lásku k lidem a společen-
ství s nimi. 

Když s pevnou vírou přijímám životodárné tajiny, zjevným způsobem se pou-
čuji o všudypřítomnosti Kristově. Jakým způsobem? Takovýmto: v každé čá-
stečce Těla a v každé kapičce Krve přijímám celého Krista a takovým způso-
bem, duchovníma očima, vidím, že je v jednom a témže čase celý ve všech 
částečkách a kapičkách, bez ohledu na to, kolik by jich bylo, až do nekoneč-
nosti. Takže Pán je doslova celý v každém chrámu. A protože pravoslavné 
chrámy se nacházejí po celém světě, pak Pán nejenom svým Božstvím, ale ta-
ké svou duší a svým tělem přebývá po celé zemi, všude se cele dávající věří-
cím bez rozdílu a vzdělávající v nich sladké plody: očištění hříchů, posvěcení 
duší i těl křesťanů, spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém a sjednocuje 
všechny se sebou, s Otcem i Svatým svým Duchem. Víme také, kromě toho, 
že i prostřednictvím srdečné modlitby usídluje se v duších věřících s Otcem 



i Duchem svým Svatým. Jsa nekonečně blízko celému hmotnému světu a zá-
roveň ho celý oživující, jakož i každou jeho jednotlivou část, tím spíše je blí-
zek lidem a zvláště křesťanům a žije v nich: ´Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest  
chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste  
sami svoji?´ (1.Kor. 6.19).

Bůh-Otec, v rozumu i srdci našem působící prostřednictvím svého hyposta-
tického Slova (v našem slově vyjadřujícím se Duchem Svatým přebývajícím 
v hypostatickém Slově) a skrze naše slovo víry, naděje, mírnosti, lásky, vy-
cházející z našich úst, v jeden okamžik koná jednou provždy od stvoření svě-
ta předurčená podivuhodná díla našeho znovuzrození v Kristu, posvěcení, po-
sílení, duchovního sycení a léčby – byť přípravné obřady k těmto úkonům 
bývají dost dlouhé – neboť Bůh jest jednoduché, všemohoucí Jsoucno. Kupří-
kladu, proměnění chleba a vína v tělo a Krev Kristovu koná se ihned po pro-
nesení slov:  „A učiň chléb tento drahocenným tělem Krista tvého. A co v  
kalichu tomto,  učiň  drahocennou krví  Krista  tvého.  Proměniv  je  Duchem  
svým Svatým.“27 - a po těchto posledních slovech a požehnání ve tvaru kříže 
rukou v okamžiku se chléb a víno proměňují v Tělo a Krev Kristovy, avšak 
nikoli dříve, neboť božská všmohoucnost čeká na slovo s ním součinícího 
kněze: ´Božíť jsme zajisté pomocníci´  (1.Kor 3.9). Požehnání ve tvaru kříže 
ve jménu Páně přitom označuje to, že tajina je konána Duchem Svatým ve 
jménu Ježíše Krista a pro Ježíše Krista, pro jeho zásluhy, požehnáním Boha-
Otce.

Když přijímáš oživující tajiny, představ si pevně ve způsobech chleba a vína 
samotného Krista. Učiň na nich v duchu nápis: Ježíš Kristus, a s tímto du-
chovním nápisem (je i viditelný nápis) doprovoď je v myšlenkách do hlubiny 
srdce a tam duchovně polož oživujícího Hosta. Jestliže takto, s takovou vírou, 
přijmeš svaté tajiny, spatříš, čemu v tobě dají vzrůst: nejhlubšímu pokoji du-
ševních sil, bude ti ve všem neobyčejně lehko. Dle naší víry, koná Pán vůči 
nám dobro, dle míry připravenosti srdce se Tělo a Krev ukazují jako oživující 
uhlíky v srdci věřícího. Církev je nebe, oltář je prestol života, z něhož vychá-
zí  Bůh,  aby nasytil  a  oživil  věřící  ve  svatých  přečistých  tajinách.  ´Velicí  
a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí´ (Zj 15.3). Předem nás 
připravuješ k zření prestolu i Toho, jenž na něm sedí, viděním pozemského 
prestolu v církvi a zrakem víry zřením Toho, jenž na něm přebývá. 

Připravuj všemi silami duši před všemi tajinami a rozjímej o každé tajině 

27 viz výše

před jejím konáním nebo účastí na ní: je to tajemství Boží. Já jsem pouze její 
nehodný účastník.  Ale náš hrdý rozum chce i  tajemství  Boží  prozkoumat,  
a nemůže-li je prozkoumat, tak je zavrhuje jako neslučitelné s nicotnou mí-
rou jeho rozumu.

´Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa´ (Mt 28.20). Ano, Vládce, 
ty jsi s námi – po všechny dny, není dne, abychom byli bez tebe, bez tvé pří-
tomnosti nežijeme! Zvláště jsi s námi v tajemství Těla a Krve svých. Ó, jak 
pravdivě a skutečně jsi přítomen ve svých tajinách! Oblékáš se, Vládce, kaž-
dou liturgii v kromě hříchu nám podobné tělo a sytíš nás oživujícím svým Tě-
lem. Skrze tajiny jsi cele s námi a tvé Tělo se sjednocuje s naším tělem a tvůj  
duch se sjednocuje s naší duší - a my zakoušíme, cítíme oživující, přepokoj-
né28, přesladké sjednocení, cítíme, že když se k tobě připojujeme v eucharisti-
i, stáváme se jedním duchem s tebou, jak je psáno: ´Ten pak, jenž se připojuje  
Pánu, jeden duch jest s ním´ (1.Kor 6.17). Stáváme se, jako ty, dobrými, mír-
nými a pokornými, jak jsi pravil o sobě: ´jsem tichý a pokorný srdcem´ (Mt 
11.29).

Pravda, často zlé a slepé tělo nebo v našem hříšném těle přebývající kníže 
věku tohoto našeptává nám, že tajiny jsou pouze chléb a víno a nikoli samot-
né Tělo a Krev Páně a coby křivé svědky posílá za tím účelem zrak, chuť 
a hmat. Avšak my si zakazujeme naslouchat těmto klevetám a usuzujeme tak-
to: pro tebe, Hospodine, není nic nemožného. Tvoříš tělo lidí, živočichů, ryb, 
ptáků, plazů - všemu stvoření. Zdalipak pro sebe - všude přítomen a vše napl-
ňující – nestvoříš tělo? Který sochař, zhotovující sochy pro druhé, není s to  
zhotovit sochu i pro sebe? Nedosti na tom, ty měníš neživou hmotu v živé 
jsoucno, například, Mojžíšovu hůl v hada, a není pro tebe nic nemožného. Jak 
bys nestvořil pro sebe tělo z chleba a vína, které jsou tak blízké našemu tělu, 
když jsou používány k jídlu a pití a měněny v naše tělo a krev? Nezkoušíš na-
ši víru více než ´abyste mohli snésti´ (1.Kor 10.13), neproměňuješ v Tělo své 
zemské hroudy,  ale bílý,  měkký,  čistý,  chutný chléb; ne vodu proměňuješ 
v Krev svou, nýbrž barvou krvi podobné víno, jež se nazývá v Písmu krví 
hroznů (Sir 39.26), příjemné chuti a veselící srdce člověka. Ty znáš naši ne-
moc, slabost naší víry, a proto jsi uvolil použít k tajemství Těla a Krve svých 
nejpodobnější jim způsoby. Budeme pevně věřit, že v podobě chleba a vína 
přijímáme skutečné Tělo a skutečnou Krev Kristovu, že v tajemství přijímání 
Pán přebývá s námi po všecky dny, až do skonání světa´ (Mt 28.20). 

28 viz výše poznámka č. 9



2.Příprava ke Svatému Přijímání

„Zkusiž tedy sám sebe člověk, a tak chléb ten jez, a z toho kalicha pí.“ 
(1.Kor.11.28)

Bratři a sestry, kteří se připravujete ke Svatému Přijímání! Bojme se kamenné 
necitlivosti svých hříchů. Bojme se pýchy svého srdce, která říká: nepotřebuji 
odpuštění hříchů, nejsem vinen, nejsem hříšný. Nebo: mám hříchy lehké, lid-
ské. Jako kdyby bylo nutné, aby měl člověk hříchy démonské. Nebo: nevadí 
mi žít ve svých hříších. Je to satanská pýcha a sám satan v našem srdci říká  
totéž. Pociťme hluboce, hluboce ve svých srdcích naše nespočetná přestoupe-
ní, vzdychejme nad nimi z hloubi duše, prolijme nad nimi slzy dojetí a upros-
me rozhněvaného Vládce. Nesnažme se ani trochu se ospravedlnit jako fari-
zeové, pokrytci, ´neboť by nebyl spravedliv před tebou nižádný živý´  (Žalm 
143.2),  než  jedině  upřímným pokáním z  hříchů uprosme  Boha.  Opusťme 
lhostejnost a chlad, horoucím srdcem služme Hospodinu. Nezapomínejme na 
to, že jsme se nyní přišli  kát před Vládcem našeho života a spravedlivým 
Soudcem za dlouhý čas našeho nezákonného života. Je-li zde čas na lhostej-
nost a chlad, nežádoucí i ve společnosti při jednání s lidmi? Nemá-li se snad 
celá naše duše změnit v duchovní oheň a vylít se v slzách čistého srdečného 
vyznání? Ó, Bože náš, Bože náš! Naše přestoupení se v pravém smyslu slova 
rozmnožili více než vlasy na naší hlavě, více než mořský písek, ale my je ne-
vnímáme, my jsme k nim lhostejní, dokonce je nepřestáváme milovat. Co, 
jestliže budeš ´nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí?´ (Žalm 129.3). 
Daruj všem nám, Hospodine, ducha zkroušeného a srdce pokorné, abychom 
ti přinesli skutečné pokání. Amen.

Jaká je tvá povinnost, ty, jenž přijímáš božské tajiny? Máš ´vrchních věcí hle-
dati, kdež Kristus na pravici Boží sedí´ (Kol 3.1-2) a nikoli přemýšlet o po-
zemském, neboť  „proto Kristus na zem sestoupil, aby nás na nebe vyvedl“ 
(akathist  Ježíši  Nejsladšímu,  kondak  8.).  ´V domu  Otce  mého  příbytkové  
mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám´ (J 14.2). ´Naše měšťanství je-
stiť v nebesích´ (Fil 3.20). ´Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest krá-
lovství nebeské. Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákoníků a fari-
zeů, nikoli nevejdete do království nebeského´ (Mt 5.3, 20). ´Nechte dítek, ať  
jdou ke mně, a nebraňte jim, nebo takovýchť jest království Boží´ (L 18.16). 
Vidíš, jaký je poslední cíl, kvůli němuž sestoupil Kristus ne zem, kvůli ně-
muž nám podává své božské tajiny – Tělo a Krev? Tímto cílem je darování 
nám Království nebeského. Tuž po něm.

´Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm´ (J 6.56). To je 
zřejmé a zkušenost to potvrzuje. Blažený, naplněný životem, jest člověk, kte-
rý s vírou přijímá svaté tajiny, se srdečným pokáním ve svých hříších. Tato 
pravda je zjevná, patrná ještě z opačného případu. Když bez skutečného vy-
znání hříchů s pochybami přistupuješ ke svatému kalichu, tehdy do tebe vstu-
puje satan a přebývá v tobě, zabíjí tvoji duši a bývá to velmi citelné. 

Když přijímáte svaté tajiny, buďte si tak jisti, že přijímáte Tělo a Krev, jako 
nepochybujete, že každou minutu vdechujete vzduch. Říkejte si: tak jako je 
nepochybné, že neustále vdechuji vzduch, tak je nepochybné, že nyní spolu 
se vzduchem přijímám do sebe Pána svého Ježíše Krista, mé dýchání, můj ži-
vot, moji radost, mou spásu. On je více než vzduch v každý okamžik mého 
života, je mým dechem, před slovem je mým slovem, před myšlenkou myš-
lenkou mojí, před každým světlem světlo mé, před jakýmkoli pokrmem po-
krm můj, před jakýmkoli nápojem nápoj můj, před jakýmkoli oděvem oděv 
můj, před jakoukoli vůní vůně má, před jakoukoli sladkostí sladkost má, před 
otcem Otec můj, před matkou Matka má, před zemí pevná nesoucí mne zem, 
která se nepohne na věky. Protože my, pozemští, zapomínáme, že Jím v kaž-
dý okamžik dýcháme, žijeme, hýbeme se a jsme a ´sobě jsme vykopali čister-
ny, čisterny děravé´ (Jer 2.13), proto zjevil ve svých tajinách – ve své Krvi – 
pramen živé vody tekoucí do života věčného a sám nám sebe dává za pokrm 
a nápoj, ´abychom živi byli skrze něho´ (1.J 4.9). 

Ti, kteří navštěvují bohoslužby pravoslavné Církve a studují nauku o boho-
službě, musejí pamatovat, že sloužení zde, na zemi, je přípravou na nejra-
dostnější sloužení Bohu na nebesích; že když sloužíme Bohu tělesně, tím spí-
še je třeba sloužit Bohu duchovně a čistým srdcem; že když jsme přítomni 
bohoslužbě, musíme se učit Bohu sloužit tak, jak mu sloužili svatí, o jejichž 
životech a skutcích slyšíme při bohoslužbě, o jejich víře, naději a lásce; že  
sloužit Bohu musíme především skutky a pravdou a ne pouze slovy a jazy-
kem. Již svým samotným bytím jsme přizváni k službě Bohu: proto jsme ob-
drželi vzpřímené držení těla, abychom bez přestání hleděli k Bohu, děkovali 
mu a oslavovali ho, k tomu nám byl dán rozum, srdce, vůle, na to nám byly 
dány všechny smysly.

Dokdy nám budou svaté tajiny, námi přijímané, připomínat, že ´jedno tělo 
mnozí jsme´ (1.Kor 10.17), a dokdy nebude mezi námi vzájemné srdečné jed-
noty mezi sebou jakožto údů jednoho Těla Kristova? Dokdy si budeme ve 
svých životech dělat, co chceme, jeden proti druhému chovat nepřátelství, je-
den druhému závidět, vzájemně si vyčítat, zarmucovat se a užírat, jeden dru-



hého odsuzovat a bojovat mezi sebou? Dokdy v nás nebude Duch Kristův, 
Duch mírnosti,  pokory,  nezlobnosti,  nelicoměrné lásky,  sebezapření,  trpěli-
vosti,  čistoty,  zdrženlivosti,  prostoty a  upřímnosti,  lhostejnosti  k  dolnímu, 
všeobjímajícího dychtění po nebeském? Vládce Pane Ježíši Kriste! Osviť na-
še duchovní  oči  a ´duch tvůj  dobrý vediž  nás  jako po rovné zemi´  (Žalm 
142.10). Dej nám Ducha svého!

Ten, kdo věří ve Spasitele a sytí se Tělem a Krví jeho, má v sobě život věčný.  
A to je důvod, proč každý hřích působí vážnou nemoc a zmatek v srdci. Ti, 
kteří nemají v sobě život věčný, pijí přestoupení, jako vodu, a neonemocní, 
protože v jejich srdci není život věčný.

Někteří považují za veškeré své štěstí a bezúhonnost před Bohem čtení všech 
uložených modliteb a nevěnují pozornost připravenosti srdce pro Boha, své 
vnitřní bezúhonnosti. Například mnozí tak čtou pravidlo k Přijímání. Místo 
toho je zde především třeba věnovat pozornost bezúhonnosti a připravenosti 
srdce k přijetí svatých tajin. Jestliže se srdce v tobě stalo spravedlivým, mi-
lostí Boží, je-li připraveno setkat se s Ženichem, pak sláva Bohu, i když jsi 
třebas nepřečetl všechny modlitby. ´Nezáleží v řeči království Boží, ale v mo-
ci´  (1.Kor 4.20). Být ve všem poslušný Matce Církvi je dobré, avšak s ro-
zumností, a je-li komu možná dlouhá modlitba, ať ji koná. Avšak ´ne všickniť  
chápají  slova toho´  (Mt 19.11).  Neodpovídá-li  dlouhá modlitba vroucnosti 
ducha, je lepší se pomodlit krátce, ale vroucně. Vzpomeň, že jedno slovo cel-
ného pronesené vroucím srdcem jej ospravedlnilo. Bůh nehledí na množství 
slov, nýbrž na rozpoložení srdce. Hlavní věc je – živá víra srdce a teplota vy-
znání hříchů.

Kdo přistupuje k svatému kalichu s jakoukoli vášní v srdci, je Jidáš a přichází 
lstivě políbit Syna člověka.

Abychom s nepochybující vírou přijímali oživující tajiny a zvítězili nad vše-
mi úklady nepřítele, všechna našeptávání, představ si, že to, co přijímáš z kal-
icha je  Jsoucí,  tj. jediný věčně jsoucí.  Když budeš mít takové rozpoložení 
myšlenek a srdce, pak se přijímáním svatých tajin upokojíš, zaraduješ, napl-
níš životem, poznáš srdcem, že v tobě pravdivě a skutečně přebývá Pán a ty v 
Pánu. Zkušenost.

3.Plody hodného Přijímání

´Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm´ (J 6.56). 

K slávě přesvatého jména Vládce Pána Ježíše Krista a Vládkyně Bohorodice.  
- Tisíckrát jsem ve svém srdci cítil, že po přijetí svatých tajin nebo po usilov-
né domácí modlitbě, obvyklé nebo konané z důvodu nějakého hříchu, vášně, 
trápení a úzkosti, Pán modlitbami Vládkyně nebo sama Vládkyně dobrotivos-
tí Pána, dávali mi jakoby novou přirozenost ducha, čistou, dobrou, vzneše-
nou, světlou, moudrou, dobrotivou, místo nečisté, sklíčené a mdlé, maloduš-
né, temné, tupé, zlé. Mnohokrát jsem se změnil podivuhodnou, hlubokou pro-
měnou, k údivu sebe samého a často i ostatních. Sláva moci tvé, Hospodine! 
Sláva dobrotivosti tvé, Hospodine! Sláva slitováním tvým, Hospodine, jež jsi 
zjevil na mně hříšném!

