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Pøeklad knihy archimandrity Rafaila (Karelina). Sta vìnovaná problematice církevních
rozkolù a potamo otázce jednoty Církve. Pøíspìvek ke studiu autentické køesanské eklesiologie.

„Podle toho poznají všichni, e jste moji uèedníci,
e budete mít lásku mezi sebou,“ øíká Pán
(Jan 13,35).
Pøeklad knihy archimandrity Rafaila (Karelina)
„Padenie Gordych“ (kterou v r. 1998 vydala Trojicko-sergijevská lávra s poehnáním patriarchy
Alexije II.); pøeklad poøízen v Jihlavì v letech
2001—2003. (Místy lehce kráceno.)
Vìnováno problematice církevních rozkolù
a potamo otázce jednoty Církve. Tento
pøíspìvek ke studiu autentické køesanské
eklesiologie jistì zaujme nejen ty, jich se nìjaký
rozkol bezprostøednì dotýká, ale té všechny,
kteøí se zajímají o pravoslavný pohled na tak
základní a bytostnou vlastnost Církve Kristovy,
jakou je její Boská nedìlitelná jednota.
Osnovou tohoto díla archimandrity Rafaila je dílo
sv. biskupa muèedníka Kypriana Kartagenského
(zemøel roku 258): „Kniha o jednotì Církve“; odtud
jsou i všechny pouité citace, není-li uvedeno jinak.
Studijní text (v. 1.31)
Vydáno pro vnitøní církevní potøebu;
Jihlava 2003
Sazba knihy ke staení: www.pravoslavi.cz/
download/pad_pysnych.pdf
Na téma jednoty Církve jsme ji vydali výòatky z díla
sv. Ignatia Antiochijského s komentáøi dle Patrologie
od prot. prof. ThDr. Štefana Pruinského.
Ke staení: www.pravoslavi.cz/
download/ignatij.pdf

Díl I.
Svoji knihu zaèíná sv. muèedník Kyprian Kartagenský slovy
Kristovými: „Vy jste sùl zemì“ (Mat 5,13). Jako sùl nepodléhá
hnilobì, tak i køesané jsou v tomto protiboském a rozkládajícím se svìtì nositeli ducha nerozkladu, èistoty pohanùm neznámé a blahodati1 – Boské síly, osvìcující svìt.
Sv. Kyprian utvrzuje své stádce v nutnosti s prostotou a nehnìvností „sjednocovat smýšlení“, co je umìní pøedcházení vychytralosti ïábla, který zkušenì roztahuje a klade sítì køesanùm
a snaí se jimi spoutat celý svìt. Svìtec praví, e skrytých
nepøátel je nutno obávat se více, neli zjevných, rozkolu více,
ne pronásledování. Proto nejsou pronásledování køesanù rùznými Nerony a Diokleciany (nedávno napø. krvavou inkvizicí
ateistù) tak strašná a nebezpeèná pro Církev, jako její vnitøní
nepøátelé – rány od zubù divokých zvíøat se mohou zahojit
a mono je pøeít, ale uštknutí hada, který se pøitiskne, je vdy
smrtelné. Høích rozkolu je ve svých následcích více zhoubný,
ne zloèiny Tamerlana, který vršil ze uatých hlav køesanù
hory …
Vrahové mohou zabít tìlo, ale jsou bezmocní zpùsobit škodu
duši. Rozkolníci však zabíjejí duši. Satan se mùe zjevit v podobì andìla svìtla, ïábel mùe hovoøit o míru a pravdì, ale je to
klam. Zbranìmi kníete tmy jsou „laskavá livá slova“, jeho „hadova píseò“ uvádí do bloudìní „neopatrné a lehkovìrné“. Ïábel
je vynikající diskutér a dialektik. Jeho mysl se (po pádu) promìnila v nevysychající pramen úkladù a lstivosti. Pøesvìdèit démona je nadmíru tìké, protoe on nemá srdce – je uvnitø
prázdný. Sv. Kyprian uèí, e hlavním prostøedkem, který
umoòuje rozpoznat satanovu pøítomnost, která je tajena pod
obrazem „dobrého andìla“, vìènou tmu, která se skrývá uvnitø
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umìlého svìtla, je pro køesana správnì vedený duchovní ivot,
plnìní pøikázání, co je neotøesitelným základem pro zkušenost
bohopoznání. To je Pravoslaví nejen rozumu, ale i srdce.
Pravoslaví rozumu – to je víra v to, co uèí Církev. Pravoslaví
srdce – to je monost okusit duchovní svìt, rozlišit temné a svìtlé síly, dobro od zla, le od pravdy. Pravoslavné srdce okamitì
cítí ve všech herezích a rozkolech, i kdyby byly sebelépe maskovány, cizího a smrtonosného ducha, podobného smradu hniloby vycházejícího z mrtvoly …
Sv. Kyprian píše, e ten, kdo nemá správné duchovní vedení
v duchovním ivotì, „bude otøásán“ a zaujat „duchem bloudìní“, e ten, kdo se nedrí pravdivé spasitelné cesty, „nedosáhne
spásy“. Jediná spasitelná cesta – to je sama Církev. Dosáhnout
spásy – to znamená dosáhnout vìèného ivota, sjednocení lidské duše s Duchem Svatým. Falešná cesta odvádí èlovìka od
cíle, a èím horlivìji kráèí èlovìk po falešné cestì, tím dále a rychleji se vzdaluje od pravé cesty – pravdy a spásy. Proto „askeze“
(„podvinictví“) rozkolníkù je horlivým útìkem od Boha.
Sv. Kyprian píše, e po pøíchodu Krista na zemi ïábel „spatøil
modly opuštìné a své pøíbytky a obìtištì zpustlé“; a tak se utekl
k nejjemnìjšímu zlu a lstivosti, k novému klamu: „obelstít
neostraité samotným jménem køesan“. Dávná le – to je
pohanské mnohoboství, kdy padlí andìlé pod podobou bohù
pøijímali sluby a klanìní lidí, které oklamali. „Nový podvod“ –
to jsou hereze, rozkoly, kdy ïábel k sobì táhne lidi hrou na
zbonost.