Podivuji se nad velikostí a životodárností božských tajin. Babička vykašláva-
jící krev a zcela vysílená, nepřijímající potravu, po přijetí svatých tajin mnou 
podaných se ještě téhož dne začala uzdravovat.  Umírající  děvče po přijetí 
svatých tajin se tentýž den začalo uzdravovat, jíst, pít a mluvit, zatímco před-
tím bylo téměř v bezvědomí, silně s sebou zmítalo a nic nejedlo, nepilo. Slá-
va životodárným a strašným tvým tajinám, Pane!

Účastníci božských tajin! Zkoumejte, s jakou upřímností přistupujete k obe-
cenství s Pánem, jestli důstojně přijímáte. Jakou důvěru29 máte k Hospodinu 
a Bohorodici! Jakou čistotu musíte mít! Jakou mírnost, pokoru, nezlobnost! 
Jakou nepřipoutanost k pozemskému! Jakou horoucí touhu po nebeské, nej-
čistší, věčné utěše!

Lidé během svého pozemského života hledají všechno, jen ne Krista-Životo-
dárce. Proto nemají duchovní život,  proto jsou vydáni všelijakým vášním: 
bezbožnosti, malověrnosti, hrabivosti, závisti, nenávisti, ctižádosti, požitkům 
v jídle a pití. Až na konci svého života hledají Krista - v přijímání, a to v kraj-
ní nevyhnutelnosti, a ještě jakoby z obecně přijatého zvyku. Ó, Kriste Bože, 
živote a vzkříšení naše, jaké marnosti jsme propadli, jak jsme oslepli! A co by 
s námi bylo, kdybychom tě hledali, kdybychom tě měli ve svém srdci! Ústa 
nemohou vypovědět tu blaženost, kterou zakouší ti, jež tě mají ve svých srd-
cích. Ty jsi pro ně hutným pokrmem i nápojem nevyčerpatelným, oděvem 
světlým i sluncem, ´pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum´ (Fil 4.7), ve-
selí nevýslovné, a vše. S tebou je vše pozemské prach, hniloba.

29 дерзновение, tak i dále



Je pro mne dobré modlit se za lidi, když přijímám důstojně, tj. uvědoměle. 
Tehdy Otec, Syn i Svatý Duch, Bůh můj, jest ve mně, a já k němu mohu při -
stupovat s velkou důvěrou. Král je tehdy ve mně jako v příbytku: pros, o co 
chceš. ´K němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme. Což byste koli chtěli,  
proste, a staneť se vám´ (J 14.23, 15.7).

Jakožto ti, kteří otevírají druhým dveře do Království nebeského skrze křest,  
sami již nevejdeme? Jakožto ti, kteří ostatní očišťují pokáním a rozhřešují ci-
zí hříchy, sami již neobdržíme odpuštění svých hříchů? Jakožto ti, kteří druhé 
sjednocují s Kristem v tajemství přijímání, sami se s ním již nesjednotíme u-
přímně ve večeru prostém dni Království Kristova? Jakožto ti, kteří podávají 
v tajině myropomazání posilující blahodať Ducha Svatého, sami již neobdrží-
me síly a moci od Nejsvětějšího Ducha a nerozmnožíme dary svého ducha? 
Mějme vpravdě pevnou naději v obdržení zaslíbených nám blah podle blaho-
dati, slitování a lidumilnosti Spasitele našeho Boha. Dej Bůh, aby je všichni 
obdrželi! Toliko nebuďme leniví, sklíčení, ´ale oblecte se v Pána Jezukrista,  
a nepečujte o tělo k vyplňování žádostí jeho´ (Ř 13.14), ´mající tajemství víry  
v svědomí čistém´ (1.Tim 3.9) a prospívejme v lásce k Bohu i bližnímu.

Děkuji ti, Hospodine, že mi vždy daruješ nový život, když se slzami pokání a 
díkůvzdání sloužím božskou liturgii a přijímám přečisté a životodárné tajiny 
tvé. Tvým svatým tajinám jsem zavázán za to, že dosud žiji, že mé cesty jsou 
neposkvrněné a že se těším dobré pověsti mezi lidem tvým. Nechť je tedy po-
svěceno veliké jméno tvé nade vše a nade vše ve mně i ve všech lidech tvých, 
kteří na sobě nosí jméno tvé svaté - a v celém světě tvém; nechť přijde krá-
lovství tvé, království pravdy, pokoje a radosti ve Svatém Duchu, do všech 
srdcí našich, jak jsi pravil: ´přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu je-
jich Bohem, a oni budou mým lidem´ (2.Kor 6.16, Lv 26.12, Jer 3.19), buď 
vůle  tvá  svatá,  nejmoudřejší,  nejlepší,  nejdokonalejší,  nanejvýš oblažující, 
jako v nebi, tak i na zemi ve všech lidech tvých i ve mně hříšném, neboť naše 
vlastní vůle je chybující, krátkozraká, nebo hříšná, hubící, nemilující, zlá, zá-
vistivá, hrdá, lenivá, rozkoš milující, chamtivá, lakomá.

Tak jako v Ježíši Kristu ´přebývá všecka plnost Božství tělesně´ (Kol 2.9), tak 
přebývá i v životodárných tajinách Těla a Krve jeho. V malém lidském těle je 
veškerá plnost nekonečného, neumístitelného Božství, a v malém Beránkovi, 
v chlebě, v každé jeho malinké částečce veškerá božská plnost. Sláva všemo-
houcnosti a dobrotivosti tvé, Hospodine!

Kolikrát jsi,  Ó Vládce Pane Ježíši,  obnovoval lehkomyslně rozkládající  se 

hříchy bytí mé! Toho není počet a míry! Kolikrát jsi mne vysvobodil z pece, 
hořící v mém nitru, z pece různých vášní, z propasti sklíčenosti a zoufalství! 
Kolikrát jedině tvým jménem, u víře mnou vzývaným, obnovoval jsi hnilobu 
mého srdce! Kolikrát jsi to učinil prostřednictvím svých životodárných tajin! 
Ó Vládce, smilováním tvým ke mně hříšnému vskutku není počet ani míry. 
Co ale já přinesu tobě, čím se ti odvděčím za nezměrnou tvou dobrotivost ke 
mně, Ježíši, živote můj a lehkosti má? Nechť budu opatrný na cestách svých 
dle blahodati tvé,  neboť tobě jsou příjemní všichni opatrní na cestě, jak jsi 
Duchem Svatým, ústy otce našeho Davida, pravil (Žalm 118.1); vynasnažím 
se být ti věrný, pokorný, mírný, nepodrážděný, nezlobný, trpělivý, pracovitý, 
milostivý, soucitný, nechamtivý, poslušný.

„Aby nebylo mně v soud nebo zatracení přijímání svatých tvých tajin, ó Pa-
ne, ale k uzdravení duše a těla.“

Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav duši mou.

Amen.



Světitel Ignatij Brjančaninov: O prelesti

Učedník: Popiš přesně a podrobně, co to je prelesť30.

Starec:  Prelesť je pokažení lidského bytí lží. Prelesť je stav všech lidí bez 
výjimky způsobený pádem našich praotců. Všichni jsme v prelesti (začátek 
3.slova ctihodného Simeona Nového Theologa, vydání Optinské poustevny 
roku 1852). Uvědomění si této skutečností je nejlepší ochranou před prelestí. 
Největší prelesť je,  považovat se za svobodného od prelesti.  Všichni jsme 
podvedení, všichni obelstěni, všichni se nacházíme ve lživém stavu, potřebu-
jeme osvobození pravdou. Pravda je Pán náš Ježíš Kristus (J 8.32, 14.6). Při-
svojme se této Pravdě vírou v ní, zvolейme modlitbou k této Pravdě a ona nás 
vytáhne z propasti sebeobelstění a obelstění démony. Hořký je náš stav! Je to 
vězení, ze kterého se modlíme, aby byla vyvedena naše duše a abychom vzý-
vali jméno Hospodinovo (Žalm 144.8). Je to ta temná země, na níž byl svržen 
náš život závistivým vůči nám a vyhnavším nás nepřítelem (Žalm 142.3). Je 
to tělesné mudrování (Ř 8.6), lživý rozum (1.Tim 6.20), kterým je zasažen 
celý svět, jenž si nepřiznává tuto nemoc a prohlašuje ji za vzkvétající zdraví. 
Je to tělo a krev, jež nemohou dojít dědictví království Božího (1.Kor 15.50). 
Je to věčná smrt, z níž léči a kterou ničí Pán Ježíš, jenž jest vzkříšení a život 
(J 11.25). Takový je náš stav. Jeho poznání je další důvod k pláči. S pláčem 
zvolejme k Pánu Ježíši, aby nás vyvedl ze žaláře, vytáhl z propastí zemských, 
vytrhl z čelistí smrti. „Pán náš Ježíš Kristus“, říká ctihodný Simeon Nový 
Theolog, „proto sestoupil k nám, že nás chtěl vysvobodit ze zajetí a z nanej-
výš zlého obelstění“ (začátek 3.slova).

Učedník: Takovému vysvětlení ne zcela rozumím. Potřebují vysvětlení jed-
nodušší, bližší mému chápání.

Starec: Jako prostředek k záhubě lidského pokolení byla padlým andělem 
použita lež (Gn 3.13). Proto Pán nazval ďábla lží, otcem lži a lidským vra-
hem od počátku (J 8.44). Chápání lži Pán úzce spojil s pochopením zahynutí 
člověka: protože to je přímým důsledkem prvního. Slovy „od počátku“ pou-
kazuje na to, že lež od samého počátku posloužila ďáblu jako nástroj k zá-
hubě člověka a stále mu coby nástroj k záhubě člověka slouží, k zabíjení lidí. 

30 Slovo ponecháváme v souladu s novodobou českou pravoslavnou překladatelskou tradicí 
bez překladu, vysvětlení jeho obsahu je předmětem textu světitele Ignatije. Kromě slova 
прелесть se v něm také vyskytuje slovo (само)обольщение, které překládáme jako 
(sebe)obelstění.

Počátkem veškerého zla je lživá myšlenka! Pramen sebeobelstění a běsovské 
prelesti  je lživá myšlenka! Prostřednictvím lži ďábel napadl lidství věčnou 
smrtí v samém jeho základu, v praotcích. Naši praotcové podlehli prelesti, to 
jest, lež uznali za pravdu, a když přijali lež s tváří pravdy, nakazili se nevylé-
čitelně smrtelným hříchem, což dosvědčila i naše pramatka. ´Had mne pod-
vedl´, řekla,  ´i  jedla jsem´ (Gn 3.13). Od té doby naše bytí nakažené jedem 
zla dobrovolně i nedobrovolně tíhne ke zlu, jež se tváří jako dobro a uspoko-
jení pokažené vůle, zvráceného rozumu, zvráceného citu srdce. Dobrovolně: 
neboť je v nás ještě zbytek svobody zvolit dobro či zlo. Nedobrovolně: proto-
že tento zbytek svobody nepůsobí jako plná svoboda. Působí pod neodstrani-
telným vlivem poškození hříchem. Takoví se rodíme. Nemůžeme nebýt tako-
vými. A proto se všichni bez výjimky nacházíme ve stavu sebeobelstění a bě-
sovské prelesti. Z tohoto pohledu na stav lidí ve vztahu k dobru a zlu, na stav, 
který z nutnosti náleží každému člověku, vyplývá následující určení prelesti, 
jež ji objasňuje zcela dostačujícím způsobem: prelesť je přisvojení si člově-
kem lži, kterou považuje za pravdu. Prelesť působí nejprve na podobu myšle-
nek; když je přijata a zvrátí podobu myšlenek, bezprostředně vstupuje do srd-
ce a zvrátí city srdce; ovládne podstatu člověka a rozlévá se do veškeré jeho 
činnosti, otravuje samotné tělo jakožto nerozdělitelně spojené Tvůrcem s du-
ší. Stav prelesti je stav záhuby čili věčné smrti.

Od okamžiku pádu člověka obdržel ďábel nepřetržitý svobodný přístup k ně-
mu (citát ze ctihodného Simeona Nového Theologa v Slově Nikifora mnicha; 
ctihodný Makárij Veliký, Slovo 7., hlava 2.). Ďábel má právo na tento pří-
stup. Jeho moci, poslušnosti vůči němu, se člověk podřídil dobrovolně, odmí-
tl podřízení se Bohu. Bůh člověka vykoupil. Vykoupenému člověku je nabíd-
nuta svoboda být poslušný buď Bohu nebo ďáblu. A aby se tato svoboda pro-
jevila nepřinuceně, je ďáblu dovoleno přistupovat k člověku. Je velmi přiro-
zené, že ďábel vynakládá všechny síly na to, aby člověka udržel v dřívějším 
vztahu k sobě nebo jej dokonce uvedl do ještě většího otroctví. K tomu pou-
žívá dřívější a vždy jím užívaný nástroj – lež. Snaží se nás obelstít a podvést. 
Využívá přitom našeho stavu sebeobelstění. Naše vášně, tyto nezdravé sklo-
ny, uvádí do pohybu. Jejich dušehubné potřeby obléká do podoby dobra, sna-
ží se nás přimět k uspokojení vášní. Kdo je věrný Slovu Božímu, ten si nedo-
voluje takové uspokojení, poutá vášně, odráží útoky nepřítele (Jk 4.7): bojuje 
pod vedením Evangelia proti vlastnímu sebeobelstění, krotí vášně a tím krů-
ček po krůčku také omezuje vliv padlých duchů na sebe, krůček po krůčku 
vychází ze stavu prelesti do oblasti pravdy a svobody (J 8.32), plnost kterých 



se dostavuje osvícením Božskou blahodatí. Ten, kdo je nevěrný učení Kristo-
vu a následuje svou vůli a svůj rozum, podřizuje se nepříteli, a ze stavu vlast-
ního sebeobelstění se dostává do stavu běsovské prelesti, ztrácí zbytek své 
svobody, vstupuje do plné podřízenosti ďáblu. Stav lidí v běsovské prelesti  
bývá velmi různý v závislosti na vášni, kterou je člověk obelstěn a zotročen, 
a v závislosti na stupni zotročení vášní. Ale všichni, kteří upadli do běsovské 
prelesti, to jest, skrze rozvinutí vlastního sebeobelstění vstoupili do obecen-
ství s ďáblem a do jeho otroctví, se nacházejí v prelesti, jsou chrámy a nástro-
ji běsů, oběti věčné smrti, života v žalářích pekla.

Učedník:  Vyjmenuj podoby běsovské prelesti, které vycházejí z nesprávné 
modlitby.

Starec: Všechny podoby běsovské prelesti, kterým čelí každý, kdo vstupuje 
do modlitebního zápasu, vznikají z toho, že v základ modlitby není položeno 
pokání, to, že pokání nebylo učiněno pramenem, duší, cílem modlitby. „Jest-
liže někdo“, říká ctihodný Řehoř Sinajský ve výše uvedené stati, „se spoléhá-
ním se na sebe sama, založeném na domýšlivosti (v původním textu je doslo-
va: „jestliže chce někdo dosáhnout vysokých věcí vlastními silami“), chce 
dosáhnout vysokého modlitebního stavu, a získal horlivost nikoli pravdivou, 
nýbrž satanskou, toho ďábel snadno zaplete do svých sítí, jako svého sluhu.“ 
Každý, kdo se snaží se dostat na svatební hostinu Syna Božího ne v čistém 
a světlém oděvu, jež jsou utkány pokáním, nýbrž přímo v tom, co má na so-
bě, ve stavu zvetšelosti, hříšnosti a sebeobelstění, vyvrhován jest ven, v tem-
notu zevnitřní: v běsovskou prelesť. ´Radím tobě,´ - říká Spasitel tomu, jenž 
je pozván k tajemnému kněžství - ´abys sobě koupil ode mne zlata ohněm  
zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys oblečen byl, a neokazo-
vala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium31, abys viděl. Já kte-
réžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání´  (Zj 3.18-19). 
Pokání a vše, z čeho se skládá, jako zkroušenost či bolest ducha, pláč srdce, 
slzy, sebeodsouzení, pamatování a předokušení smrti, soudu Božího a věč-
ných muk, vnímání přítomnosti Boží, bázeň Boží - to vše jsou dary Boží, da-
ry veliké ceny, dary prvopočáteční a základní, zástavy darů vyšších a věč-
ných. Bez předcházejícího jejich obdržení je darování následných darů ne-
možné. „Jakkoli velké by byly naše duchovní zápasy“, pravil svatý Jan Žebří-
kovec, „jestliže jsme nezískali bolavé srdce, jsou tyto duchovní zápasy lživé 
a marné“ (Žebřík, Slovo 7.). Pokání, zkroušenost ducha, pláč jsou příznakem, 

31 černá barva užívaná v kosmetice, zde pravděpodobně ve smyslu potření pod očima 
umožňující obranu proti oslnění

jsou svědectvím správnosti modlitebního zápasu. Jejich nepřítomnost pak pří-
znakem odklonu lživým směrem, příznakem sebeobelstění, prelesti a neplod-
nosti. To či druhé, tedy prelesť nebo nepřinášení plodů, představují nevyhnu-
telný následek nesprávného cvičení  se v modlitbě,  a nesprávné cvičení  se 
v modlitbě je nerozlučně spjato se sebeobelstěním.

Nejnebezpečnější  nesprávný způsob modlitby spočívá v tom, když v sobě 
modlitebník vytváří silou obrazy svých myšlenek nebo představy patrně pře-
jímané ze Svatého Písma, v podstatě ale ze svého vlastního stavu, ze svého 
pádu, ze své hříšnosti, ze svého sebeobelstění - těmito představami lichotí své 
domýšlivosti, své ctižádosti, svému vysokému mínění, své pýše, podvádí se-
be sama. Očividně všechno, co vychází ze snění naší přirozenosti, zvrácené 
pádem, nemá nic společného se skutečností, ale je to výmysl a lež, tak vlastní 
padlému andělovi a tak jím milované. Snící, s prvním krokem na modlitební 
cestě, opouští oblast pravdy, vstupuje do oblasti lži, do oblasti satanovy, dob-
rovolně se podřizuje vlivu satana.

Svatý Simeon Nový Theolog popisuje modlitbu snícího a její  plody takto: 
„Pozvedá k nebi ruce, oči i um, ve svém umu si představuje“, podobně jako 
Klopstock či Milton32, „Božské rozpravy, nebeská blaha, činy svatých andělů, 
příbytky svatých, zkrátka, shromažďuje ve své fantasii vše, co slyšel v Bož-
ském Písmu, rozjímá o tom v čase modlitby, hledí na nebe, vším tím vyvolá-
vá ve své duši Božská přání a lásku, někdy prolévá slzy a pláče. Takovým 
způsobem krůček po krůčku pychne jeho srdce, aniž by to jeho um chápal.  
Domnívá se, že to, co koná, je plod Božské blahodati k jeho útěše, a prosí 
Boha, aby jej učinil hodným přebývat navždy v této činnosti. To je příznak 
prelesti. Takový člověk, i když bude mlčet dokonalým mlčením, nemůže ne-
podlehnout nepříčetnosti a šílenství. A jestli k tomu nedojde, stejně nemůže 
nikdy dosáhnout  duchovní  hodnosti  rozumu,  ctnosti  či  bezvášnivosti.  Tak 
podlehli prelesti ti, kteří viděli světlo a zář oněma tělesnýma očima, cítili vů-
ni svým čichem, slyšeli hlasy svým sluchem. Část z nich skončila jako posed-
lí, kteří přecházeli s poškozenou myslí z místa na místo, druzí přijali běsa  
proměnivšího se v anděla světla, podlehli prelesti, zůstali zatvrzelí až do kon-
ce a nepřijímali rady od nikoho z bratří, další, navedení ďáblem, se zabili: ně-
kteří se vrhli do propasti, jiní se oběsili. A kdo může vyjmenovat všechny lsti 
ďábla, kterými obelhává a které jsou nevyzpytatelné? Avšak z námi řečeného 
každý rozumný člověk může pochopit, jaká škoda hrozí z tohoto druhu mod-

32 Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), německý osvícenský básník a jazykovědec, 
John Milton (1608-1674), anglický barokní básník



litby. Jestliže někdo, kdo jej praktikuje a nestává se obětí ani jedné z výše u-
vedených běd proto, že žije s bratřími - protože takovým neštěstím podléhají 
nejvíce poustevníci žijící osamoceně - přesto celý svůj život prožije neúspěš-
ně“ (O prvním způsobu vnímání a modlitbě).

Všichni svatí Otcové, kteří popisovali duchovní zápas vnitřní modlitby33, za-
kazují nejenom vytváření vlastních myšlenek, nýbrž i příklon vůle či soucitu 
k myšlenkám a viděním, které k nám mohou přijít neočekávaně, nezávisle na 
naší vůli. A to se stává v modlitebním zápase, zvláště při mlčenlivosti. „Nik-
dy nepřijímej“, říká ctihodný Řehoř Sinajský, „cokoli, co spatříš ať již smy-
slovýma očima či umem, vně či uvnitř sebe, bude-li to obraz Krista, anděla 
či nějakého svatého, nebo ukáže-li se ti světlo... Buď bdělý a opatrný! Nedo-
vol si čemukoli důvěřovat, neprojev soucit ani souhlas, neoddej se unáhleně 
zjevení, i kdyby bylo pravdivé a dobré. Zůstaň k němu chladným a cizím, ne-
ustále chraň svůj um prostý obrazů, nepředstavující si žádné představy a ne-
přijavší34 žádný obraz. Ten, kdo uvidí cokoli v mysli nebo tělesně, i kdyby to 
třebas i bylo od Boha, a unáhleně to přijímá,  ten snadno upadá v prelesť, 
v krajním případě odhaluje svoji náklonnost a připravenost k přijetí prelesti,  
jako ten, kdo přijímá zjevení rychle a lehkomyslně. Začátečník v duchovním 
životě musí veškerou svou pozornost věnovat pouze hnutím srdce, pouze toto 
hnutí uznávat za prosté prelesti a ostatní nepřijímat, dokud nevstoupí do ob-
lasti bezvášnivosti. Bůh se nebude hněvat na toho, kdo nad sebou z obavy 
před prelestí bdí s krajní opatrností, a jestliže nepřijme něco, co je posláno od 
Boha, dokud neprozkoumá poslané s veškerou pečlivostí; naopak, toho Bůh 
pochválí za jeho moudrost“ (výše uvedená stať).

Svatý Amfilochij, jenž v mládí přijal mnišství, byl uznán v zralém věku a sta-
ří za hodného vést poustevnický život na poušti. Zavřel se do jeskyně, oddal 
se mlčení a dosáhl velikého duchovního úspěchu. Když se naplnilo čtyřicet 
let jeho poustevnického života, zjevil se mu v noci anděl a řekl: ´Amfilochiji, 
jdi do města a pas tam duchovní ovce!´ Amfilochij setrval v usebranosti a po-
kynu anděla nevěnoval pozornost. Další noc se anděl znovu objevil a opako-
val příkaz s tím, že ten je od Boha. Amfilochij znovu neprokázal andělovi po-
slušnost z obavy před obelstěním, jsa pamětliv slov Apoštola, že i satan se 
proměňuje v anděla světlosti (2.Kor 11.14). Třetí noci se anděl zjevil znovu 
a přesvědčiv o sobě Amfilochije slavoslovím Boha, které je nesnesitelné pro 
zavržené duchy, vzal starce za ruku, vyvedl ho z kelie a přivedl do chrámu, 

33 умной молитвы
34 doslova: не запечатленным никаким изображением 

který se nacházel nedaleko. Dveře chrámu se otevřely samy, chrám se rozsví-
til nebeským světlem, bylo zde přítomno množství svatých mužů v bílých ří-
zách a tváře jim zářily jako slunce. Ti rukopoložili Amfilochije na episkopa 
města Ikonie (Minea, 23.listopadu).

Při opačném postupu, ctihodní Izákij a Nikita Pečerští, noví a nezkušení v ži- 
votě poustevnickém, stali se obětí nejstrašnějšího neštěstí, když se nerozváž-
ně oddali  jim představenému vidění.  Prvnímu se zjevilo množství démonů 
v záři. Jeden z démonů přijal vzezření Krista, ostatní podobu svatých andělů. 
Druhého obelstil démon nejprve vůní a hlasem jakoby Božím a potom se mu 
zjevil očividně v podobě anděla (Pečerský paterik). Mniši zkušení v mniš-
ském životě, opravdu svatí mniši, se mnohem více obávají prelesti, mnohem 
více nedůvěřují sobě samým, nežli začínající, zvláště ti začínající, kteří jsou 
zachváceni horlivostí k duchovnímu zápasu. Se srdečnou láskou varuje před 
prelestí  ctihodný Řehoř Sinajský mlčenlivce, pro něhož byla napsána daná 
kniha: „Chci, abys měl náležející ponětí o prelesti. Chci to proto, aby ses mo-
hl uchránit před prelestí, aby ses při úsilí, neozářeném nutným věděním, vel-
mi nepoškodil, nezahubil svou duši. Svobodná vůle člověka se snadno kloní 
k obecenství s našimi  protivníky,  zvláště vůle nezkušených,  nových v du-
chovním zápase, jakožto ještě ovládaných démony.“ Jak je to pravdivé! Kloní 
se, tíhne naše svobodná vůle k prelesti, protože každá prelesť lichotí naší je-
šitnosti, naší ctižádosti, naší pýše. „Běsi se nacházejí blízko a krouží kolem 
začátečníků a svévolníků, rozprostírají sítě myšlenek a zhoubných výmyslů 
a chystají  propasti  k pádu.  Město začínajících - veškerá podstata každého 
z nich - nachází se ještě pod mocí barbarů... Z lehkomyslnosti se rychle neod-
dávej tomu, co se ti předkládá, ale zůstávej přísným, drž se dobrého s mno-
hou pečlivostí a zavrhuj zlé... Věz, že působení blahodati bývají jasná. Dé-
mon je dát nemůže. Nemůže darovat ani mírnost, ani tichost, ani pokoru, ani 
nenávist ke světu. Nekrotí vášně a požitky, jako to činí blahodať.“ Jeho pů-
sobení jsou: „dmutí“ - nadutost, pýcha, „vysoké mínění, strach, zkrátka vše-
chny podoby zloby. Podle působení můžeš poznat světlo, které zazáří ve tvé 
duši, je-li Boží nebo od satana“ (Dobrotoljubije, O prelesti aj.). Je třeba vě-
dět,  že takové rozlišování je vlastní  zkušeným mnichům a ne začínajícím. 
Ctihodný Sinait promlouvá sice k začátečníkovi, avšak k začátečníkovi v ml-
čení, který jak co do délky mnišského života, tak co do věku, byl starcem, 
což je patrné z knihy.

Učedník: Nestávalo se ti, že jsi viděl někoho, kdo upadl do běsovské prelesti 
kvůli rozvíjení fantasií při modlitbě?



Starec: Stávalo. Jakýsi úředník z Petěrburgu se usilovně věnoval modlitební-
mu zápasu a dosáhl tak neobyčejného stavu. O svém duchovním zápase a je-
ho následcích se svěřoval tehdejšímu protojereji chrámu Záštity Boží Matky 
v Kolomně. Protojerej se vypravil do jednoho z monastýrů petěrburské epar-
chie a žádal jednoho z mnichů toho monastýru, aby s úředníkem promluvil.  
„Zvláštní stav, do něhož se úředník dostal při svém modlitebním zápase“, ří-
kal správně protojerej, „může být nejspíše objasněn obyvateli monastýru ja-
kožto těmi, kteří jsou nejlépe obeznámeni s podrobnostmi a okolnostmi aske-
tického zápasu.“ Mnich souhlasil. Za nějaký čas přijel úředník do monastýru. 
Jeho rozmluvě s mnichem jsem byl účasten i já. Úředník začal ihned vyprá-
vět o svých viděních - že neustále vidí při modlitbě světlo kolem ikon, cítí 
vůni, v ústech zakouší neobvyklou sladkost a tak dále. Mnich vyslechl ono 
vyprávění a zeptal se úředníka: „Nenapadlo vás se zabít?“ - „Jakpak by ne!“, 
odpověděl úředník, „Již jsem se vrhl do Fontanky35, ale vytáhli mě.“ Ukázalo 
se,  že  úředník praktikuje  způsob modlitby popsaný svatým Simeonem,  že 
rozpaloval fantasii i krev, přičemž se člověk stává velmi způsobilým k půstu 
i bdění. K stavu sebeobelstění, zvolenému svévolně, ďábel připojil své, tomu-
to stavu blízké působení, a lidské sebeobelstění přešlo v zjevnou prelesť. Ú-
ředník viděl světlo tělesnýma očima. Vůně a sladkost, které pociťoval, byly 
taktéž smyslové. Oproti tomu, vidění svatých a jejich nadpřirozené stavy jsou 
plně duchovní (svatý Izák Syrský, slovo 55.): asketa se k nim stává způsobi-
lým ne dříve, než po otevření očí duše Božskou blahodatí, přičemž ožívají  
i ostatní smysly duše, které do té doby zůstávaly nečinné (ctihodný Simeon 
Nový Theolog, Slovo o víře); účast v blahodatném vidění přijímají i tělesné 
smysly svatých, avšak tehdy, když tělo přejde ze stavu vášnivého do stavu 
bezvášnivého36. Mnich začal přemlouvat úředníka, aby zanechal způsobu mo-
dlitby, který praktikoval, a vysvětloval mu nesprávnost způsobu i nesprávnost 
stavu, kterého tím dosahoval. Úředník radu s rozhořčením odmítl. „Jak mám 
odmítnout zjevnou blahodať?“, odporoval.

Když jsem poslouchal vyprávění úředníka, pocítil jsem nad ním nesrozumi-
telný žal a zároveň se mi začal jevit nějak směšný. Například položil mnicho-
vi následující otázku: „Když se následkem bohaté sladkosti vytvoří v mých 
ústech více slin, začínají kapat na podlahu. Není to snad hřích?“ Přesně: na-
cházející se v běsovské prelesti probouzejí soucit k sobě jako ti, kteří nepatří 
sobě, nýbrž nacházejí se, umem i srdcem, v zajetí zlého, zavrženého ducha. 

35 říčka v Petrohradu, přítok Něvy
36 απαθεία

Nabízejí směšný pohled: výsměchu jsou vydáni zlým duchem, který je ovládl 
a který je přivedl do stavu ponížení, obelstiv je ctižádostí a vysokým míně-
ním. Ani své zajetí, ani zvláštnosti chování obelstění nechápou, jakkoli by 
bylo zajetí či zvláštnost chování očividné. - Zimu 1828-29 jsem strávil v Plo-
ščanské poustevně (orlovské gubernie). Tehdy tam žil starec nacházející se 
v prelesti. Usekl si ruku v zápěstí, domnívaje se, že tím plní přikázání Evan-
gelia, a vyprávěl každém na potkání, že useknutá ruka se stala svatými ostat-
ky, že je přechovávána a slavnostně uctívána v Moskevském Simonovském 
monastýru, že on, starec, nacházející se v Ploščanské poustevně pět set verst 
od Simonova, cítí, když simonovský archimandrita s bratrstvem líbají ruku. 
Starec se občas třásl, přičemž začínal velmi hlasitě sípat. Považoval to za pro-
jev plodů modlitby. Avšak očitým svědkům se to jevilo jako zvrácenost, hod-
ná leda tak soucitu a smíchu. Siroty, které žily při monastýru, se tímto jevem 
bavily a opakovaly ho před zraky starce. Starec propadal hněvu, vrhal se tu 
na jednoho, tu na druhého chlapce, tahal je za vlasy. Nikdo ze ctěných mni-
chů kláštera nebyl s to přesvědčit starce, že se nachází ve lživém stavu, v du-
ševním rozkladu.

Když úředník odešel, zeptal jsem se mnicha: „Jak vás napadlo zeptat se úřed-
níka na pokus o sebevraždu?“ Mnich odpověděl: „Tak jako uprostřed pláče 
po Bohu přicházejí minuty neobyčejného upokojení svědomí, v čemž i spočí-
vá útěcha plačících, tak také ve lživé útěše poskytované běsovskou prelestí 
přicházejí minuty, během nichž se prelesť jakoby obnažuje a dává se zakusit 
taková, jaká je. Tyto minuty jsou strašné! Jejich hořkost a jí způsobené zou-
falství jsou nesnesitelné. Podle tohoto stavu, do něhož prelesť uvádí, bylo by 
tomu, kdo do ni upadl, nejsnáze ji rozeznat a přijmout opatření k uzdravení 
se. Běda! Počátkem prelesti je pýcha a jejím plodem je překypující pýcha37. 
Upadnuvší v prelesť se považuje za nádobu Božské blahodati, nevidí spasitel-
ná varování bližních, jak poznamenal svatý Simeon. Místo toho se záchvaty 
zoufalství stávají silnějšími. Nakonec se zoufalství mění v ztrátu rozumu a je 
korunováno sebevraždou.  -  Na začátku tohoto století38 žil  v Sofronijevské 
poustevně (kurské eparchie) schimonach Feodosij, který se těšil u bratrstva 
i řadových věřících úctě pro svůj strohý, duchovní způsob života. Jednou mu 
bylo zjeveno, že byl vytržen do ráje. Když zjevení odešlo, šel za představe-
ným, pověděl mu podrobně o zázraku a připojil výraz zklamání, že viděl v rá-
ji pouze sebe a nikoho z bratří. Tato věc unikla pozornosti představeného. Ten 

37 гордость, и плод ея - преизобильная гордость 
38 tedy 19.



sezval bratrstvo a v zkroušenosti ducha mu převyprávěl vidění schimonacha 
a vybízel k životu usilovnějšímu a bohumilému. Po nějakém čase se začali 
objevovat v životě schimonacha zvláštnosti. Věc skončila tím, že byl nalezen 
ve své kelii oběšený“.