Rozkoly jsou zaloeny na ctiádosti, na tom, e se nìkdo postaví do opozice vùèi Církvi. V rozkolu se Pravoslaví zmìní na
divadlo a vyznávání køesanství na reklamu, která zve k úèasti
na rozkolu – rozkolníci zde slibují to nejèistší a nejduchovnìjší
Pravoslaví, které „je opatrováno pouze u nich“.
Nìkteøí lidé jsou uvedeni do bloudìní tím, e rozkolníci a heretici konají dlouhé sluby, dodrují pøísné pùsty, prokazují pomoc atd. V knize „Luh duchovní“ Jana Moscha se vypráví
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o mnichu – asketovi, následníku heretika Severa, který trávil
své dny v mlèení a modlitbì. To zmátlo nìjakého pravoslavného, protoe podobnou askezi mezi svými nevidìl. Obrátil se
k Bohu s prosbou o zjevení, jak to s tím je, a uvidìl nad domnìlým asketou èerného holuba, jakoby zamazaného od sazí – byl
to obraz toho ducha, který pøijímal modlitby heretika (Jan
Moschos: Luh duchovní. Sergijev Posad, 1915, str. 128).
V knize sv. Øehoøe Velikého „Besedy“ je vyprávìní o tom, jak
ïábel pod zpùsobem poutníka pøišel k jednomu italskému biskupovi a prosil o nocleh. Biskup skrze Ducha Svatého poznal, e
pøed ním nestojí èlovìk, ale ïábel, a vyhnal ho pryè. Ïábel tedy
zaèal chodit ulicemi mìsta a hlasitì si stìoval všem kolemjdoucím na krutost biskupa. Jeden z obyvatelù pozval démona k sobì, pøipravil mu pohoštìní a usadil ho u kamen, aby se host
ohøál. Náhle domnìlý poutník chytil dítì — syna hospodáøe
domu — hodil je do sálajících kamen a zmizel. Diakon Petr, jeden z besedníkù u sv. Øehoøe, kdy vyslechl ta slova, otázal se
s údivem: „Vladyko, proè dopustil Pán, aby ten èlovìk byl za své
pohostinství tak strašnì potrestán; vdy za takové dobro by
bylo tøeba oèekávat Boí milost a ne prokletí?“ Sv. Øehoø odvìtil, e ten Ital pøijal poutníka kvùli tomu, e se povaoval za milosrdnìjšího a zbonìjšího ne biskup; pozval poutníka do svého domu jen kvùli tomu, e poutník hanil biskupa; svým èinem
chtìl ukázat lidem, e archijerej neplní církevní pøikázání. Ital
nepøijal poutníka z lásky k Bohu, nýbr z nepøíznì k archijereji,
a proto dostal, co si zaslouil (Sv. Øehoø Veliký: Besedy o ivotì italských
otcù a o nesmrtelnosti duše; Moskva, 1996, str. 54).

Stejnì tak je tomu i v rozkolu – modlitba i almuna jsou nasyceny pýchou – to nejsou ctnosti, ale opozice vùèi Církvi. Dobro
prokázané lidem rozkolníky bývá jen prostøedkem, jak je odtrhnout od Církve. …
Jeden z optinských starcù vyprávìl, jak dívku, která vstávala po
nocích k modlitbám – bez poehnání duchovního otce a o své
vlastní vùli konala mnoství poklon, budil ïábel v podobì andìla a pobízel ji k takové modlitbì. Zlý duch nejene nepøekáí,
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ale naopak – raduje se z „askeze“ („zápasu“, podvinictví) rozkolníkù a heretikù, protoe on sám je nejvìtší „asketa“ (podviník) – v boji proti Bohu. Pro nìj není strašná modlitba tìch,
kteøí mají pýchu v srdci, vdy v Písmu svatém se (o takových)
píše: „Jeho modlitba a je mu høíchem“ ( 108/109,7). Ïáblu jsou
smìšné bdìní a pùsty rozkolníkù, protoe on sám nespí a nic
nejí, a nestává se kvùli tomu svatým.
Sv. Kyprian píše: „Ïábel vynalezl hereze a rozkoly, aby svrhnul víru, rozvrátil pravdu, roztrhal jednotu.“ Satan je tady
nazýván vynálezcem a pramenem hereze a rozkolu a duchovním otcem všech odpadlíkù od Církve. Z jeho útrob vytékají
mrtvé vody rozkolu, které berou svùj poèátek v pekle, vylévají
se po celé zemi a znovu se stékají v podsvìtí.
Podle slov Apokalypsy – satan, dávný had, smetl s nebe svým
ocasem tøetinu hvìzd (Zjev 12,4). Hlavou tohoto draka je pýcha;
jeho ocasem je le; a tøetina hvìzd jsou andìlé, které ïábel odtrhl od Boha a stáhl za sebou. Rozkol v Nebeské Církvi – to je první
svìtová tragédie, je to katastrofa, která otøásla svìtem. Kdyby
nebylo høíchu rozkolu, pak by se první z andìlù nezmìnil v satana … naši prarodièe by nebyli Luciferem uvedeni do høíchu
vzpoury proti Bohu a ivot na zemi by byl blaený, jako na Nebi
u duchù svìtla, kteøí zøí Boha. Rozkol v Nebeské Církvi je tedy
zaèátkem všech høíchù. Všechny lidské pøestupky a zloèiny
v prùbìhu celé historie jsou jakoby ozvìnou høíchu prvního
z andìlù; a všechny høíchy mnohých rozkolù na zemi nejsou
nièím jiným, ne podobenstvím vzpoury satana proti Bohu
a Nebeské Církvi.
Sv. Kyprian Kartagenský øíká, e satan skrze rozkol „odchytává lidi ze samotné Církve, a kdy u se zjevnì pøiblíili ke
svìtlu a zbavili se noci tohoto vìku, tak nad nimi opìt rozprostøe novou temnotu, ani by si toho všimli“. A rozkolníci sebe
stále nazývají køesany, „bloudíce v tmách, myslejí, e chodí
ve svìtle“. Jako bloudící poutník povauje hnilobná svìtýlka za
záøící okna rodného domu, pospíchá za nimi a utopí se v bainách, tak nezkušení asketové povaují mrtvolný fosforeskují-

6

Pád pyšných

cí svit padlých duchù za svìtlo, pøijímají je jako svìtlo zjevivších
se nebešanù.
Pán prohlásil ïábla za lháøe a vraha (Jan 8,44). Ïábel le, aby zahubil, a skuteènì hubí ty, kteøí uvìøili v jeho le. Satan – to je
duch li, a proto dokonce i sama pravda, vyslovená jím, se ve
skuteènosti nakonec ukáe jako lest pùsobící tím, e se podobá
pravdì.
Ve Skutcích sv. apoštolù èteme, jak posedlá sluka køièela za
Pavlem a apoštoly: „Tito lidé jsou sluebníky Boha Nejvyššího“
(Skut 16,17), avšak ap. Pavlu to nebylo vhod, pøíèilo se mu, e se
satan chtìl ukázat jako svìdek pravdy (kterou ve skuteènosti
nenávidí) a zpùsobit chválu apoštolùm, a tak vyhnal toho
démona, který ústy sluky mluvil.
Ïábel, který odpadl od Nebeské Církve, nemùe hovoøit pravdu. Jako had sbírající nektar z kvìtù, promìní nektar v jed, tak
i rozkolníci, kteøí opustili Církev, sloup a utvrzení Pravdy (1.Tim
3,15), u na vìky ztratili pravdu a jejich ústy hovoøí ten, kdo prvý
povstal proti pravdì.
Typické je, e sv. Kyprian staví herezi a rozkol k sobì (na roveò) –
jako stejný høích odpadnutí od Boha, co má nevyhnutelný
konec – vìènou záhubu.
Sv. Kyprian vnímá víru, pravdu a jednotu jako neoddìlitelnì
vzájemnì spojené. Rozkol je pošlapáním, zvrácením pravdy
a roztrením jednoty. Východní patriarchové v „okruním poselství z r. 1848“ píší, e èistota víry je chránìna v jednotì lásky,
e mimo (tuto) jednotu nemùe být èistého vìrovyznání; formou
(této) jednoty je sborovost (katolicita), která je svìdectvím ivotnosti a zárukou pravdy. Toto poselství má kanonický význam.
Nièení jednoty Církve mùe vycházet buï z uzurpátorské vlády (provokace proti katolicitì), jak to vidíme v osobì øímského
patriarchy, nebo z rozkolù, které si osobují (pøivlastòují)
a uchvacují jméno a dùstojnost Církve. Proto církevní monarchismus i rozkol jsou høíchy proti jednotì a lásce. V prvém
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pøípadì se dìje to, e se pravda u nepovauje za vlastnost
blahodati – Ducha Pravdy pùsobícího v Církvi, nýbr je povaována za nìco, co patøí lidskému titulu2 – je jakoby majetkem
øímské katedry. V pøípadì druhém – kadý heresiarch3 a rozkolník, kteøí povstanou proti Církvi, ve skuteènosti pretendují na
tu samou neomylnost svých mínìní, jako øímský pape.
Svatí Otcové píší, e heretici a rozkolníci jsou odsouzeni k záhubì u
dávno pøed Strašným soudem. V prvém almu se píše: „Neobstojí
bezboní (svévolníci) na soudu“ ( 1,5). Soud skýtá monost
ospravedlnìní nebo odsouzení, ale bezbonost (svévole) – to je
høích proti víøe, a bezboní mají u znamení odsouzení, jako
peèe Kainovu na èele. Pro høíšníky je ještì nadìje, touto nadìjí
jsou modlitby Církve. Pro rozkolníky není Církev, proto jejich
smrtí je vìèná opuštìnost Bohem. Dokud je ryba ve vodì, nevnímá, co je to voda. Jedinì a kdy ji vytáhnou v síti a vyhodí na
bøeh, zaène se dusit, pochopí, e voda pro ni znamená ivot. A
po smrti èlovìka jeho duše plnì pochopí, co je to Církev, a co to
znamená být na vìky zbaven jejích modliteb.
Pán nazval ïábla lháøem a otcem veškeré li (Jan 8,44). Sv. Kyprian píše, e ïábel nemùe nelhat, protoe on sám je „odvìkou lí“.
Ve chvíli pokoušení Pánì na poušti k Nìmu satan pøistoupil se
slovy pøevzatými z Písma svatého – satan jako teolog citoval
Bibli (Mat 4,6). Slova, která prorok a almista David nazval svìtlem na cestì pozemského ivota ( 118/119,105), se v ústech ïábla
obracejí ve smrtící past. Pán odrazil lest satana, poukázav na
pravdivý smysl biblických pøikázání, avšak posledním slovem
Pána byla kletba: „Odejdi ode Mne, satane“ (Mat 4,10). Lidé, kteøí
zkoušejí pouívat citáty z Bible a svatých Otcù jako doklady pro
svùj boj proti Církvi, jsou podobni vojákùm, kteøí dostali zbranì
proti nepøíteli, ale tìmito zbranìmi smrtelnì zraòují sebe a ty,
kteøí jsou s nimi. Rozkolníci èiní to samé, co satan – odvolávajíce
se na církevní pravidla svatých Otcù, kazí a pøevracejí duch
a smysl jejich uèení; proto má pravoslavný køesan v èase po2
3
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dobného duchovního pokušení odvìtit nepøátelùm slovy Kristovými: „Odejdi ode mne, satane!“
Ïábel se zjevoval asketùm v podobì andìla svìtla, povzbuzoval je
k modlitbì, vykládal jim Písmo svaté, pøedpovídal — skrze nì
— budoucnost, take pak lidé povaovali tyto askety za jasnozøivé a dokonce za proroky. Ïábel varoval pøed nebezpeèím,
posílal vìštecké sny atd. Pøistupoval dokonce k tak velikým
asketùm, jako byli ctihodní Simeon Sloupovník a Petr Athonský; jedinì blahoda Boí a èistota srdce jim zjevovaly skuteènou tváø tohoto „dobrého pøítele“ a „návštìvníka s nebe“ – pod
zdánlivým svìtlem vidìli neproniknutelnou tmu, pod andìlskou krásou – hnusnou pekelnou obludu … Jene kolik nezkušených lidí uvìøilo vnuknutím satanským, uvìøilo vidìním od
démonù a klanìlo se jim jako andìlùm, ba jako samotnému
Kristu! Ïábel pokouší zleva, láká k høíchùm tím nejlstivìjším
zpùsobem; pokouší i zprava – skrze falešné ctnosti, v jejich
základu leí pýcha a dùvìra v sebe.