Mně se stal následující, zaznamenání hodný případ. Navštívil mne onehdy a-
thonský schimonach,  který přicestoval  do Ruska za  účelem sbírky.  Usedli 
jsme v návštěvní části mé kelie a on mi začal vyprávět: „Pomodli se za mne, 
otče, mnoho spím, mnoho jím.“ Když mi to říkal, pocítil jsem žár, který z ně-
ho vycházel, pročež jsem mu i odpověděl: „Nemyslím, že mnoho spíš nebo 
že mnoho jíš. Či je snad v tobě cosi výjimečného?“ a požádal jsem ho, aby 
vešel do mé vnitřní kelie. Když jsem šel před ním a otevíral dveře vnitřní ke-
lie, modlil jsem se v duchu k Bohu, aby daroval mé hladové duši potěšit se a-
thonským jeroschimonachem, je-li  skutečným služebníkem Božím. Přesně: 
zaznamenal jsem v něm cosi zvláštního. Ve vnitřní kelii jsme znovu usedli 
k rozmluvě a já ho začal prosit: „Prokaž mi milost, nauč mne modlitbě. Ty ži-
ješ na prvním mnišském místě na zemi, mezi tisíci mnichy: na takovém místě 
a v tak početném společenství mnichů bezpochyby musejí žít velcí modliteb-
níci,  kteří  znají  tajemství  modlitby a  předávají  je  bližním,  podle  příkladu 
Řehoře Sinajského a Palamy, podle příkladu mnoha dalších athonských svíc-
nů.“ Jeroschimonach ihned souhlasil s tím být mým rádcem a - hrůza! - s vel-
kým zápalem mi začal líčit výše uvedený způsob extatické, snivé modlitby39. 
Vidím: je v strašném rozčilení, kypí v něm krev, má rozčilený výraz! Je v se-
beuspokojení, vytržení ze sebe, v sebeobelstění, v prelesti! Když domluvil, 
začal jsem mu pomalu, z posice toho, kdo přijímá radu, předkládat učení sva-
tých otců o modlitbě, odkazovat na Dobrotoljubije a prosit o objasnění tohoto 
učení.  Svatohorec upadl  do naprostých rozpaků.  Bylo zřejmé,  že neví  na-
prosto nic o učení svatých otců o modlitbě! V průběhu další rozmluvy mu ří-
kám: „Podívej, starče! Budeš žít v Petěrburgu. Nevybírej si bydlení v horním 
poschodí,  ale zcela určitě v přízemí.“ - „A proč?“, zeptal se svatohorec.  - 
„Proto“,  odpověděl  jsem,  „že  jestli  anděly  napadne  znenadání  tě  uchopit 
a přenést z Petěrburgu na Athos a ponesou tě z horního patra, upustí-li tě, po-
tlučeš se.“ - „Představ si“, odpověděl svatohorec, „kolikrát již, když jsem stál 
na modlitbě, přicházela ke mně živá myšlenka, že mne andělé chytí a přene-
sou na Athos!“ Ukázalo se, že jeroschimonach nosí řetězy, téměř nespí, velmi 

39 мечтательная молитва, tak světitel označuje modlitbu založenou na snění a fantasiích, při 
níž um (νούς), místo toho, aby usiloval o sestoupení do srdce (καρδία) a jednotu s ním, 
bloudí mimo modlitebníka v nejsoucích obrazech – srov. L 17.21 v pravoslavném chápání

málo jí a v těle cítí takový žár, že v zimě nepotřebuje teplý oděv. Ke konci  
rozmluvy mne napadlo zkusit následující: začal jsem prosit svatohorce, aby 
on, jako postník a asketa, vyzkoušel na sobě způsob, předaný svatými otci 
a spočívající v tom, že um byl  během modlitby dokonale prost jakéhokoli 
snění, ponořil se cele do vnímání slov modlitby, uzavřel se a splynul, jak to 
vyjádřil svatý Jan Žebříkovec, se slovy modlitby (Žebřík, Slovo 28., hlava 
17.). Při tomto způsobu srdce obvykle spolupůsobí s umem dušespasitelným 
pocitem žalu nad hříchy, jak řekl ctihodný Marek Podvižník: „Um, který se 
neroztěkaně modlí, utiskuje srdce: srdcem zkroušeným a pokorným Bůh ne-
pohrdne (Žalm 50.19, Slovo o těch, kteří se chtějí ospravedlnit skutky, hlava 
34.  Dobrotoljubije).  „Až to vyzkoušíš“,  řekl  jsem svatohorci,  „zprav mne 
o plodu zkušenosti; pro mne samotného je taková zkušenost nevhodná kvůli 
roztěkanému životu, který vedu.“ Svatohorec ochotně souhlasil s mým návr-
hem. Po několika dnech za mnou přišel a říká: „Cos to se mnou udělal?“ - „A 
co?“ - „Sotva jsem zkusil se modlit s pozorností a uzavírat um do slov mo-
dlitby, všechna moje vidění odešla a už se k nim nemohu vrátit.“ Dál už jsem 
při rozhovoru se svatohorcem neviděl ono doufání v sebe sama a té opováž-
livosti, která byla tak patrná při prvním setkání a kterou lze obvykle pozoro-
vat u lidí, kteří se nacházejí v sebeobelstění, domnívají se, že jsou svatí nebo 
že se nacházejí  v duchovním rozkvětu.  Svatohorec dokonce vyjádřil  přání 
ode mne slyšet mou ubohou radu. Když jsem mu poradil, aby se svým vněj-
ším životem neodlišoval od ostatních mnichů, protože takové odlišování se 
vede k vysokému mínění o sobě (Žebřík, Slovo 4. hlava 2. a 83., ctihodný 
Barsonofij Veliký, odpověď 275., Život a rady ctihodného Apolla, Abecední 
paterik), sundal ze sebe řetězy a podal mi je. Za měsíc byl znovu u mě a vy-
právěl, že žár v jeho těle skončil, že musí nosit teplý oděv a spí mnohem více. 
Přitom říkal, že na Svaté hoře mnozí, a mezi nimi i ti, kteří mají pověst sva-
tosti, praktikují ten způsob modlitby, který praktikoval i on. A učí ho i ostatní.  
Není to nic těžkého! Svatý Simeon Nový Theolog, který žil osm století před 
námi, říká, že modlitba srdce40 je dána velmi nemnohým (O třetím způsobu 
modlitby). Ctihodný Řehoř Sinajský, který žil ve 14.století po Narození Kris-
tově, když přibyl na Svatou horu, zjistil, že její početné mnišstvo nemá ani 
ponětí o modlitbě srdce a zabývá se pouze tělesnou askezí a modlí se jen slo-
vy a hlasitě (Život ctihodného Řehoře Sinajského). Ctihodný Nil Sorský, kte-
rý žil na konci 15. a na začátku 16.století a který taktéž navštívil Svatou horu, 

40 внимательная молитва, opak мечтательной, při níž um sestupuje do srdce a sjednocuje 
se s ním, proto překládáme jako „modlitba srdce“



říká, že počet mnichů s darem modlitby srdce klesl na nejnižší míru (Před-
mluva k tradici čili ustavu skitskému). Starec, archimandrita Paisij Veličkov-
ský, přesídlil na Svatou horu z Moldávie roku 1747. Krátce se seznámil se 
všemi monastýry a skity, rozmlouval s mnoha starci, které obecné  mínění na 
Svaté hoře považovalo za nejzkušenější  a za svaté mnichy.  Když se začal 
těchto mnichů ptát na knihy svatých otců napsané o modlitbě srdce, ukázalo 
se, že nejenom že nic nevědí o takových spisech, ale že dokonce neznali ani 
jména svatých spisovatelů. Tehdy ještě Dobrotoljubije nebylo vydáno v řec-
kém jazyce (úryvek z listu starce Paisije starci Feodosiji, Listy Paisije, vydání 
Optinské poustevny).

Modlitba srdce si žádá sebezapření a k sebezapření se odhodlávají nemnozí. 
Ten, kdo je uzavřený do sebe kvůli bdělosti, nachází se ve stavu rozpaků nad 
zřením vlastní hříšnosti, nezpůsobilý k mnohomluvnosti a obecně k působení 
na okolí a herectví, zdá se těm, kteří nevědí o jeho skrytém duchovním zápa-
se, jakýsi divný, tajemný, nedostatečný ve všech směrech. Je-li snad lehké ro-
zejít se s míněním světa! A jak má svět poznat hrdinu41 skutečné modlitby, 
když samotný tento duchovní zápas je světu zcela neznámý? Jinak je to s tím, 
kdo se nachází v sebeobelstění! Nejí, nepije, nespí, v zimě chodí pouze v rja-
se, nosí na sobě řetězy, mívá vidění, všechny učí a usvědčuje s opovážlivou 
přímočarostí, bez jakýchkoli pravidel, užitku a smyslu, s krvavým, hmotným, 
vášnivým rozhorlením a kvůli tomuto hořkému, smrtonosnému rozhorlení. 
Svatý, a basta! Odpradávna jsou zaznamenány záliba a přitažlivost k tako-
vým v lidské společnosti: ´snesete´, píše apoštol Pavel Korintským, ´i to, by  
vás kdo v službu podrobil, by kdo zžíral, by kdo bral, by se kdo pozdvihoval,  
by vás kdo v tvář bil´ (2.Kor 11.20). Dále svatý Apoštol říká, že když pobýval 
v Korintu, nemohl se chovat drze a opovážlivě, jeho chování bylo ve znamení 
skromnosti, mírnosti a tichosti Kristovy (2.Kor 10.1). Velká část asketů zá-
padní církve, prohlášených jí za největší světce, po odpadnutí od východní 
Církve a odstoupení Svatého Ducha od oné, se modlila a dosahovala vidění, 
rozumí se lživých, dosažených výše uvedeným způsobem. Tito domnělí svatí 
byli v nejstrašnější běsovské prelesti. Prelesť je již přirozeně budována na zá-
kladě rouhání se Bohu, jímž je u heretiků pokažena dogmatická víra. Chování 
asketů latinství ovládnutých prelestí bylo vždy zvláštní kvůli neobvyklému 
hmotnému, vášnivému rozhorlení. V takovém stavu se nacházel Ignác z Lo-
yoly,  zakladatel  jesuitského  řádu.  Jeho  představivost  byla  tak  exaltovaná 
a rozjitřená, že, jak sám tvrdil, stačilo, aby se mu zachtělo a aby vynaložil jis-

41 подвижник

té úsilí a zjevily se před jeho očima, dle jeho přání, peklo či ráj. Vidění ráje  
a pekla se dělo ne toliko lidskou představivostí, pouze působení lidské před-
stavivosti je k tomu nedostačující. K vidění docházelo působením démonů, 
připojujících  své  obvyklé  působení  k  nedostatečnému  lidskému  působení, 
spojujících působení s působením, doplňujících působení působením, na zá-
kladě svobodné volby lidského, jež si zvolilo a osvojilo lživé směřování. Je 
známo, že skutečným svatým Božím jsou darována zjevení výhradně dle ú-
radku Božího a působením Božím a nikoli z vůle člověka a podle jeho vlast-
ního úsilí. Jsou dávány neočekávaně, velmi zřídka, v případech zvláštní po-
třeby, podle podivuhodného vidění Božího a nikoli nahodile (svatý Izák Syr-
ský, Slovo 36.). Zesílený duchovní zápas těch, kteří se nacházejí v prelesti, je 
obvykle spojen s hlubokým rozvratem. Rozvrat je známkou toho plamene, 
kterým jsou zaníceni ti, jež jsou v prelesti. To se potvrzuje i v historických 
vyprávěních a svědectvím otců: „Ten, kdo vidí ducha prelesti - ve viděních 
jemu předkládaných - často podléhá vzteku a hněvu. Vůně pokory či modlit-
by nebo skutečné slzy v něm nemají místo. Naopak, neustále se chlubí svými 
dobrými skutky, libuje si ve světské slávě a bez obav se navždy vydává zlým 
vášním“ (Rozmluva ctihodného Maxima s ctihodným Řehořem Sinajským). 

Učedník: Nesprávnost tohoto způsobu modlitby a jeho spojitost se sebeobel-
stěním a prelestí jsou jasné. Varuj mne i před dalšími způsoby nesprávné mo-
dlitby a s ním spojeného lživého stavu.

Starec: Tak jako nesprávné hnutí umu uvádí do sebeobelstění a prelesti, tak 
do nich uvádí také nesprávné hnutí srdcí; jak přání a úsilí naplněná nerozváž-
nou pýchou vidět duchovní zjevení umem, neočištěným od vášní, neobnove-
ným a neznovustvořeným pravicí Svatého Ducha, tak toutéž pýchou a neroz-
vážností naplněná přání a úsilí srdce utěšit se zakušeními svatými, duchovní-
mi, Božskými, když ještě není naprosto schopno přijmout takovou útěchu. 
Tak jako nečistý um, který si přeje vidět Božská zjevení a nemá možnost je 
spatřit, vytváří si svá vlastní vidění, jimi sebe podvádí a klame, tak i srdce, 
které usiluje zakusit Božskou sladkost a další Božská zakušení a nenachází je 
v sobě, vytváří si svá vlastní, jimi se klame, obelhává, podvádí, hubí sebe sa-
ma, když vchází do oblasti lži, do obecenství s běsy, podřizuje se jejich vlivu 
a stává se otrokem jejich moci.

Pouze jeden pocit ze všech pocitů srdce, nacházejícího se v pádu, může být  
použit v neviditelné bohoslužbě: žal nad hříchy, hříšností, pádem, svou záhu-
bou, nazývaný pláčem, pokáním, zkroušeností ducha. To je dosvědčeno Sva-
tým Písmem.  Kdyby zachtělo se ti oběti, dal bych ovšem. V zápalných obě-



tech nebudeš mít zalíbení. A každý pocit srdce jednotlivě i všechny dohroma-
dy nejsou Ti milé, neboť jsou poskvrněny hříchem, jakožto zkažené pádem. 
Žertva Bohu duch je zkroušený, srdcem zkroušeným a pokorným Bůh nepo-
hrdne (Žalm 50.18-19). Tato žertva je obětí zápornou - s přinesením této obě-
ti se skutečně ruší přinášení jiných obětí. Při pocitu pokání umlkají všechny 
ostatní pocity. Proto, aby se oběti dalších pocitů staly milými Bohu, je nejpr-
ve nutné, aby se na náš Sion vylilo zalíbení Boží, je třeba, aby nejprve byly 
znovu vybudovány zdi zničeného Jerusaléma. Hospodin je spravedlivý, nej-
světější - pouze spravedlivé, čisté oběti, k nimž je uzpůsobena lidská přiroze-
nost po svém obnovení, jsou milé spravedlivému, nejsvětějšímu Hospodinu. 
V žertvách a celopalech poskvrněných nebude mít zalíbení. Vynasnažme se 
očistit se pokáním! Tehdy zalíbíš sobě oběť pravdy, přínosy i celopaly, tehdy 
býčky na oltář tvůj klásti budou (Žalm 50.21): nově narozené pocity člověka 
obnoveného Svatým Duchem.

První přikázání, dané Spasitelem světa celému lidstvu bez výjimky, bylo při-
kázání o pokání: ´Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokání čiňte; ne-
boť se přiblížilo království nebeské´ (Mt 4.17). Toto přikázání v sobě obsahu-
je všechna ostatní přikázání. Těm lidem, kteří nepochopili význam a moc po-
kání, nejednou říkal: ´Jděte vy raději a učte se, co jest to: Milosrdenství chci  
a ne oběti´ (Mt 9.13). To znamená: Pán, který se smiloval nad padlými a za-
hynulými  lidmi,  všem daroval  pokání  jako jedinečný prostředek ke spáse, 
protože všichni jsou zachváceni pádem a záhubou. Nehledá, dokonce si od 
nich nepřeje oběti, k nimž jsou nezpůsobilí, ale přeje si, aby se smilovali nad 
sebou samými, poznali svoji bídu a osvobodili se od ní pokáním. K vzpome-
nutým slovům Pán připojil strašná slova: nepřišel jsem, pravil, povolat k po-
kání spravedlivé, ale hříšníky. Kdo je nazván spravedlivými? Ti nešťastní, 
slepí hříšníci, kteří, ovládnuti domýšlivostí, v podstatě nevidí pokání jako ně-
co, co je pro ně nutné, a proto je buď odmítají nebo jsou v něm ledabylí. Ó 
jaké neštěstí! Za to se jich zříká Spasitel, proto ztrácejí poklad spásy. „Běda 
duši“, říká ctihodný Makárij Veliký, „která nevnímá svá zranění a domnívá se 
o sobě, v důsledku velkého, nezměrného poškození zlem, že je zcela prosta 
tohoto poškození. Takovou duši už nenavštěvuje a neléčí dobrý Lékař jako tu, 
která dobrovolně nechává svá zranění bez péče a která si o sobě myslí, že je 
zdravá a bez poskvrny. Lékaře“, říká, „nepotřebují zdraví, ale nemocní.“ (Mt 
9.12, Slovo 6. o lásce, hlava 16.). Je to strašná krutost k sobě samému, odmít-
nout pokání! Strašný chlad a neláska k sobě je nedbalost v pokání! Krutý 
k sobě nemůže nebýt krutý i k bližním. Ten, kdo se nad sebou smiluje přije-

tím pokání, ten se zároveň stává milostivým i k bližním. Z toho je vidět veš-
kerá závažnost pochybení: vzít srdci samotným Bohem mu přikázaný, bytost-
ně a logicky pro srdce nezbytný pocit pokání, a snažit se rozvinout v srdci  
proti řádu, proti ustanovení Božímu, ty pocity, které samy o sobě musejí se 
v něm objevit po očištění pokáním, avšak ve zcela jiné povaze (svatý Izák 
Syrský, Slovo 55.). O této duchovní povaze si tělesný člověk nemůže udělat 
žádnou představu, protože představa pocitu se vždy zakládá na již srdci zná-
mých pocitech, ovšem duchovní pocity jsou srdci zcela cizí, to zná pouze tě-
lesné a duševní pocity. Takové srdce dokonce neví nic o tom, že nějaké du-
chovní pocity jsou.

Všem je známo, jaké duchovní neštěstí postihlo židovské zákoníky a fariseje 
pro jejich nesprávné duševní rozpoložení: stali se ne toliko cizími Bohu, ný-
brž jeho úhlavními nepřáteli, vrahy Božími. Podobnému neštěstí jsou vysta-
veni bojovníci modlitby, kteří ze svého duchovního zápasu vyloučili pokání, 
snažící se vzbudit v srdci lásku k Bohu, snažící se zakusit útěchu, vytržení. 
Rozvíjejí svůj pád, činí sebe sama cizími Bohu, vstupují do obecenství se sa-
tanem, stávají se nakaženými nenávistí k Svatému Duchu. Tento druh prelesti 
je strašný: je stejně dušehubný jako první, ale ne tak zjevný. Málokdy končí 
šílenstvím, sebevraždou, ovšem rozkládá rázně um i srdce. Podle jím způso-
beného stavu mysli jej otcové nazvali „míněním“42 (ctihodný Řehoř Sinajský, 
Slovo 108., 128., svatý Jan Karpathský, hlava 49.). Na tento druh prelesti po-
ukazuje svatý apoštol Pavel, když říká: ´Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil  
moudrostí světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských´  (Kol 
2.8). Zajatý touto prelestí se o sobě domnívá, učinil o sobě „mínění“, že má 
četné ctnosti a důstojenství, dokonce že je obdařen dary Svatého Ducha. Mí-
nění se skládá ze lživých názorů a pocitů. Podle této vlastnosti plně náleží do 
oblasti otce a představitele lži - ďábla. Modlitebník se snaží ve svém srdci  
rozvinout pocity nového člověka, a protože k něčemu takovému nemá žád-
nou možnost, zaměňuje je svými vlastními pocity, falešnými, ke kterým se 
bez otálení přidává působení padlých duchů. Považuje nesprávné pocity, své 
i běsovské, za pravdivé a blahodatné, a dostává se mu pocitům odpovídajícím 
názorů. Tyto pocity se neustále zabydlují v srdci, sílí v něm a sytí a rozmno-
žují  lživé názory.  Přirozeně,  od takového nesprávného duchovního zápasu 
vzniká sebeobelstění a běsovská prelesť - „mínění“. „Mínění nemůže být zdá-
nlivé“ (Slovo 4., taktéž na konci slova 3.), řekl svatý Simeon Nový Theolog. 
Domnívající se o sobě, že je prost vášní, se nikdy od vášní neočistí. Kdo se 
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o sobě domnívá, že je naplněn blahodatí, nikdy neobdrží blahodať. Kdo se 
o sobě domnívá, že je svatý, nikdy nedosáhne svatosti. Řečeno jednoduše: 
kdo si připisuje duchovní úsilí, ctnosti, důstojenství, blahodatné dary, kdo o-
klamává sám sebe a utěšuje se „míněním“, zatarasí tímto míněním vchod do 
sebe jak pro duchovní život, tak pro křesťanské ctnosti i Božskou blahodať. 
Dokořán otevírá vchod hříšné nákaze a démonům. V nakažených „míněním“ 
není žádná schopnost k duchovnímu pokroku. Zničili tuto schopnost, když 
přinesli na oltář lži samotné počátky činnosti člověka a jeho spásy: povědomí 
o pravdě. Nemocní touto prelestí mají v sobě neobyčejnou pýchu, jsou jako-
by opojení sebou, svým stavem sebeobelstění, spatřujíce v něm stav blaho-
datný. Jsou prosáklí, přeplnění domýšlivostí a pýchou, ačkoli se mnohým jeví 
jako pokorní, těm, kteří soudí podle tváře a kteří nejsou s to soudit podle plo-
dů, jak přikázal Spasitel (Mt 7.16, 12.3), tím méně podle duchovního citu, 
o němž upomíná Apoštol (Ž 5.14). Krásně vykreslil působení prelesti „míně-
ní“ v padlém archandělu prorok Izajáš, působení, jež oklamalo a zahubilo o-
noho archanděla. ´Však jsi ty´, říká prorok satanovi, ´říkával v srdci svém:  
Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím  
se na hoře shromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, bu-
du rovný Nejvyššímu. A ty pak stržen jsi až do pekla, pryč na stranu do jámy´  
(Iz 14.13-15).

Nakaženého „míněním“ usvědčuje Hiospodin takto - ´pravíš: Bohatý jsem,  
a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, mizerný, a chudý,  
a slepý, i nahý´  (Zj 3.17). Hospodin přesvědčuje obelstěného k pokání. Na-
bízí u nikoho jiného než u samotného Pána koupit nezbytné potřeby, z nichž 
sestává pokání (Zj 3.18). Koupě je naléhavě nutná: bez ní není spásy. Není 
spásy bez pokání. A pokání je přijímáno od Boha pouze těmi, kteří, aby je 
přijali, prodají veškerý svůj majetek, to jest, vzdají se všeho, co lživě považo-
vali za vlastní skrze „mínění“.

Učedník: Nesetkal ses někdy s nakaženými touto prelestí?

Starec: Nakažené prelestí „mínění“ lze potkat velmi často. Každý, kdo nemá 
zkroušeného ducha, kdo si připisuje jakékoli důstojenství či zásluhy, každý, 
kdo se nedrží bez odklonu učení pravoslavné Církve, ale soudí o jakémkoli 
dogmatu nebo tradici svévolně, podle svého pohledu nebo dle učení jinoslav-
ného, nachází se v této prelesti. Stupněm odklonu a zatvrzelosti v něm je dán 
i stupeň prelesti.

Ubohý člověk! Nezbytně se v nás vkrádá „mínění“ v jakékoli své podobě, u-

skutečňuje naše „já“ a vzdaluje nás blahodati Boží. Tak jako není, jak pozna-
menává svatý Makárij Veliký, ani jeden člověk dokonale svobodný od pýchy, 
tak není ani jeden člověk, který by byl dokonale svobodný od působení jem-
né prelesti nazývané „míněním“. Útočilo na apoštola Pavla a bylo léčeno těž-
kými dopuštěními Božími. ´Nechcemeť zajisté´, píše apoštol korintským, ´a-
byste nevěděli, bratří, o soužení našem, kteréž jsme měli v Azii, že jsme nad  
míru přetíženi byli a nad možnost, tak že jsme již o životu svém byli pochybi-
li. Nýbrž sami v sobě již jsme byli tak usoudili, že nebylo lze než umříti, aby-
chom nedoufali sami v sobě, ale v Bohu, jenž i mrtvé křísí´  (2.Kor 1.8-9). 
Z toho důvodu je třeba bdít nad sebou, abychom si nepřisvojovali žádné dob-
ré dílo, jakékoli pochvalné vlastnosti nebo zvláštní přirozené schopnosti, do-
konce i blahodatný stav, jsme-li do něho uvedeni, zkrátka, abychom nepřizná-
vali sami sobě žádného důstojenství.´Co máš´, říká apoštol, ´ješto bys nevzal´  
(1.Kor 4.7) od Boha? Od Boha máme bytí a nový život43, všechny přirozené 
vlastnosti, všechny schopnosti, i duchovní i tělesné. Jsme Boží dlužníci! Náš 
dluh je nesplatitelný! Z takového vidění sebe sama vzniká pro našeho ducha 
stav protichůdný „mínění“, stav, který Pán nazval chudobou ducha, již nám 
přikázal mít a již nazval blahoslavenou (Mt 5.3). Je velkým neštěstím uklonit 
se od dogmatického a etického učení Církve, od učení Svatého Ducha, ja-
kýmkoli  mudrováním! Je to vynášení se deroucí se na rozum Boží. Je třeba 
svrhávat a zajímat takový rozum v poslušenství Kristu (2.Kor 10.4-5).

43 παλιγγενεσία, пакибытие



Modlitboslov
Denní modlitby

Modlitby ukládajícím se ku spánku
Je-li kněz, říká: Blahosloven Bůh náš po všechny časy, nyní i vždycky až na 
věky věkův.

Není-li kněz: Na přímluvy přečisté své Matky a všech svatých svých, Pane 
Ježíši Kriste Bože náš, smiluj se nad námi.

Čtec: Amen.

Sláva Tobě, Bože náš, sláva Tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a vše naplňu-
ješ, poklade blah a dárce života, přijď a usídliž se v nás a očistiž nás od všeli-
ké skvrny a spasiž, Blahý, duše naše.44

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi (třikrát). 

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věkův. A-
men.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane očisť hříchy naše, Vládce, odpusť 
přestoupení naše, Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše, pro jméno své. Hospodi, 
pomiluj. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věkův. A-
men.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. 
Buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A 
odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim. A neuveď nás 
v pokušení, ale zbav nás od zlého. 

Neboť Tvé jest království, moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky 
až na věky věkův.  - Amen. 

44 Od Paschy až do jejího opuštění čte se po úvodním ohlasu třikrát tropar „Vstal z mrtvých 
Kristus…“ a pak ihned „Svatý Bože…“, od Nanebevstoupení do Padesátnice po úvodním 
ohlasu ihned „Svatý Bože…“, od Padesátnice do Paschy tak, jak je uvedeno. Tato poznám-
ka se vztahuje i k modlitbám ranním.

Tyto tropary:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádné omluvy nevědou-
ce, tuto modlitbu Tobě jako Vládci my hříšní přinášíme: smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.

Pane, smiluj se nad námi, neboť v Tebe doufáme, nerozhněvej se na nás vel-
mi  ani  nevzpomínej  přestoupení  našich,  ale shlédni  i  nyní  jako milosrdný 
a zbav nás nepřátel našich, neboť Tys Bůh náš a my lid Tvůj, všichni díla ru-
kou Tvých a jméno Tvé vzýváme.

I nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

Bránu milosrdenství otevři nám, požehnaná Bohorodice, abychom doufajíce 
v tebe nezhynuli, ale zbaveni byli tebou od běd, neboť ty jsi spása pokolení 
křesťanského.

Dále: Hospodi, pomiluj (dvanáctkrát).

A modlitby tyto po řadě, s pozorností a dojetím.

Modlitba první, svatého Makárije Velikého, k Bohu Otci:

Bože věčný a Králi všelikého stvoření, kterýž dal jsi mi až k hodině této do-
spět, odpusť mi hříchy, jichž jsem se dopustil v tento den, skutkem, slovem 
i pomyšlením, a očisť, Hospodine, poníženou moji duši od všeliké skvrny tě-
la i ducha, a dej mi, Hospodine, noci této spánek pokojný, abych povstav z u-
bohého svého lože chodil v přesvatém jménu Tvém po všechny dny života 
svého a přemohl  bojující  proti  mně nepřátele  tělesné i  beztělesné,  a zbav 
mne,  Hospodine, myšlenek marnivých, jež mě poskvrňují,  i  žádostí  zlých. 
Neboť Tvé jest království, moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní 
i vždycky, až na věky věkův, amen.

Modlitba druhá, k Pánu našemu Ježíši Kristu, svatého Antiocha:

Vševládce, Slovo Otcovo, jenž jediný jsi dokonalý, Ježíši Kriste, pro mnohé 
milosrdenství své nikdy neodlučuj se ode mne služebníka svého, nýbrž vždy 
ve mně přebývej. Ježíši, dobrý pastýři svých ovcí, nevydejž mne vzpouře ha-
dově a přání satanově mě nezanechej, neboť sémě tlení ve mně jest. Ty, Pane 
Bože uctívaný, Králi svatý, Ježíši Kriste, spícího mne ochraň nehasnoucím 
světlem, Duchem svým Svatým, jímž posvětil jsi svoje učedníky. Dejž, Pane, 
i  mně nehodnému služebníku svému spasení své na loži mém, osviť mysl 
mou světlem moudrosti svatého evangelia svého, duši láskou kříže svého, sr-
dce čistotou slova svého, tělo mé svým utrpením bezvášnivým, mysl mou po-



korou ochraň a pozvedni mne v čas příhodný k svému slavosloví. Neboť pře-
slavný jsi s Bezpočátečným svým Otcem i s Přesvatým Duchem na věky, a-
men.

Modlitba třetí, k Přesvatému Duchu:

Pane, Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, slituj se a smiluj se nade mnou 
hříšným služebníkem svým, odpusť mně nehodnému a promiň vše, čím jsem 
proti Tobě zhřešil dnes jako člověk, ba ani ne jako člověk, ale i hůře zvířete,  
úmyslné mé hříchy i neúmyslné, vědomé i nevědomé, ty, které jsou z mladic-
kosti a naučení zlého, i ty, jež jsou z unáhlení a prázdnoty. Jestliže jsem se 
jménem Tvým zaklínal či se mu rouhal v pomyšlení svém, nebo někomu ně-
co vyčetl, nebo osočil někoho v hněvu svém, zarmoutil jej či se pro něco roz-
hněval, nebo jsem zalhal, vyspával či chudý přišel ke mně a přehlédl jsem ho, 
anebo jsem bratra svého zarmoutil, hádal se či někoho odsoudil, nebo se vy-
pínal, pyšnil či se rozhněval, nebo když jsem stál na modlitbě, mysl má o zlu 
světa tohoto přemítala či na nemravnost jsem pomyslil, nebo jsem se přejedl, 
opil či se nerozumně smál, nebo zlý úmysl jsem pojal či dobrotu jiného spat-
řiv raněn jsem tím byl v srdci, nebo jsem mluvil, co se nepatří či se hříchu 
bratra svého posmíval, nespočetná jsou má prohřešení, nebo jsem modlitbu 
zanedbával či něco jiného učinil jsem zlého, nevzpomínám si již, neboť toho 
všeho i horšího těchto jsem se dopustil. Smiluj se nade mnou, Stvořiteli můj 
Vládce, líným a nehodným služebníkem svým, a odpusť mi a promiň jako 
blahý a lidumil, abych v pokoji ulehl, usnul a spočinul, já marnotratný, hříšný 
a ponížený, a poklonil se, zapěl a oslavil přečestné jméno Tvé, s Otcem i Jed-
norozeným jeho Synem, nyní i vždycky, až na věky, amen.

Modlitba čtvrtá, svatého Makárije Velikého:

Co Ti přinesu? Aneb čím se Ti odplatím, nejštědřejší nesmrtelný Králi, slitov-
ný a lidumilný Pane? Neboť jsi mne, lenivého k službě své a nic dobrého ne-
učinivšího, přivedl na konec uplynulého dne tohoto, obrácení a spasení duše 
mé chystaje. Buď milostiv mně hříšnému a prostému každého skutku dobré-
ho, pozvedni padlou moji duši,  poskvrnivší se v nezměrných prohřešeních 
a odejmi ode mne všeliké pomyšlení zlé viditelného tohoto života. Odpusť 
má prohřešení, jediný bezhříšný, jimiž jsem Tobě zhřešil v tento den, vědomě 
i nevědomě, slovem, skutkem i pomyšlením a všemi svými smysly. Ty sám 
záštitou svou ochraň mne  od všelikého protivenství  Božskou svou vládou 
a nevýslovnou lidumilností a mocí. Očisť, Bože, očisť množství hříchů mých. 
Uvol se, Pane, zbavit mne sítě zlého a spasiž vášnivou moji duši a osviť mne 
světlem tváře své, až přijdeš ve slávě, a dej mi nyní bez odsouzení spánkem 

usnout, beze snů, nerušený rozum služebníka svého zachovej, všechno sata-
novo působení odežeň ode mne a osviť mé duchovní oči, abych ve smrt neus-
nul. A pošli mi anděla pokoje, ochránce a průvodce duše i těla mého ku zba-
vení nepřátel mých, abych povstav z lože svého, přinesl Ti děkovné modlit-
by. Ach, Pane, vyslyš mne služebníka svého, hříšného a ubohého vůlí i svě-
domím. Daruj mi, abych povstal a poučil se v slovech Tvých a aby malomy-
slnost běsovská byla daleko ode mne zahnána Tvými anděly, abych dobroře-
čil jménu Tvému svatému a abych proslavil a oslavoval Přečistou Bohorodici 
Marii, již dal jsi nám hříšným jako zastánkyni, a přijmi ji modlící se za nás. 
Neboť vím, že následuje Tvoji lidumilnost a modlit se neustává. Jejími pří-
mluvami, ctěného Kříže znamením a pro všechny svaté své, ubohou duši mo-
ji ostříhej, Ježíši Kriste Bože náš, ježto svatý jsi a proslavený na věky, amen.

Modlitba pátá:

Hospodine Bože náš, odpusť mi jako blahý a lidumil, čím zhřešil jsem v ten-
to den, slovem, skutkem i pomyšlením, pokojný a nerušený spánek daruj mi, 
anděla svého ochránce pošli, zaštiťujícího a střežícího mne od všeho zla, ne-
boť Tys ochránce duší i těl našich a Tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i Sva-
tému Duchu, nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Modlitba šestá:

Hospodine Bože náš, v něhož věříme a jehož jméno nad každé jiné jméno 
vzýváme, dej nám ku spánku se ukládajícím odpočinutí duše i těla a zachovej 
nás od všeho snění a bez všeliké temné rozkoše, zastav dychtění vášní, uhas 
plameny hnutí tělesného. Dej, abychom v čistotě žili skutky i slovy, abychom 
ctnostný život přijavše neodpadli od blahých Tvých zaslíbení, ježto požehna-
ný jsi na věky, amen.

Modlitba sedmá, svatého Jana Zlatoústého,
 v počtu dvaceti čtyř ke každé hodině, denní i noční.

Denní:

1  Pane, nezbav mne nebeských svých blah.  2  Pane, vysvoboď mne od věč-
ných muk. 3 Pane, jestliže myslí nebo pomyšlením, slovem či skutkem zhřešil 
jsem, odpusť mi.  4  Pane, zbav mne všelikého nevědění, zapomenutí, malo-
dušnosti a kamenné necitlivosti. 5 Pane, zbav mne všelikého pokušení. 6 Pa-
ne, osviť moje srdce, zatemněné zlou žádostí.  7 Pane, já jako člověk zhřešil 
jsem, Ty však, jako Bůh slitovný, smiluj se nade mnou vida nemohoucnost 
duše mé. 8 Pane, sešli mi blahodať svou ku pomoci, abych oslavil jméno Tvé 



svaté. 9 Pane Ježíši Kriste, zapiš mne služebníka svého v knihu života a daruj 
mi konec blahý. 10 Pane Bože můj, ačkoli jsem nic dobrého neučinil před Te-
bou, přesto dej mi dle milosti své položit začátek dobrý. 11 Pane, zkrop srdce 
mé rosou blahodati své. 12 Pane nebes i země, rozpomeň se na mne hříšného 
služebníka svého, mrzkého a nečistého, v království svém, amen.

Noční:

1 Pane, v pokání přijmi mne. 2 Pane, neopusť mne. 3 Pane, neuveď mne v po-
kušení.  4  Pane, dej mi mysl blahou.  5  Pane, dej mi slzy, smrti pamatování 
a dojetí.  6  Pane, dej mi vůli k vyznání hříchů mých.  7  Pane, dej mi pokoru, 
čistotu a poslušnost. 8 Pane, dej mi trpělivost, velikodušnost a mírnost. 9 Pa-
ne, zasaď ve mně kořen blah, bázeň svou v srdce mé. 10 Pane, dej, abych Tě 
miloval celou svou duší a myslí a činil ve všem vůli Tvou.  11  Pane, zaštiť 
mne před lidmi některými, před běsy a vášněmi a před všelikou jinou nedob-
rou věcí. 12 Pane, víš, že činíš, jak Ty chceš, buď vůle Tvá i ve mně hříšném, 
ježto požehnaný jsi na věky, amen.