Sv. Kyprian píše: „Takové lstivé úklady nepøítele, který dle
slov apoštola ‘pøijímá podobu andìla svìtla’ (2.Kor 11,14) a dává
svým sluebníkùm podobu sluebníkù pravdy (jako herci se
líèí, /tak i rozkolníci jsou maskováni za podobné/ svatým biskupùm
Athanasiovi Velikému, Markovi Efezskému, /Maximovi Vyznavaèi,
Theodoru Studitovi/ obráncùm víry, èi /je ïábel líèí/ za ctihodné Makária a Antonia, otce mnišství; rozkol to není ivot podle pravidel Pravoslaví v pokoøe a ve vzdálení se od svìta, nýbr teatrální demonstrace
Pravoslaví se skandováním hesel), zpùsobují, e rozkolníci prohlašují noc za den (le za pravdu), záhubu za spásu, zoufalství
se zde skrývá pod povrchem nadìje (falešná nadìje konèí zoufalstvím – ji za ivota pociuje duše rozkolníka nevysvìtlitelný stesk
a tíi, avšak v èas smrti se pøed heretikem zjevuje podstata rozkolu jako
bezedná èerná jáma, v ní hasne navdy víra, láska a nadìje), vìrolomnost se dìje pod záminkou víry (rozkol je vdy spojen s podvodem, který rozkolníci nìkdy nazývají taktikou, svoje pøestupky nazývají ‘péèí’ o Pravoslaví, jako by Bùh potøeboval, aby Ho høíšník
bránil), antikrist je zde pod jménem Kristovým (ve li-církvi /fa-
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lešné církvi/ musí být li-kristus, ïábel v podobì bostva; zde to
má ještì jeden smysl – veškerý rozkol bojující s Církví rozšiøuje
království pekla a pøipravuje cestu pøicházejícímu antikristu),
le je maskována podobností pravdì (podobnost pravdì je nejnebezpeènìjší, a proto ten nejhorší druh li – pro chycení ptáka se pod sí
sype zrní, pro otrávení krys se do návnady zamíchá jed), … nièí
pravdu (pravdu zamìòují za pravdì podobnou le, jako démant v prstenu padìlaným kamenem).4“
Je typické, e rozkolníci povaují všechny ostatní rozkoly, kromì svého, za zhoubné a livé, vzniklé pùsobením vášní a pýchy,
vidí v nich nepìknosti a protiøeèení, avšak svùj vlastní rozkol,
který se ve skuteènosti jen málo odlišuje od tìch ostatních,
povaují za jedineènou, šastnou výjimku v celé historii Církve.
A co více – rozkolník je pøesvìdèen, e Církev odpadla od nìho,
a ne on od Církve; jako se opilému zdá, e kráèí pevnì, ale domy
a stromy se klátí, zemì se sama houpe, a kdy opilec upadne
nìkde za plotem, myslí si, e dlaba se neoèekávanì zdvihla
nahoru a udeøila ho do èela.
Sv. Kyprian øíká, e rozkolníci „se neobracejí k prameni pravdy“, tj.
k Písmu svatému, vdy jinak by pro nì bylo „lehké pøesvìdèit
se … krátkým vyloením pravdy“. Dále uvádí slova Spasitelova
z evangelia od Matouše, e „brány pekelné nepøemohou Církev“
(Mat 16,18). Pro køesana jsou dostateèná u jen tato slova, aby
uvìøil, e Církev zùstane neotøesena pøed zlými silami – démony i lidmi, peklem i protiboským svìtem, jako útes uprostøed
bouøícího moøe. Vlny se valí jedna za druhou k pobøením skalám … a vrací se zpìt. Rozkolníkùm se zdá, e vlny rozbijí útes
a moøe jej pohltí, jako obluda svou obrovitou tlamou. Zapomínají na slova Spasitele, e Církev postavil na „skále víry“; rozkol
je tedy nedùvìrou v Boí slovo a malomyslnost (zbabìlost) pøed
silami pekla, které u bylo pøemoeno Kristem. ijeme nikoliv
schopnostmi slabého rozumu, ale vírou – jako Zjevením abso4
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lutní Boské mysli. Rozkol – to je, kdy se proti evangelijní
Pravdì postaví jako opozice lidská pøedstava o Pravdì, proti
Boskému Logu5 opozice pavuèiny lidských myšlenek. Víra – to
je zápas (podvig) ducha, který pøemáhá všechny pochybnosti
a zkoušky. Rozkolníci nemají v co vìøit, pøesnìji, zùstává jim
víra pouze v sebe samotné.