Modlitba osmá, k Pánu našemu Ježíši Kristu:

Pane Ježíši Kriste Synu Boží, pro nejctěnější Matku svou, beztělesné své an-
děly,  Proroka, Předchůdce a Křtitele svého, Boha hlásající apoštoly,  světlé 
a vítězné mučedníky, ctihodné a bohonosné otce a modlitbami všech svatých, 
zbav mne nynějšího útoku běsovského. Ach, Pane můj a Stvořiteli, jenž ne-
chceš smrti hříšníka, ale aby se obrátil a živ byl, dej i mně obrácení, poníže-
nému a nehodnému, zachraň mě z úst smrtonosného hada, otvírajícího chřtán, 
aby mne pozřel a strhl živého v peklo. Ach, Pane můj, útěcho má, jenž jsi pro 
mne poníženého pomíjivé tělo oblékl, vytrhni mne ze zoufalství a útěchu dej 
duši mojí ponížené. Zasaď v srdce mé, abych plnil Tvá přikázání, zanechal 
zlých skutků a obdržel blaženství Tvá, neboť v Tebe, Pane, doufám, spasiž 
mne.

Modlitba devátá, k Přesvaté Bohorodici, Petra, mnicha studijského:

Před tebou, Přečistá Boží Matko, já ubohý padám a modlím se: víš, Králov-
no, že bez přestání hřeším a hněvám Syna tvého a Boha svého, a mnohdy,  
když se kaji, lhářem před Bohem sebe shledávám a kaji se s rozechvěním, ne-
udeří-li snad na mne již Hospodin, a po čase opět činím totéž. Věda to, Vlád-
kyně moje Panovnice Bohorodice, modlím se k tobě, aby ses nade mnou smi-
lovala, posílila mne a dala mi konání dobrých skutků. Neboť víš, Vládkyně 
moje Bohorodice, že mám veskrze v nenávisti zlé skutky své a celou myslí 

miluji zákon Boha svého, avšak nevím, Panovnice přečistá, čím to, že to, co 
nenávidím, to i miluji a dobro porušuji. Nedopouštěj, Přečistá, aby se usku-
tečňovala vůle moje, neboť nehodna jest, nýbrž nechť se děje vůle Syna tvé-
ho a Boha mého, aby mne spasil, dal mi rozum a blahodať Svatého Ducha, a-
bych od této chvíle zanechal poskvrňujících skutků a ostatní čas abych prožil 
v přikázání Syna tvého, jemuž náleží všeliká sláva, čest a vláda, s Bezpočá-
tečným jeho Otcem a přesvatým, blahým a oživujícím jeho Duchem, nyní  
i vždycky, až na věky věkův, amen.

Modlitba desátá, k Přesvaté Bohorodici:

Blahého Krále blahá Matko, přečistá a požehnaná Bohorodice Marie, milost 
Syna svého a Boha našeho vylij na vášnivou moji duši a svými  modlitbami 
přiveď mne k skutkům dobrým, abych ostatní čas života svého bez poskvrny 
strávil a tebou ráje dosáhl, Bohorodice Panno, jediná čistá a požehnaná.

Modlitba jedenáctá, k svatému andělu ochránci:

Anděle Kristův, ochránce můj svatý a záštito duše i těla mého, vše mi odpusť, 
čím zhřešil jsem v tento den, a zbav mne všeliké lsti mého nepřítele, abych 
žádným hříchem nerozhněval Boha svého, ale modli se za mne hříšného a ne-
hodného služebníka, abys mne ukázal hodným dobrotivosti a milosti Nejsvě-
tější Trojice a Matky Pána mého Ježíše Krista i všech svatých, amen.

Dále kondak Bohorodici:

V boji vítězné vojevůdkyni oslavné, jako vykoupené od zlých děkovné písně 
pějeme ti, služebníci tvoji, Bohorodice. Avšak jako mající moc nepřemožitel-
nou, od všech běd nás vysvoboď, abychom k tobě volali: raduj se, nevěsto 
neprovdaná.

Poté:

Přeslavná Vždypanno, Matko Krista Boha, přines naši modlitbu Synu svému 
a Bohu našemu, aby spasil tebou duše naše.

Všechnu naději svou v tebe vkládám, Matko Boží, ochraň mne pod záštitou 
svou.

Bohorodice Panno, nepřehlédni mne hříšného, potřebujícího tvé pomoci a tvé 
přímluvy, neboť v tebe doufá duše má, a smiluj se nade mnou.

Dále modlitba svatého Joannikije:

Naděje má je Otec, útočiště mé Syn, záštita má Duch Svatý. Trojice svatá,  
sláva Tobě. Pak:



Jest  vpravdě  důstojno,  blahoslaviti  tebe,  Bohorodici,  vždy blahoslavenou 
a přečistou, Matku Boha našeho.
Tebe nad Cherubíny ctěnější a nad Serafíny bez přirovnání slavnější, bez po-
rušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme.45

Sláva Tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva Tobě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věkův. A-
men. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj.

Pane, požehnej, a propuštění. 

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, na přímluvy Přečisté své Matky, ctihodných 
a bohonosných otců našich (Antonije a Feodosije a ostatních divotvůrců pe-
čerských) i všech svatých, spasiž mne hříšného.46 

Modlitba svatého Jana Damašského,
 kterou říkej ukazuje na své lože:

Vládce Lidumile, nebude-li  snad lože toto hrobem mým? Či ještě ubohou 
moji duši osvítíš dnem? Hle, přede mnou hrob můj, hle, přede mnou smrt má. 
Soudu Tvého, Pane, bojím se, i muk nekonečných, zlo činit nepřestávám. Te-
be Pána svého vždy hněvám, i Přečistou Tvou Matku, všechny nebeské moc-
nosti a svatého anděla ochránce svého. Neboť vím, Pane, že nehoden jsem li-
dumilnosti  Tvé,  ale  hoden jsem všelikého odsouzení  a  muk.  Avšak Pane, 
chci-li či nechci, spasiž mne. Vždyť jestliže spravedlivého spasíš, není to nic 
velikého, a jestliže nad čistým se smiluješ, nic podivuhodného, neboť hodni 
jsou milosti Tvé. Avšak na mně hříšném projev milost svou, tím ukaž lidu-
milnost  svou,  ať nezvítězí  moje  zloba nad Tvou nevýslovnou dobrotivostí 
a milosrdenstvím, a jak chceš, učiň se mnou.

Poté říkej s poklonami tváří až k zemi:

Klaním se Tobě, Přesvatá Trojice, jednobytná, oživující a nerozdílná, Otče 
i Synu i Svatý Duchu, věřím v Tebe a vyznávám, oslavuji, děkuji, chválím, 
ctím, velebím Tě a modlím se k Tobě: smiluj se nade mnou nepotřebným slu-

45 Od Paschy do Nanebevstoupení čte se místo této modlitby přípěv a irmos 9.písně paschál-
ního kánonu: „Anděl milostiplnou pozdravil: Čistá Panno, raduj se! A opět pravím: raduj 
se! Tvůj Syn vstal třetího dne z hrobu a mrtvé pozvedl; lidé, veselte se! Skvěj se, skvěj, 
nový Jerusaléme, neboť vzešla nad tebou sláva Hospodinova. Raduj se nyní a vesel se, Si-
óne. Ty pak, Čistá Bohorodice, honos se povstáním Toho, jehož jsi porodila.“ Tato po-
známka se vztahuje i k modlitbám ranním.

46 Modlitby k ruským svatým lze nahradit modlitbami k našim místním světcům. Tak i dále.

žebníkem svým. (Třikrát s poklonami.)

Klaním se tobě, Přesvatá Bohorodice, jež jsi nám svým porodem zjevila svět-
lo pravé, Královno nebe i země, naděje beznadějných, pomocnice nemohou-
cích a prostřednice všech hříšných, ty mě zaštiť a ochraň od všech běd a muk 
duševních i tělesných, a buď, prosím, mou zastánkyní nejmocnějšími svými 
modlitbami. (Poklona.)

Přesvatá Vládkyně Bohorodice, přijmi tuto malou modlitbu a přines ji Synu 
svému a Bohu našemu, aby spasil a osvítil tebou duše naše. (Poklona.)

Všechny nebeské řády,  serafíni, cherubíni, trůny, panstva, mocnosti,  vlády,  
vůdci, archandělé a andělé, modlete se k Bohu za mne hříšného, o to prosím 
vás s dojetím. (Poklona.)

Svatý veliký Jene, Proroku, Předchůdce a Křtiteli Páně, jenž jsi pro Krista tr-
pěl a přijal důvěru u Vládce, pomodli se za mne hříšného, abych spasen byl 
tvými modlitbami. (Poklona.)

Svatí Boží apoštolé, proroci, mučedníci, světitelé, postníci, ctihodní, spraved-
liví, poustevníci, černořízníci, patriarchové a všichni svatí, kteří jste pro Kris-
ta trpěli a získali důvěru u Vládce, modlete se za mne hříšného, abych spasen 
byl vašimi modlitbami. (Poklona.)

Svatý Jene Zlatoústý, s Basilem Velikým, Řehořem Bohoslovem a divotvůr-
cem Mikulášem a se všemi svatými hierarchy, pomozte mi a smilujte se nade 
mnou svými modlitbami a přímluvami k Bohu. (Poklona.)

Svatí světitelé ruští, Michaile, Petře, Alexiji, Jóno a Filipe, se svatými divo-
tvůrci a trpiteli, ruskými knížaty Romanem a Davidem a se svatým apošto-
lůmrovným knížetem Vladimírem, modlete se k Bohu za mne hříšného. (Po-
klona.)

Ctihodní a bohonosní otcové naši, Antoniji a Feodosiji, Euthymiji, Sávvo, O-
nufriji, Varsonofiji, Pajsiji, Pavle Nejprostší, Marku a všichni ctihodní, mod-
lete se k Bohu za mne hříšného. (Poklona.)

Ctihodní otcové naši, Antoniji a Feodosiji Pečerští, s ctihodnými svými učed-
níky Nikonem, Varlaamem, Stefanem, Isaakijem, Mojsejem, Janem Mnohotr-
pícím,  Markem a  dalšími  (po  Nejpožehnanější  Vládkyni  naší  Bohorodici 
a Vždypanně Marii) učiňte mne hodným stát se účastníkem a dědicem krá-
lovství nebeského, blahodatí a lidumilností Otce i Syna i Svatého Ducha, na 
věky věkův, amen. (Poklona.)

Všechny svaté ženy, myronosice, mučednice, ctihodné a panny, jež jste Kris-



tu důstojně posloužily, se svatou velkomučednicí Barborou, modlete se k Bo-
hu za mne hříšného. (Poklona.)

Nepřemožitelná a Božská moci Ctěného a Oživujícího Kříže Páně, neopusť 
mne hříšného, nýbrž mocí svou mne zaštiť před všelikým pokušením dušev-
ním i tělesným. (Poklona.)

Přečistá Vládkyně Bohorodice, naděje všech křesťanů, protože jiného doufá-
ní a naděje nemáme kromě tebe, Nejneposkvrněnější Vladkyně moje Panov-
nice Bohorodice, Matko Krista Boha našeho, smiluj se nade mnou a zbav 
mne všech mých zel a upros milostivého Syna svého a Boha mého, aby se 
smiloval  nad ubohou duší mou a vysvobodil mne z věčných muk a učinil 
hodným království svého. (Poklona.)

Svatý Anděle ochránce můj, zaštiť mne křídly své dobrotivosti a odežeň ode 
mne každé zlé běsovské působení a modli se k Bohu za mne hříšného. (Po-
klona.)

A tak chtěje ulehnout na postel, říkej toto:

Osviť oči mé, Kriste Bože, ať nikdy ve smrt neusnu, ať nikdy neřekne nepří-
tel můj: přemohl jsem ho.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.

Budiž zastáncem duše mé, Bože, neboť vprostřed osidel mnohých chodím, 
zbav mne jich a spasiž mne, Blahý, jako Lidumil.

I nyní i vždycky až na věky věkův. Amen. Bohorodičen:

Přeslavnou Boží Matku a nad svaté anděly světější, bez umlknutí opěváme, 
srdcem i ústy Bohorodici tuto vyznávajíce, jako tu, jež nám  vpravdě porodila 
Boha vtěleného a modlí se bez přestání za duše naše.

Poté polib svůj kříž, a znamenej křížem místo své od hlavy až k nohám, ja-
kož i ze všech stran, řka modlitbu ctěnému Kříži:

Ať povstane Bůh a rozptýleni budou nepřátelé jeho a nechť prchají před tváří 
jeho ti, jež jej nenávidí, jako pomíjí dým, ať pominou, jako taje vosk před 
tváří ohně, tak ať zahynou běsi před tváří těch, kteří milují Boha, žehnají se 
Kříže znamením a s veselím praví: raduj se, nejctěnější a oživující Kříži Pá-
ně, jenž vyháníš běsy mocí na tobě rozpjatého Pána našeho Ježíše Krista, kte-
rý do pekla sestoupil, přemohl moc ďábla a daroval nám tebe, Kříž svůj ctě-
ný, k vyhnání každého nepřítele. Ó, nejctěnější a oživující Kříži Páně, pomá-
hej mi se svatou Panovnicí Pannou Bohorodicí a se všemi svatými na věky, a-
men.

Dále, místo odpuštění:

Oslab, odpusť, promiň, Bože, přestoupení naše úmyslná i neúmyslná, jichž 
slovem i skutkem, vědomě i nevědomě, ve dne i v noci, v mysli i v pomyšlení 
jsme se dopustili, všechna nám odpusť jako Blahý a Lidumil.

Modlitba:

Odpusť, Pane Lidumile, těm, kteří nás nenávidí a škodí nám. Dobře čiň těm, 
kdož nám dobře činí.  Bratřím a příbuzným našim daruj, oč prosí ke spáse 
a život věčný,  nemocné navštiv a uzdravení jim daruj.  Po moři  se plavící 
veď.  Cestuj  s  cestujícími.  Pravoslavným křesťanům v boji  pomáhej.  Těm, 
kteří nám slouží a kteří se nad námi smilovávají, odpuštění hříchů daruj. Smi-
luj se podle velikého milosrdenství svého nad těmi, jež přikázali nám nehod-
ným, abychom se modlili za ně. Rozpomeň se, Pane, na dříve zesnulé otce 
i bratry naše a upokoj je tam, kde září světlo tváře Tvé. Rozpomeň se, Pane,  
na bratry naše jsoucí v zajetí a zbav je všelikého úkladu. Rozpomeň se, Pane, 
na ty, kteří přinášejí dary a kteří dobrodiní činí ve svatých chrámech Tvých 
a dej jim, oč prosí ke spáse a život věčný. Rozpomeň se, Pane, i na nás poní-
žené, hříšné a nehodné služebníky své, osviť naši mysl světlem moudrosti své 
a uveď nás na cestu přikázání svých, modlitbami Přečisté Vládkyně naší Bo-
horodice a Vždypanny Marie, i všech svatých svých, ježto požehnaný jsi na 
věky věkův, amen.

Každodenní vyznání hříchů:

Vyznávám Tobě, Hospodinu Bohu svému a Stvořiteli, ve svaté Trojici jediné-
mu, oslavovanému a uctívanému, Otci i Synu i Svatému Duchu, všechny své 
hříchy, jichž jsem se dopustil po všechny dny života svého, v každé hodině, 
v přítomném čase i v předešlé dny a noci skutkem, slovem, pomyšlením, pře-
jídáním se, opilstvím, porušením půstu, prázdnomluvností, sklíčeností, lenos-
tí, přením se, neposlušností, pomlouváním, odsuzováním, nedbalostí, sebelás-
kou,  chamtivostí,  krádeží,  lhaním,  nečistým ziskem,  uplácením,  žárlivostí, 
závistí,  hněvem,  pamatováním si  zlého,  nenávistí,  lichvou  i  všemi  svými 
smysly: zrakem, sluchem, čichem, chutí, hmatem i ostatní své hříchy, duševní 
i tělesné, jimiž jsem Tebe, Boha svého a Stvořitele rozhněval a bližnímu své-
mu ukřivdil. Lituji těchto prohřešení a uznávám, že jsem viníkem před Tebou 
Bohem svým a mám vůli káti se, toliko, Hospodine Bože můj, pomoz mi, se 
slzami pokorně modlím se k Tobě: předešlé hříchy mé milosrdenstvím svým 
odpusť mi a rozhřešení všech těch, jež jsem vypověděl před Tebou, mi uděl 
jako Blahý a Lidumil.



 Modlitby ranní
Probudiv se ze spánku, dříve než začneš dělat cokoli jiného,  

postav se zbožně, představuje si sebe sama před  
Vševidoucím Bohem, přežehnej se znamením kříže a řekni:

Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha, amen.

Poté chvíli posečkej, dokud se neztiší všechny tvé smysly
 a tvé myšlenky neopustí vše světské 

a tehdy beze spěchu a s pozorným srdcem prones:

Bože, buď milostiv mně hříšnému.
(modlitba celníka, Evangelium podle Lukáše, hlava 18., verš 13.)47

Poté začni takto:

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, modlitbami přečisté své Matky i všech sva-
tých, smiluj se nad námi, amen. 

Dále: Sláva Tobě, Bože náš, sláva Tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a vše naplňu-
ješ, poklade blah a dárce života, přijď a usídliž se v nás a očistiž nás od všeli-
ké skvrny a spasiž, Blahý, duše naše.48

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi (třikrát). 

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věkův. A-
men.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane očisť hříchy naše, Vládce, odpusť 
přestoupení naše, Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše, pro jméno své. Hospodi, 
pomiluj. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věkův. A-
men.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. 
Buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A 
odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim. A neuveď nás 
v pokušení, ale zbav nás od zlého. 