Sv. Kyprian se obrací ke Starému zákonu a uvádí slova z Písnì
písní: „Jediná … moje, dokonalá moje“ (Píseò 6,8; círk. slov. pøeklad). Tato
slova vztahuje k Církvi (podobnì jako sv. Øehoø Nišský, bl. Theodorit Kyrský). Ono „jediná“ znaèí, e nemùe být druhé Církve, ono „dokonalá“ znamená, e nemùe být ádné nové Církve
(dokonalost nepotøebuje ádnou promìnu). Bible je psána Duchem Svatým, proto v ní nemùe být ádné protiøeèení ani dvojsmyslnost. Vykladaèi Bible jednomyslnì tvrdí, e Církev zùstane blahodatná a spasitelná, pøeije pronásledování antikrista
a setká se s Pánem pøi Jeho druhém pøíchodu na zemi.
První rozkolník (ïábel) øekl: „Bùh – to jsem já.“ Noví rozkolníci
— jeho synové — opakují: „Církev – to jsme my.“ Sv. Kyprian
soudí, e kdyby rozkolníci opravdu vìøili v Bibli, pak by nebylo
potøebné jim nic dokazovat, protoe by pravda byla oèividná.
Pravoslavná církev nám ukládá uèit Písmo svaté, ale pøi tom se
nechat vést objasnìními svatých Otcù, a nikoliv vlastními mínkami, které jsou plodem našeho neèistého vášnivého srdce.
Rozkolníci však, odkazujíce na biblické texty, ignorují výklady
svatých Otcù, take kazí smysl biblických textù i jejich symboliku…6
Dle teorie relativity … není moné prokázat, jestli se skákající
dítì odpoutalo od zemì, která zùstala na místì, anebo zemì
poklesla dolù a dítì je nehybným objektem; dítì se oddìlilo od
zemì, nebo zemì od dítìte? A u teorie relativity tvrdí cokoliv,
vidíme zde oèividnou (axiomatickou) a logickou absurditu.
5
6

Slovu (tj. Bùh Syn; druhá Osoba Boské Trojice)
To samé èiní s posvátnými kánony, kde ignorují jejich tradièní autorizovaný
církevní výklad; pozn. pøekl.
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Rozkolníci opakují ten samý nesmyl, kdy tvrdí, e oni stojí
nepohnutì na místì, ale celá všesvìtová Církev se odpoutala od
jejich nohou, padá dolù – a propadá se do herezí a kosmické
prázdnoty.
Rozkolníci tvrdí, e oni neodešli od Církve, e oni sami zùstávají Církví a e u nich mají svùj episkopát a své knìstvo a ochraòují èistotu víry. V odpovìdi na tyto pyšné nároky sv. Kyprian
píše: „Mono-li se domnívat, e ten, kdo se nedrí … jednoty
Církve, mùe chránit víru? Mùe doufat ten, kdo se protiví
Církvi a postupuje proti Ní, e se nachází v Církvi, kdy bla.
ap. Pavel … ukázav tajemství jednoty, øíká: ‘Jeden Pán, jedna
víra, jeden køest’ (Ef 4,5). Právì tuto jednotu se náleí silnì podporovat a obhajovat nám, zvláštì episkopùm, kteøí pøedsedáme v Církvi, abychom ukázali, e i samotný episkopát je jeden a nerozdìlený. A nikdo nepodvádí bratrstvo lí! A
nikdo nepodrývá pravdu víry vìrolomnou zradou! Episkopát
je jeden, a kadý z /øádných/ biskupù je v nìm plnì úèasten.“
U svatého Otce je tady nìkolik dùleitých myšlenek, zvláštì:
mimo Církev není mono ochraòovat víru, protoe ochránkyní
pravdy je obecná (soborná, katolická) plnost Církve. Pravoslavná
víra v sobì obsahuje víru v Církev, jakoto Bohem ustanovený,
neotøesitelný „sloup pravdy“.
Rozkol – to není jen odpadnutí od Církve, nýbr je to válka
s Církví, je to odpor (vzdorování, odboj, opozice) proti Církvi,
podobnì jako to bylo v pøípadì rozkolu v Nebeské Církvi –
nejen odpadnutí od Boha, ale i bezmocná válka padlých andìlù
proti Bohu, vzdor satana vùèi Bohu, od èeho má satan své
jméno – „protivník“.
Sv. Kyprian vyzývá všechny køesany za jakýchkoliv okolností
podporovat a obhajovat jednotu, zvláštì se to týká episkopù. Uèí
(jako všichni ostatní církevní Otcové), e episkopát je jeden a nerozdìlený. Ten, kdo uèí nìco jiné – je lháø. Ten, kdo se pøipojuje
k odpadlým od Církve episkopùm, chová se jako vìrolomný
zrádce. Episkop mimo Církev je li-episkop (falešný biskup).
Jako nemùe existovat andìl mimo nebeskou hierarchii, tak
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nemùe být biskup mimo hierarchii církevní. Podle slov svatého apoštola Judy, andìlé, kteøí neuchránili svoje dùstojenství
(andìlský øád) a opustili svùj pøíbytek, Nebeskou Církev, se
zmìnili v démony, spoutané pouty temnot (Jud 1,6). S èím vìtší
výšky padli andìlé, tím hlubší a strašnìjší je jejich pád. Ap. Jan
(ale pøesnìji – Duch Svatý skrze apoštola) nazývá episkopy andìly Církve (Zjev 1,20). Episkop – rozkolník, to je episkop – samozvanec. Biskup, který je v opozici vùèi Církvi, je podoben padlému
andìlu, který následoval výzvu satana.
Rozkolníci øíkají: „Náš souèasný biskup a nebo ten, který svìtil
naše stejnì smýšlející biskupy na zaèátku rozkolu (oddìlení),
získal svoji chirotonii v Církvi.“ Lucifer takté získal dùstojenství a jméno pøedního andìla v Nebeské Církvi, ale co mu to
bylo platné? Naopak – dary Boí, jimi pohrdl, láska Boí, kterou zradil, krása a svìtlo, jimi byl nadán více, ne ostatní andìlé, pøinesly Luciferu vìèné odsouzení, ona budoucí muka, která
sv. Jan Theolog srovnával s ohnivým jezerem (Zjev 20,10). Biskup,
opustivší Církev, která ho duchovnì porodila a dala mu nejvyšší postavení na zemi, a stejnì tak i takový èlovìk, který mimo zákonnou chirotonii uchvátí (ukradne) biskupské dùstojenství,
stávají se sluebníky satanovými a biskupy Lucifera. Takovýmito „duchovními otci“ se chlubí rozkolníci! Ti, kteøí se vkradou
do cizího domu a loupí tam majetek, se nazývají lupièi a zlodìji
a podléhají soudu. Avšak jak nazvat rozkolné biskupy, kteøí vtrhávají do cizích eparchií, jako se podkopávají lupièi v noci, a kradou ne
majetek, nýbr cizí duše? Zlodìji a lupièi – to zní pøíliš jemnì, protoe pro tyto „biskupy“ – svatokrádeníky7 a vrahy neexistuje
zákon; pro nì — samozvance a uzurpátory — je zákonem jejich
vlastní svévole a jejich zajetí vládychtivostí.
Rozkolníci prolévají krokodýlí slzy z dùvodu „porušování“ kánonù Církve. Ve skuteènosti však dávno pošlapali a znièili
všechny kánony, nebo podstata kánonù spoèívá ve víøe v jednotu
a vìènost Církve. Kánony jsou dány Církvi; mimo Církev jsou
7

Tj. zlodìje posvátného – ukradli posvátný úøad a konají nezákonné liturgie
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neskuteèné a nesmyslné – tak jako nemohou existovat zákony
státní bez samotného státu.
Apoštolský mu, sv. biskup muèedník Ignatij Bohonosec (Antiochijský), uèedník apoštolù Petra a Jana, svìdèí, e rozkol – to je
pøedevším odpadnutí od zákonného archijereje a boøení Bohem
ustanovené hierarchie. V dopise filadelfským sv. Ignatios píše:
„Duch (Svatý) mi sdìlil toto: Bez biskupa nic nedìlejte, chraòte svoje tìlo jako chrám Boí, milujte jednotu, utíkejte od
rozdìlení.“ Na jiném místì tého dopisu uvádí: „Dítky svìtla
a pravdy, utíkejte od rozdìlení a zlých uèení, ale kde je pastýø
(episkop), tam i vy, jako ovce, jdìte.“ „Nebo mnozí vlci, zdánlivì dùvìryhodní … berou do zajetí (lapají) ty, kteøí kráèeli po
Boí cestì, ale budete-li jednotni, nebudou mít prostor.“ V dopise ke smyrenským Ignatij Bohonosec pøikazuje: „Všichni následujte episkopa, tak jako Jeíš Kristus Otce. Bez biskupa a
nikdo neèiní nic, co se týká Církve. Jenom ta Eucharistie má
být ctìna jako pravá, kterou koná episkop a nebo ten, komu to
on sám svìøil. Kde bude episkop, tam má být lid, stejnì jako
kde je Jeíš Kristus, tam je obecná (katolická) Církev. Není
dovoleno bez biskupa ani køtít, ani konat veèeøi lásky.“ „Je
pøekrásným skutkem znát Boha a biskupa. Toho, kdo ctí episkopa, ctí Bùh; ten, kdo èiní nìco bez episkopa, slouí ïáblu.“
Toto je uèení dávné Církve, které bylo odevzdáno Ignatiovi
Bohonosci apoštoly Petrem a Janem. Toto uèení je Zjevením
Ducha Svatého osobnì Ignatiovi, o èem sám svìtec svìdèí v dopise filadelfským. Podle jeho slov – oklamat (podvést) biskupa,
to je to samé jako podvádìt Boha, neposlušnost biskupovi a utajování pøed ním èehokoliv, co se týká církevních vìcí, to je
sluba ïáblu. Jakými slovy jen nazvat zavrhnutí svého archijereje a opuštìní Církve? Je to dozajista nejen sluba ïáblu, ale
napodobování samotného satana. Sv. Ignatios tvrdí, e „kde je rozdìlení … tam Bùh nepøebývá“. A jestli tam „Bùh nepøebývá“,
jaký tedy duch tam ije a pùsobí?
Další uèedník apoštolù Petra, Pavla a Jana – sv. biskup muèedník Kliment, biskup øímský, píše korintským rozkolníkùm: „Va-
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še rozdìlení mnohé lidi zkazilo (rozvrátilo, myslí se mravní
rozklad, pohoršení), mnohé pøivedlo do malomyslnosti, mnohé do pochyb, a nás všechny do alu. A váš zmatek stále pokraèuje“ (sv. Kliment Øímský, 1. epištola korintským). Sv. Kliment pøipomíná rozkolníkùm, jak tìký je høích rozkolu: „Pamatujte na
slova Jeíšova, Pána našeho. On pravil: Bìda takovému èlovìku, lepší by pro nìj bylo, kdyby se ani nenarodil, ne kdy pohorší jednoho z vyvolených Mojich; lepší by mu bylo, kdyby
si zavìsil mlýnský kámen na šíji a vrhnul se do moøe, ne pohoršit jednoho z malých Mých“ (Mat 18,6—7; 26,24; Mar 9,42; Luk
17,2). To znamená, e pokáním neolitovaný høích rozkolu je ještì
hroznìjší ne sebevrada (sebevrah hubí jenom sebe, ale rozkolník
hubí sebe i další, proto je jeho vìèný údìl tìší, ne sebevrahùv).
Sv. Kyprian uvádí zøetelná srovnání a podobenství o jednotì
Církve. Píše, e Církev je jedna (jediná), i kdy se rozprostírá po
celém svìtì … „Slunce má mnoho paprskù, ale jedno svìtlo;
mnoho vìtví je na stromì, ale jeden je kmen pevnì drící na
koøenech; mnoho proudù vytéká z jednoho pramene … avšak
u samotného pramene je pøesto zachovávána jednota.“
Jednota – to je bytostná, vìèná a nemìnná vlastnost Církve. Církev je
vybudována podle obrazu Svaté Trojice. Pán se pøed svým utrpením modlil k Nebeskému Otci za své uèedníky: „A jsou jedno, tak jako my jedno jsme“ (Jan 17,22). To je vùle Boí, to je základ dvou hlavních pøikázání – o lásce k Bohu a druh k druhu.