47 ~ učiň tři poklony, řka: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.
48 Od Paschy až do jejího opuštění čte se po úvodním ohlasu třikrát tropar „Vstal z mrtvých 

Kristus…“ a pak ihned „Svatý Bože…“, od Nanebevstoupení do Padesátnice po úvodním 
ohlasu ihned „Svatý Bože…“, od Padesátnice do Paschy tak, jak je uvedeno. Tato poznám-
ka se vztahuje i k modlitbám ranním.

Neboť Tvé jest království, moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky 
až na věky věkův.  - Amen. 

A tyto Trojiční tropary, 1. hlasem:

Procitnuvše ze spánku padáme před Tebou, Blahý,* a andělskou píseň volá-
me k Tobě, Mocný:* Svatý, Svatý, Svatý jsi Bože,* skrze Bohorodici smiluj 
se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.

Z lože a spánku vzbudil jsi mne, Hospodine,* rozum můj a srdce mé osviť,* 
a rty mé otevři,* aby Tě opěvovaly, Svatá Trojice:* Svatý, Svatý, Svatý jsi 
Bože,* skrze Bohorodici smiluj se nad námi.

I nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

Znenadání Soudce přijde a skutky každého budou obnaženy,* avšak v bázni 
volejme vprostřed noci:* Svatý,  Svatý,  Svatý jsi  Bože,* skrze Bohorodici 
smiluj se nad námi.

Hospodi, pomiluj (dvanáctkrát). A modlitbu tuto:

Ze spánku povstav, děkuji Ti, svatá Trojice, že pro mnohou svou dobrotivost 
a dlouhoshovívavost nerozhněvala ses na mne lenivého a hříšného, ani jsi  
mne nezahubila s mými přestoupeními, ale v obvyklé své lidumilnosti v ze-
mdlení ležícího pozvedla jsi mne, abych vstal časně z rána a oslavil vládu 
Tvou. A nyní osviť moje oči duchovní, otevři moje ústa, abych se vyučoval 
slovům Tvým, rozuměl přikázáním Tvým, činil vůli Tvou, pěl Ti v srdečném 
vyznání a opěvoval nejsvětější jméno Tvé, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní 
i vždycky, až na věky věkův, amen.

Dále:

Pojďte, pokloňme se Králi našemu Bohu. (Poklona.)
Pojďte, pokloňme se a padněme před Kristem, Králem naším Bohem.  (Po-
klona.)
Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Kristem, Králem a Bohem na-
ším. (Poklona.)

Pak žalm 50., kajícný

Smiluj se nade mnou, Bože, podle velikého milosrdenství svého a dle množ-
ství slitování svých shlaď nepravost mou. Úplně omyj mne od přestoupení 
mého a od hříchu mého očisť mne. Neboť přestoupení své já znám a hřích 
můj přede mnou je stále. Tobě samému jsem zhřešil a zlé před Tebou učinil 



jsem, abys spravedlivým byl uznán v slovech svých, a zvítězil, až soudit bude 
Tobě. Neboť hle, v přestoupeních jsem byl počat a v hříších rodila mne matka 
moje. Neboť hle, pravdu sis zamiloval, skrytosti a tajemství moudrosti své 
zjevil jsi mi. Zkropíš mě ysopem a očištěn budu, omyješ mě a budu nad sníh 
zbělen. Sluchu mému radost a veselí dáš, zaradují se kosti ponížené. Odvrať 
obličej  svůj  od  hříchů mých a  všechna přestoupení  má  očisť.  Srdce čisté 
vzdělej ve mně, Bože, a ducha pravého obnov v útrobách mých. Neodvrhni 
mě od tváře své a Ducha svého svatého neodnímej ode mne. Přiznej mi ra-
dost spasení svého a duchem vládnoucím upevni mne. Naučím přestupníky 
cestám Tvým a bezbožní k Tobě se obrátí. Zbav mne krevních vin, Bože, Bo-
že spasení mého, zaraduje se jazyk můj nad spravedlností Tvou. Pane, rty mé 
otevřeš a ústa má zvěstovat budou chválu Tvou. Neboť kdyby zachtělo se Ti  
oběti, dal bych, v zápalných obětech nebudeš mít zalíbení. Obětí Bohu duch 
je zkroušený, srdcem zkroušeným a pokorným Bůh nepohrdne. Dobrotivě na-
lož, Hospodine, v zalíbení svém se Siónem a nechť zbudovány jsou zdi jeru-
salémské. Tehdy zalíbíš sobě oběť spravedlnosti, přínos i celopaly. Tehdy bý-
čky na oltář Tvůj přinášet budou.

Říkáme symbol pravoslavné víry:

Věřím v jednoho Boha Otce Vševládce, Stvořitele nebe i země, všeho vidi-
telného i neviditelného. 2 I v jednoho Pána Ježíše Krista, Syna Božího, Jed-
norozeného, z Otce narozeného přede všemi věky.  Světlo ze Světla,  Boha 
pravého z  Boha  pravého,  rozeného,  nestvořeného,  jednobytného s  Otcem, 
skrze něhož vše učiněno jest. 3 Jenž pro nás lidi a pro naše spasení sestoupil 
s nebe, vtělil se z Ducha Svatého a Marie Panny a člověkem se stal. 4 Jenž za 
nás ukřižován byl při Pontském Pilátovi, trpěl, byl pohřben  5 a třetího dne 
vstal z mrtvých podle Písem. 6 A vystoupil na nebesa a sedí na pravici Otce. 
7 A zase přijde se slávou soudit živých i mrtvých, jehož království nebude 
konce. 8 I v Ducha Svatého, Pána oživujícího, jenž z Otce vychází, s Otcem 
i Synem spolu ctěn a slaven jest a mluvil skrze proroky. 9 V jednu, svatou, o-
becnou a apoštolskou Církev.  10 Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. 
11 Očekávám mrtvých vzkříšení 12 a život věku budoucího. Amen.

Poté, modlitba první, svatého Makárije Velikého:

Bože, očisť mě hříšného, neboť nic dobrého neučinil jsem před Tebou, ale 
zbav mne od zlého a nechť je ve mně vůle Tvá, abych neodsouzeně otevřel ú-
sta svá nehodná a chválil jméno Tvé svaté, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní 
i vždycky, až na věky věkův, amen.

Modlitba druhá, téhož:

Ze spánku povstav,  půlnoční  píseň přináším Ti,  Spasiteli,  a  padaje  volám 
k Tobě: nedej mi usnouti v hříšné smrti, ale slituj se nade mnou, kterýž jsi do-
brovolně  přijal  ukřižování,  a  ležícího  v  lenosti  přispěchav  pozvedni  mne 
a spasiž mne stojícího na modlitbě. A po spánku nočním rozžehni mi den bez-
hříšný, Kriste Bože, a spasiž mne.

Modlitba třetí, téhož svatého:

K Tobě, Vládce Lidumile, ze spánku povstav se utíkám, usiluji o konání díla 
Tvého milosrdenstvím Tvým a modlím se k Tobě: pomoz mi v každý čas, 
v každé věci, a zbav mne veškeré světské zlé věci a ďábelského působení, 
spasiž mne a uveď do království svého věčného. Neboť Ty jsi můj Stvořitel 
a všeho dobrého Původce a Dárce, Ty jsi veškerá naděje moje a Tobě slávu 
vzdávám, nyní i vždycky, až na věky věkův, amen.

Modlitba čtvrtá, téhož svatého Makárije:

Hospodine, jenž jsi mnohou svou dobrotivostí a velikými slitováními svými 
dal mně, služebníku svému, abych uplynulý čas noci této bez pokušení strávil 
prost všelikého protivenství, Ty sám, Vládce, všech Tvůrce, dej, abych pra-
vým Tvým světlem a osvíceným srdcem činil vůli Tvou, nyní i vždycky, až 
na věky věkův, amen.

Modlitba pátá, téhož:

Hospodine  Bože  Vševládce,  jenž  přijímáš  od  nebeských  svých  mocností 
Trojsvatou píseň, přijmi i ode mne nehodného služebníka svého toto noční 
pění a dej, abych po všechny roky života svého a v každou hodinu Tobě slávu 
vzdával, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky, až na věky věkův, a-
men.

Modlitba šestá, svatého Basila Velikého:

Hospodine Vševládce, Bože mocností a všelikého těla, jenž na výsostech pře-
býváš a na ponížené shlížíš, který srdce i útroby zkoumáš a skryté věci lidské 
zjevně předvídáš, bezpočátečné a vždyjsoucí světlo, u něhož není změny či 
stínu proměnění. Ty sám, Nesmrtelný Králi, přijmi modlení naše, jež v tuto 
chvíli, na množství slitování Tvých spoléhajíce, poskvrněnými rty k Tobě ko-
náme, a odpusť nám prohřešení naše, jimiž skutkem, slovem i pomyšlením, 
vědomě či nevědomě zhřešili jsme, očisť nás od všeliké skvrny těla i ducha 
a daruj nám, abychom s bdělým srdcem a střízlivou myslí prošli celou noc to-
hoto života,  očekávajícím příchod světlého a zjevného dne Jednorozeného 



Tvého Syna, Pána, Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista, v kterýžto se slá-
vou Soudce všech přijde každému odplatit dle skutků jeho, abychom nepadli  
a nekleslí do rozlenivění, nýbrž bdělí a pohotoví k dílu shledáni byli připra-
venými a vešli v radost a Božský příbytek slávy jeho, kde svátkujících hlas 
zní bez přestání a kde je nevýslovné potěšení těch, jež zří nevýslovnou do-
brotivost tváře Tvé. Neboť Ty jsi pravé světlo, osvěcující a posvěcující vše-
chny a Tebe opěvá veškeré Stvoření na věky věkův, amen.

Modlitba sedmá, téhož svatého Basila:

Tobě dobrořečíme, nejvyšší Bože a Pane milosti, činícímu vždy s námi věci 
veliké i neprobádatelné, slavné i nesmírné, jichž není počet, věnujícímu nám 
spánek k odpočinutí od nemoci naší a zmírnění námah strastiplného těla. Dě-
kujeme Tobě, že jsi nás nezahubil s přestoupeními našimi, ale v obvyklé své 
lidumilnosti v zemdlení ležící pozvedl jsi nás, abychom oslavili vládu Tvou. 
Pročež modlíme se k nezměrné Tvé dobrotivosti:  osviť naše myšlení i  oči 
a rozum náš z těžkého spánku lenosti  povznes, otevři naše ústa a naplň je 
svojí  chválou,  abychom byli  s  to nerušeně zpívat  a vyznávat  se  Tobě,  ve 
všech a od všech oslavovanému Bohu, Bezpočátečnému Otci, s Jednoroze-
ným Tvým Synem i Přesvatým, blahým a oživujícím Tvým Duchem, nyní 
i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Půlnoční píseň k Přesvaté Bohorodici, modlitba osmá:

Opěvuji blahodať Tvou, Vládkyně, modlím se k Tobě, rozum můj posvěť. 
Veď mne, ať správně kráčím, cestou Kristových přikázání. Posilni mne, a-
bych bděl a zpíval, skleslost spánku odhánějíc. Svázaného pouty pádů, mod-
litbami svými rozvaž mne, Boží nevěsto. V noci i ve dne ochraňuj mne, úto-
čících na mě nepřátel zbavujíc mne. Životodárce Boha porodivší, umrtveného 
mne vášněmi oživ. Ty, jež jsi světlo nehasnoucí porodila, duši mou slepou o-
sviť. Ó, podivuhodný Vládcův paláci! Domem Ducha Božského mne učiň. 
Lékaře porodivší, uzdrav duši mou od dlouholetých vášní. Zmítaného bouří 
života, na stezku pokání mne uveď. Zbav mne ohně věčného, červa zlého 
a bezedné, temné a chladné propasti pekelné. Ať mne neučiníš běsů radostí, 
mnohými hříchy provinilého. Obnov mne, Přeneposkvrněná, zvetšelého hří-
chy, jež nevnímám. Ukaž mne prostého všelikých muk a Vládce všech upros. 
Dej, abych se všemi svatými nebeská veselí obdržel. Přesvatá Panno, uslyš  
hlas  nepotřebného služebníka svého.  Dej  mi  proud slz,  Přečistá,  duše  mé 
skvrnu očišťující.  Sténání  srdce  přináším Ti  bez  přestání,  buď milosrdná, 
Vládkyně. Modlitební službu moji přijmi a Bohu milosrdnému přines. Ty, an-

dělů vyšší,  nade vše světské mne povznes.  Světlonosný příbytku nebeský, 
vzdělej ve mně blahodať duchovní. Ruce pozvednu a rty otevřu k pochvale, 
poskvrněné nečistotou, Přeneposkvrněná. Duši rozkládajících ran mne zbav, 
Ty, jež Krista horlivě prosíš. Jemu čest a klanění náleží, nyní i vždycky, až na 
věky věkův, amen.

Modlitba devátá, k Pánu našemu Ježíši Kristu:

Mnohomilostivý a nejmilostivější Bože můj, Pane Ježíši Kriste, z velké lásky 
sestoupil jsi a vtělil ses, abys spasil všechny. Tak opět, Spasiteli, spasiž mne 
dle milosti své, modlím se k Tobě: vždyť jestliže pro skutky spasíš mne, ne-
bude to milost ani dar, ale povinnost spíše. Ach, veliký v slitováních a nevý-
slovný v milosti! Vždyť jsi řekl, ó Kriste můj: „Každý, kdo věří ve mne, živ 
bude a neuzří smrti na věky.” Jestliže tedy víra v Tebe zachraňuje zoufalé,  
hle, věřím, spasiž mne, neboť Bůh můj jsi Ty a Stvořitel. Víra pak ať je mi  
místo skutků, Bože můj, neboť nenalezneš žádných skutků, jež by mne o-
spravedlnily. Ale tato víra moje nechť dostačuje místo všech, ta nechť za mne 
mluví, ta nechť mne ospravedlní, ta nechť mne učiní účastníkem slávy Tvé 
věčné. Aby mě nepolapil satan, a nepochlubil se, Slovo, že mne vytrhl z Tvé 
ruky a z Tvého ovčince. Ale ať chci či nechci, spasiž mne, Kriste Spasiteli 
můj, pospěš rychle, rychle, hynu. Neboť Ty jsi Bůh můj od útroby matky mé.  
Dej, Pane, abych Tě miloval, jako jsem si kdysi zamiloval hřích, a abych opět 
bez lenosti pilně sloužil Tobě, jako jsem dříve sloužil lstivému satanu; o to 
více budu sloužit Tobě, Pánu a Bohu svému Ježíši Kristu po všechny dny ži-
vota svého, nyní i vždycky, až na věky věkův, amen.

Modlitba desátá, andělu ochránci lidského života:

Svatý Anděle, jenž stojíš při ubohé mojí duši a vášnivém mém životě, neo-
pouštěj mne hříšného a neodstupuj ode mne pro nezdrženlivost moji, nedej 
místa zlému démonu, aby mne ovládal silami smrtelného tohoto těla, posilni 
zbědovanou a slabou moji ruku a postav mne na cestu spásy. Ach, svatý an-
děle Boží, ochránce a záštito ubohé mé duše a mého těla, vše mi odpusť, čím 
jsem tě zarmoutil po všechny dny života svého a zhřešil-li jsem čím předešlé 
noci této, zaštiť mne v tento den a ochraň mne před všelikým zlým pokuše-
ním, abych žádným hříchem nerozhněval Boha, a modli se za mne k Pánu, a-
by mne utvrdil v bázni své a aby mne učinil hodným být služebníkem své do-
brotivosti, amen.



Modlitba jedenáctá, ranní konečná, k Přesvaté Bohorodici:

Přesvatá Vládkyně moje Bohorodice, svatými svými a nejmocnějšími modlit-
bami odežeň ode mne poníženého a ubohého služebníka svého sklíčenost, za-
pomnětlivost, nerozumnost, nedbalost a všechna poskvrněná, zlá a rouhavá 
pomyšlení od ubohého mého srdce i od zatemnělé mysli mé, uhas plamen 
vášní mých, neboť nuzný jsem a ubohý a zbav mne mnohých a zhoubných 
vzpomínek i úmyslů a od všech skutků zlých osvoboď mne, neboť tobě dob-
rořečí všechna pokolení a oslavováno jest přečestné jméno tvé, na věky vě-
kův, amen.

Jest  vpravdě  důstojno,  blahoslaviti  tebe,  Bohorodici,  vždy blahoslavenou 
a přečistou, Matku Boha našeho.
Tebe nad Cherubíny ctěnější a nad Serafíny bez přirovnání slavnější, bez po-
rušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme.

Sláva Tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva Tobě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věkův. A-
men.

Hospodi, pomiluj (třikrát). Pane, požehnej.

A propuštění od kněze.

+
Postní modlitba svatého Efréma Syrského

Pane a Vládce života mého, chraň mne od ducha lenosti, sklíčenosti, pano-
vačnosti a prázdnomluvnosti.

Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky daruj mi, služebníku svému.

Ó, Pane a Králi, dejž, abych viděl prohřešení svá a neodsuzoval brat-ra své-
ho, ježto požehnaný jsi na věky věkův. Amen.

(Modlitbu čti  nejprve se  zemní  poklonou po každé její  části;  poté  dvanáct  malých poklon  
s modlitbou „Bože, očisť mne hříšného“ a pak opět celou modlitbu s jednou zemní poklonou.)

Žalm 90.