Jeíš Kristus zjevil apoštolùm, e satan ádal Boha, aby je mohl
rozsévat jako pšenici (Luk 22,31) – tj. rozdìlovat jeden od druhého, rozptýlit do všech stran, jako na humnì rozhazují vymlácené zrní, aby vítr odnesl plevy.
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Díl II.
Kdo zùstává v Církvi, ten pøebývá i v lásce Kristovì; takový
vstoupil do modlitby Kristovy: „A jsou jedno, jako my jsme
jedno.“ Na takovém se naplòuje poehnání a zaslíbení Boí,
tomu se zjevuje cesta ke spasení. Avšak, kdo opustil Církev
Boí, na tom se naplnila modlitba satana, ten se ukázal jako
prázdná sláma (pleva), kterou odnáší poryv vìtru. Kadý dostává podle svého srdce8 – v hloubi srdce se ukládá (sèítá) celý
ivot èlovìka, v hlubinì srdce se utváøí duchovní osobnost
èlovìka, v hlubinì srdce se øeší osudná otázka èlovìka: je-li
èlovìk s Kristem nebo s Beliálem. Proto do rozkolu èlovìk
neupadá náhodnì – skrytými nebo zjevnými vášnìmi zatemní
svoji mysl, otevírá duši pro démonské vnuknutí a sám, vlastníma rukama, si kope jámu.
Pouze skrze Církev pùsobí Boí blahoda, a tudí není moná
spása bez Církve. Sv. Kyprian píše: „Zkus oddìlit sluneèní
paprsek od jeho poèátku – jednota nedovolí existovat oddìlenému svìtlu (paprsek pohasne); odlom vìtev od stromu a ulomená ztratí schopnost rùst (vìtev uschne, listí na ní uvadne a obrací se
v prach); pøeruš spojení potoka s jeho pramenem – vyschne
(vsákne se, zùstane po nìm jen kamenité koryto anebo hnijící bahnitá
loue). A stejným zpùsobem Církev, ozaøovaná svìtlem Hospodinovým, po celém svìtì rozprostírá své paprsky, ale svìtlo, které se všude rozlévá, je jedno, a jednota Tìla /Kristova/
zùstává nerozdìlena. Skrze Církev se rodíme (do vìèného ivota), sytíme se jejím mlékem (Tajinami), oduševòujeme se jejím
duchem (blahodatí).“
Sv. Kyprian stejnì jako Šalomoun v Písni písní srovnává Církev
s nevìstou Kristovou. Píše, e Církev nemùe být znetvoøena,
e je èistá a neporušitelná: „Církev nás uchovává pro Boha,
8
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pøipravuje pro Království (Boí) ty, které porodila.“ Církev je
èistá a neporušená, avšak je takovou kvùli blahodati Boí, která
v ní zùstává, a nikoliv pro lidskou spravedlnost a svatost. Církev napájí svìt øekami blahodati, nicménì i v samotné Církvi
jsou nekající se høíšníci, jakoby pøedurèení pro záhubu; jene
takový høíšník s tvrdou vùlí, høíšník, který se vydal v plen
vášním, se nachází v Církvi pouze vnìjškovì, ve skuteènosti je jí
toti odcizen. Louka skrápìná vodou se pokrývá kobercem
kvìtù a zelenì, avšak kameny leící u samotného pramene
a skrápìné tou samou vodou, zùstávají mrtvými a ivotapustými kameny. A mùe za to pramen? Církev je ve své metafyzické
pøirozenosti svatá a nezmìnitelná.
Sv. Kyprian píše: „Kadý, kdo se oddìluje od Církve, spojuje
se s nevìstkou,“ co znamená, e podle jeho názoru kadý rozkol
je podoben poskvròujícímu a mrzkému høíchu smilstva. U u biblických prorokù se zrada víry symbolicky nazývá smilstvem (je to
duchovní smilstvo). Proto pohanská obìtištì, kde Israelité zrazovali Hospodina, heretické sbory pøipomínané ve Zjevení Jana
Theologa (Zjev 2,9) i modlitebny rozkolníkù pøedstavují brlohy
duchovní neøesti (rozkladu, zkázy) a v nich ve všech je pustošen
(nièen) lidský duch.
Sv. Kyprian tvrdí, e rozkolník je pro Církev „cizí a neuiteèný, je to
její nepøítel“. A dle slov Spasitele – nepøítel Církve, který s ní bojuje, to je peklo: „Brány pekelné ji nepøemohou“ (Mat 16,18). To
znaèí, e kdo zápasí s Církví, je nejen ve slubách pekla, ale dokonce vstoupil do pekelného vojska. A enich pøece mnohem
pøísnìji, neli svého nepøítele, ztrestá nepøítele své nevìsty –
toho, kdo ji pomlouvá a zneucuje. V souvislosti s tím nelze zapomínat, e Církev – to je Nevìsta Kristova a Láska Kristova.