Ten, kdož v pomoci Nejvyššího přebývá, pod záštitou Boha Nebeského spo-
čine, řekne Hospodinu: Zastánce můj jsi a Útočiště mé, Bůh můj, a doufám 
v něho. Neboť ten vysvobodí tě z osidla lovce i od slova zmatečného, peru-

těmi svými zastíní tě a pod křídlem jeho naděje tvoje, jako zbraň obestoupí 
tě pravda jeho. Nebudeš se bát hrůzy noční, střely letící ve dne, rány přechá-
zející v temnotě ani přízraku a běsa poledního. Padne jich po boku tvém ti-
síc a deset tisíc po pravici tvé, k tobě však se nepřiblíží. Ale očima svýma to 
uvidíš  a odplatu hříšníků spatříš.  Neboť Ty,  Hospodine,  jsi  naděje  moje, 
Nejvyššího učinil jsi útočištěm svým. Nepřijde k tobě zlo a rána nepřiblíží 
se k tělu tvému, neboť andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na 
všech cestách tvých. Na rukou ponesou tě, abys neurazil o kámen nohy své. 
Na ďábla i zmiji šlápneš a přemůžeš lvíče i draka. Protože ve mně naději 
složil, vysvobodím jej a zaštítím, neboť poznal jméno mé. Zavolá mě a vy-
slyším ho, s ním jsem v soužení, vezmu a oslavím jej, množstvím dní ho na-
sytím a zjevím mu spasení své.

Modlitba k požití prosfory a svěcené vody

Pane, Bože můj, budiž dar Tvůj svatý, prosfora a svatá Tvoje voda v odpuš-
tění hříchů mých, k osvícení rozumu mého, k upevnění duševních i tělesných 
sil mých, k zdraví duše i těla mého, k pokoření vášní a nemocí mých dle bez-
mezného milosrdenství Tvého, modlitbami Přečisté Tvé Matky a všech svat-
ých Tvých. Amen.

Kondak Kříži

Jsouce křížem chráněni nepříteli stavíme se, nebojíce se jeho lsti a úkladů, 
neboť pyšně padl a přemožen byl mocí na dřevě rozpjatého Krista. Kříž Tvůj, 
Pane, svatý jest, skrze něho jsou uzdravováni nemocní hříchy, proto před Te-
bou padáme, smiluj se nad námi, Pane, dal jsi nám Kříž svůj jako zbraň proti  
ďáblu, který chvěje se a třese a není s to hledět na moc jeho. Neboť mrtvé 
křísí a smrt moci zbavuje. Proto klaníme se pohřbení Tvému i vzkříšení.

Každodenní modlitba k Pánu Ježíši Kristu
světitele Filareta Drozdova, metropolity moskevského

Pane, nevím, oč Tě mám prosit. Ty jediný víš, čeho je mi třeba. Ty mě milu-
ješ více, nežli já umím milovat sám sebe. Otče, dej služebníku svému to, o co 
sám prosit neumím. Neodvažuji se prosit ani o kříž, ani o útěchu: pouze sto-
jím před Tebou. Srdce mé je Ti otevřené. Ty vidíš potřeby, které já neznám. 
Viz a učiň dle milosti své. Sraz i uzdrav, poniž i pozvedni mne. Hluboce se 
skláním a mlčím před Tvou svatou vůlí i pro mne nepostižitelnými Tvými 
soudy. Přináším Ti sebe v oběť. Nemám jiného přání, kromě přání plnit vůli 
Tvou. Nauč mne modlit se. Sám se ve mně modli! Amen.



Modlitba otce Jana Kronštadtského

Hospodine! Tvé jméno je Láska, neodvrhni mne bloudícího. Tvé jméno je 
Moc, posilni mne, kterémuž docházejí síly a padá. Tvé jméno je Světlo, osviť 
duši mou, zatemnělou světskými vášněmi. Tvé jméno je Pokoj, uklidni zne-
pokojující se duši mou. Tvé jméno je Milost, nepřestávej se smilovávat nade 
mnou.

Modlitba jeroschimonacha Parthenije Kijevského

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, nedopusť, aby roztěkanost, samolibost, smysl-
nost, nedbalost, hněv vládly nade mnou a odváděli mne od lásky Tvé. Ach, 
můj Pane, Stvořiteli můj, všechna naděje má! Nezanechej mne bez dědictví 
v blažené věčnosti; učiň, abych následoval svatému příkladu Tvému, byl po-
korný před nadřízenými, mně určenými; daruj mi tu čistotu ducha, tu prostotu 
srdce, jež nás činí hodnými lásky Tvé. K Tobě, ó Bože můj, povznáším duši 
svou i srdce své; nedopusť, aby stvoření Tvé zahynulo, ale zbav mne jediné-
ho a největšího zla: hříchu. Učiň, Pane, abych strach a tísně duševní snášel se 
stejnou trpělivostí, s jakou radostí přijímám potěšení srdce. Chceš-li Ty, Pane, 
můžeš mne očistit a posvětit. Hle, odevzdávám se Tvé dobrotivosti a prosím, 
abys vykořenil ze mě vše, co se Ti protiví, a připojil mne k zástupu vyvole-
ných svých.

Pane! Odejmi ode mne prázdnotu ducha pohlcující drahocenný čas; roztěka-
nost myšlenek bránící Tvé přítomnosti a rozptylující pozornost mou v mod-
litbě; jestliže se při modlitbě vzdaluji od Tebe ve svých myšlenkách, pomoz 
mi, aby tato roztěkanost nebyla svévolná a abych odvraceje mysl, neodvrátil 
od Tebe i srdce. Vyznávám Tobě, Pánu Bohu svému, všechny hříchy své bez-
zákonnosti, nyní i dříve před Tebou učiněné; odpusť mi je, pro jméno své 
svaté, a spasiž duši mou, již jsi vykoupil drahocennou Krví svou. Svěřuji se 
pod milosrdenství Tvé, oddávám se vůli Tvé, čiň se mnou dle dobrotivosti 
své a nikoli dle špatnosti a hříšnosti mé. Nauč mne, Pane, uspořádávat skutky 
své tak, aby přispívaly k slávě jména Tvého svatého. Smiluj se, Pane, nad 
všemi křesťany; vyslyš přání všech, kteří volají k Tobě, zbav je všelikého zla, 
spasiž služebníky své  (jména), sešli jim radost, útěchu v trápeních a milost 
svou svatou. Pane, obzvláště se modlím k Tobě za ty, kteří mne čímkoli ura-
zili a zarmoutili či jiného zla se vůči mně dopustili, netrestej je pro mne hříš-
ného, ale vylij na ně dobrotivost svou.

Pane, modlím se k Tobě za všechny ty, které jsem já hříšný zarmoutil, urazil 
nebo pohoršil,  slovem,  skutkem,  pomyšlením,  vědomě či  nevědomě.  Pane 

Bože! Odpusť nám hříchy naše a vzájemné urážky; vyžeň, Pane, z našich srd-
cí všelikou nespokojenost, podezření, hněv, pamatování zlého, hádky a vše-
chno to, co může překážet lásce a umenšovat bratrství. Smiluj se, Pane, nad 
těmi, kteří uložili mně nehodnému, abych se modlil za ně! Smiluj se, Pane,  
nad každým, jenž prosí Tvé pomoci. Pane! Učiň tento den dnem milosrden-
ství svého, dejž každému dle prosby jeho; buď pastýřem zbloudilých, vůd-
cem a světlem nevědoucích, rádcem nemoudrých, otcem sirot, pomocníkem 
utiskovaných, lékařem nemocných, utěšitelem umírajících a přiveď nás vše-
chny k vytouženému konci – k Tobě, přístavišti našemu a blaženému upoko-
jení. Amen.

 

Paschální hodinky
V Paschálním týdnu lze místo ranních a večerních modliteb číst  paschální  
hodinky.

Je-li kněz: Blahosloven Bůh náš po všechny časy, nyní i vždycky, až na věky 
věkův.

Čtec: Amen a tropar:

Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život da-
roval. (Třikrát.) Poté říkáme:

Vzkříšení Kristovo spatřivše, pokloňme se Svatému Pánu Ježíši,  Jedinému 
Bezhříšnému. Kříži Tvému se klaníme, Kriste, a Svaté Vzkříšení Tvé opěvá-
me a slavíme; neboť Tys Bůh náš, kromě Tebe jiného neznáme a jméno Tvé 
vzýváme. Pojďte, všichni věřící, pokloňme se Svatému Kristovu Vzkříšení, 
neboť hle, skrze Kříž přišla radost celému světu. Vždycky dobrořečíce Pánu, 
opěváme Vzkříšení jeho, neboť ukřižování přetrpěv, smrtí smrt zrušil.  (Tři-
krát.)



Pak ypakoi:

Když průvodkyně Mariiny přišly časně z rána49 a nalezly kámen od hrobu od-
valen, slyšely od anděla: proč hledáte mezi mrtvými jako člověka toho, jenž 
jest ve vždyjsoucím světle? Pohleďte na pohřební prostěradla, běžte a světu 
zvěstujte, že Pán vstal a umrtvil smrt, neboť jest Syn Boha, jenž dává spásu 
pokolení lidskému. 

A kondak:

Ačkoli jsi i ve hrob sestoupil, Nesmrtelný, přesto jsi zničil moc pekla a vstal 
jsi z mrtvých jako Vítěz, Kriste Bože, jenž myro nesoucím ženám zvěstoval: 
radujte se! a svým apoštolům pokoj daroval, padlým dal vzkříšení.

Dále tropar:

V hrobě tělem, v pekle s duší co Bůh, v ráji pak s lotrem i na Trůnu byl jsi, 
Kriste, s Otcem a Duchem, vše naplňuje, nepopsatelný. 

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.

Jako Životodárce, jako krásnější než ráj, vpravdě skvělejší než každý králov-
ský palác ukázal se, Kriste, hrob Tvůj, pramen našeho vzkříšení.

I nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

Posvěcený Božský příbytku Nejvyššího, raduj se. Neboť skrze tebe byla dána 
radost, Bohorodice, těm, jež volají: požehnaná jsi ty mezi ženami, Nejnepo-
skvrněnější Vládkyně.

Hospodi, pomiluj (čtyřicetkrát).

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věkův, a-
men.

Tebe nad Cherubíny ctěnější a nad Serafíny bez přirovnání slavnější, bez po-
rušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme.

Ve jménu Páně požehnej, otče!

Kněz: Modlitbami svatých Otců našich, Pane Ježíši Kriste Bože náš, smiluj 
se nad námi. 

Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život da-
roval. (Třikrát.) 

49 před úsvitem

Sláva Tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva Tobě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věkův. A-
men.

Hospodi, pomiluj (třikrát), požehnej.

A propuštění od kněze:

Vstavší z mrtvých Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvy přečisté Matky své, 
ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých nechť smiluje se nad 
námi a spasí nás jako blahý a Lidumil. - Amen. 

 

Pomjannik
který má každý mnich i světský člověk každodenně po skončení 
svého domácího pravidla číst s veškerým dojetím a srdečností:

Rozpomeň se, Pane Ježíši Kriste Bože náš, na milosti a slitování svá od věku 
jsoucí, pro něž ses i člověkem stal a ukřižování a smrt pro ty, jež správně  
v Tebe věří, přetrpět jsi ráčil; a vstal jsi z mrtvých, vstoupil jsi na nebesa, se-
díš na pravici Boha Otce a shlížíš na pokorné modlitby všech, kteří Tě srd-
cem vzývají. Přikloň ucho své a vyslyš pokorné modlení mé, nepotřebného 
služebníka svého, v duchovní vůni líbeznou, jež Tobě za všechen lid Tvůj při-
náším. A nejprve rozpomeň se na Církev svou svatou, obecnou a apoštolskou, 
kterouž jsi vykoupil ctěnou svou krví a utvrď ji, posilni, rozšiř, rozmnož, u-
pokoj a nepřemožitelnou pekelnými branami na věky zachovej. Roztržky cír-
kví utiš, vychloubání pohanská uhas a povstání bludů záhy znič a vykořeň 
a v nic mocí Svatého svého Ducha obrať. (Poklona)

Spasiž, Pane, a smiluj se nad představiteli naší vlasti a všemi jejich zákonný-
mi spolupracovníky ve správě státní i ve vojsku, nad důstojnickým sborem, 



představenými našeho města a celým Krista milujícím vojskem, ohraď mírem 
vládu jejich, pokoř pod nohu jejich všelikého nepřítele a odpůrce a zvěstuj 
vše pokojné a dobré v srdcích jejich o Církvi své Svaté a o všem lidu svém, 
abychom i my pod ochranou jejich tichý a mlčenlivý život vedli v pravé víře 
a ve všeliké zbožnosti a cti. (Poklona)

Spasiž, Pane, a smiluj se nad nejsvětějšími patriarchy celého světa, přeosví-
cenými metropolity, archiepiskopy a episkopy pravoslavnými, kněžími a diá-
kony a nad veškerým duchovenstvem, jež jsi postavil, aby páslo Tvé duchov-
ní stádce a modlitbami jejich se smiluj a spasiž mne hříšného. (Poklona)

Spasiž, Pane, a smiluj se nad otcem naším svatoarchimandritou (jméno), nebo 

igumenem (jméno) a celým naším v Kristu bratrstvem a modlitbami jejich se 
smiluj i nade mnou ubohým. (Poklona)50

Spasiž, Pane, a smiluj se nad otcem mým duchovním (jméno) a svatými jeho 
modlitbami odpusť má prohřešení. (Poklona)

Spasiž, Pane, a smiluj se nad všemi, kteří v pracích slouží ve svatém klášteře 
tomto, bratry našimi, řemeslníky i světskými dělníky a zemědělci monastýru 
tohoto i nad všemi křesťany. (Poklona)51

Zde vzpomínej své rodiče, pokud žijí,
jestliže již zesnuli, tuto prosbu vynechej:

Spasiž, Pane, a smiluj se nad rodiči mými (jméno), bratry a sestrami a mými 
příbuznými dle těla a nad všemi bližními rodu mého a přáteli a daruj jim svá 
pokojná a nejpokojnější dobra. (Poklona)

Spasiž, Pane, a smiluj se nad otci ve svatohorských a ruských52 monastýrech 
i žijícími a přebývajícími v jiných místech, bratry našimi, sestrami a modlit-
bami jejich smiluj se i nade mnou hříšným. (Poklona)

Spasiž, Pane, a smiluj se dle množství slitování svých nad všemi jeromona-
chy, mnichy a mniškami a nad všemi, kteří v panenství, zbožnosti a půstu žijí 
v monastýrech, v poustevnách, v jeskyních, horách, na sloupech, v zatvorech, 
rozsedlinách skal, na mořských ostrovech i nad všemi, kteří pravověrně žijí  
na všelikém místě panování Tvého a zbožně Ti slouží a přinášejí Ti modlitby. 
Ulehči jejich břímě, utěš je v jejich tísni, k duchovnímu zápasu moc a sílu jim 
dej a modlitbami jejich daruj mi odpuštění hříchů. (Poklona)

50 pouze v monastýrech
51 taktéž
52 viz pozn. 46

Spasiž, Pane, a smiluj se nad starci i mladými, chudými a sirotky, nad vdova-
mi, nad nemocnými a trpícími, nad těmi, jež postihlo neštěstí a tíseň, nad tě-
mi, jež jsou vystaveni úkladům i nad těmi, kteří se nacházejí v zajetí, nad 
vězněnými a jsoucími ve vyhnanství a zvláště nad služebníky svými, jež jsou 
pronásledováni pro Tebe a víru pravoslavnou od národů bezbožných, od od-
padlíků a od heretiků. A rozpomeň se na ně, navštiv je, posilni, utěš a brzy 
jim mocí svou úlevu, volnost a osvobození dej. (Poklona)

Spasiž, Pane, a smiluj se nad dobrodinci našimi, nad těmi, kteří se nad námi 
smilovávají a sytí nás, nad těmi, jež nám dali almužnu a uložili nám nehod-
ným, abychom se modlili za ně. A učiň milost svou s  nimi, dávaje jim vše, oč 
prosí ku spáse, a přijetí věčných blah. (Poklona)

Spasiž, Pane, a smiluj se nad poslanými do služby, cestujícími otci i bratry 
našimi, sestrami a všemi pravoslavnými křesťany. (Poklona)

Spasiž, Pane, a smiluj se nad těmi, jež jsem nerozumností  svou zarmoutil 
a od cesty spásy odvrátil,  ke skutkům zlým a nehodným přivedl, Božskou 
svou prozřetelností je na cestu spásy opět navrať. (Poklona)

Spasiž, Pane, a smiluj se nad těmi, kteří nás nenávidí a škodí nám, činí nám 
těžkosti a nedopusť, aby zahynuli kvůli mně hříšnému. (Poklona)

Ty, jež odstoupili od pravoslavné víry a byli zaslepeni dušehubnými herese-
mi, světlem svého poznání osviť a připočti je ke svaté své apoštolské obecné 
Církvi. (Poklona)

Mrzkou a rouhavou vládu brzy svrhni a pravověrným panovníkům předej, 
pravověří utvrď a pozvedni pokolení křesťanské a sešli na nás bohaté své mi-
losti. (Poklona)

Za zesnulé.

Rozpomeň se, Pane, na ze života tohoto odšedší pravověrné panovníky a pa-
novnice, zbožná knížata a kněžny, nejsvětější patriarchy, přeosvícené metro-
polity, archiepiskopy a episkopy pravoslavné, na kněze a duchovenstvo Círk-
ve, na ty, jež v mnišství Tobě posloužili a blažené dobrodince svatého klášte-
ra tohoto a ve věčných svých příbytcích je se svatými upokoj. (Poklona)

Máš-li již rodiče zesnulé, či jiné příbuzné, zde je takto vzpomínej:

Rozpomeň se, Pane, na duše zesnulých služebníků svých, rodičů mých (jmé-
no) a všech mých příbuzných dle těla a odpusť jim všechna jejich prohřešení, 
úmyslná i neúmyslná, a daruj jim království a účast na věčných svých dob- 
rech i sladkost svého nekonečného a blaženého života. (Poklona)



Rozpomeň  se,  Pane,  na  v naději  vzkříšení  a  života  věčného zesnulé  otce 
a bratry naše i sestry a zde i všude jinde ležící pravoslavné křesťany a se sva-
tými svými, tam, kde září světlo tváře Tvé, je usídli a nad námi se smiluj jako 
blahý a Lidumil. Amen. (Poklona)

Nakonec se říká třikrát:

Dej, Pane, odpuštění hříchů všem, kteří dříve odešli ve víře a v naději vzkří-
šení, otcům, bratřím a sestrám našim a učiň památku jejich věčnou.
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