Poté sv. Kyprian pronáší slova, která mohou být nazvána kvintesencí obsahu jeho knihy: „Nemùe mít Boha za Otce ten, kdo
nemá Církev za Matku.“ Tento výrok dle tradice pochází od
svatých apoštolù. Stal se známým aforismem (i kdy v trošku
jiné podobì: „Komu Církev není Matkou, tomu Bùh není Otcem“) a mìl dùstojenství dogmatu ve všech periodách církev-
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ních dìjin. Pouze v Církvi, vykoupené Krví Krista Spasitele, mùeme
nazývat Boha a Stvoøitele svìta svým Otcem. Ve Starém zákonì se
Bùh zjevoval lidem pod jménem Ellohim (Mocný, Silný), El
(Silný), Jahve – Jehova (Jsoucí), Savaof (Vùdce nebeského vojska, zástupù), Šadaj (Záøe a pøítomnost Boství). Podle myšlenky sv. Basila Velikého je jméno „Otec“ nad ostatní jména, protoe toto jméno zjevuje tajemství Svaté Trojice a vztah mezi
Bohem Otcem a Bohem Synem. Bùh je Láska a ve jménu „Otec“
je obsaena hloubka Boské lásky k èlovìku. Bùh — v ráji — je
pøítomen jako Otec svojí láskou, milosrdenstvím a blízkostí ke
svatým; Bùh — v pekle — je pøítomen jako Soudce a vìènì
trestající Spravedlnost. Padlí andìlé ztratili své synovství, Bùh
zùstal pro své vzbouøené sluebníky Pánem, leè nikoliv u jejich
Otcem. Komu Církev není Matkou, pro toho Bùh není Otcem,
ale vìènì trestajícím Spravedlivým Soudcem. Jako oheò mùe
být pro jedny svìtlem a teplem, ale pro jiné – muèením a zhoubou.
Rozkolníci praví: „My povaujeme svoji církev za svou matku,“
jene jejich církev – to je falešná církev (li-církev), a proto jejich
otec je falešným bohem – je to ten, kdo se u pøed stvoøením
viditelného svìta vydával za Boha. Kráde jmen je obvyklá
v magii a okultismu. Adepti jedné démonické sekty sebe nazývají „Andìly“, a pøívrenci jiné, neménì hanebné, „Adamity“ –
syny Adama. Nìkteré okultistické sekty berou svá jména od
takových slov jako „Sion“, „Rùe a køí“ apod. Mùeme vidìt
znevaující pouívání znakù a jmen, za ním se skrývá démonický tajný smysl – èím vìtší svatostí oplývá nìjaké jméno (èi
znamení), tím rouhavìjší je jeho svatokrádené pøisvojení. Naši
rozkolníci však pøekonali i okultní sekty, kdy se nazvali „Pravoslavnou katolickou církví“ – na takovou bezoèivost si netroufli ani rosikruciáni èi „Pøedstavitelé Sionu“.
Sv. Kyprian píše: „Ten, kdo je vnì Církve, by mohl být spasen
jen v takovém pøípadì, kdyby se mohl zachránit nìkdo z tìch,
kteøí zùstali vnì archy Noemovy.“
Podle dávné tradice stavìl Noe archu v prùbìhu stovky let. Po
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tuto dobu vyzýval své pøíbuzné k pokání a tím k odvrácení
Boího hnìvu, jene ti se nad jeho proroctvími jen smáli. Podle
slov Bible: „Lidé se stali tìlem“ (Gen 6,3, Job 10,11), tìlem, které jakoby úplnì pohltilo jejich ducha; lidé se pøipodobnili zemi, z ní
byla uèinìna tìla prvostvoøených lidí (Gen 6,7; pravosl. znìní), jene
zemi neoivené dechem Boím. Jen u svìtla je vidìt stín, v šeru
stíny mizí; jenom u svìtla svìdomí èlovìk cítí svoji høíšnost
a potøebnost pokání. Kdy umlká a usíná svìdomí, pak èlovìk
pøestává vidìt své chyby, ztrácí schopnost odlišovat špatné od
dobrého. Podle slov sv. Theofana Zatvornika, pøedpotopní lidé
odpovídali Noemovi: „Co po nás chceš?, my ijeme tak, jako ijí
všichni!“ Jakoby høíšníka ospravedlòovalo to, e høeší nejen on,
ale všichni!
Noe stavìl svùj koráb (archu) nikoliv na bøehu moøe, ale v horách, a to rozveselovalo lidi, kteøí povaovali praotce za blázna.
Jene doba urèená na pokání minula. Proroctví se naplnilo.
V prùbìhu ètyøiceti dní pršel liják, jaký v dìjinách lidstva ještì
nebyl vidìn, takový, jakoby bylo nebe pohárem plným vody
pøevráceným na zemi. Otevøely se prameny podzemních vod
a jejich proudy se vylily na zemi. Podnebeská a podzemní
propast jako by se spojily, aby znièily všechno ivé na zemi. Lidé
hledali útoèištì pøed vodním ivlem, pøed oceánem pohlcujícím
zemi. Jedni se zavírali ve svých domech, doufajíce v pevnost
kamenných stìn, druzí hledali záchranu ve vìtvích vìkovitých
stromù, a další vylezli na skály, myslíce, e utekou pøed záhubou na vrcholcích, ale vlny potopy pronásledovaly lidi všude
a dostihly je – jako zvìø svoji koøist. Noemùv koráb zùstal
jediným místem záchrany, které sám Hospodin lidem ukázal,
leè lidé neposlouchali hlasu proroka, a dobrovolnì si zvolili
smrt. Zvíøata a dobytek poslechl hlasu praotce a vešel do archy,
avšak pyšní lidé projevili svou nevíru a pøezíravost vùèi slovùm
Noemovým. Pøesto ani na stromech v lesích ani v hlubokých
propastech ani ve výšinách orlích hnízd ani v rozsedlinách skal
ani na vrcholcích hor pro sebe nikdo nenašel záchranu.
Archa (koráb) – to je obraz Církve; vnì Církve není spásy. Pøedpotopní lidé urèitì museli mít lodì, lodièky, vory, jene potopa je
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rozmetala jako tøísky a moøe je pohltilo. Kdy nastala potopa,
lidé se vrhli k arše, ale ukázalo se, e archa je u zavøená.
Podobnì té Církev zve lidi k pokání pøed tím, ne pøijde
Strašný soud, a však pøijde Pán na zemi soudit ivých i mrtvých, tehdy se brána Církve uzavøe, jako vchod do archy. Jakýkoliv rozkol – to je snaha obejít se bez archy, snaha zachránit se
vlastními silami, pokus uèinit z nìkolika klád svùj vlastní malý
èlun. Zvíøata se zachraòují v arše, ale lidé umírají – i to je
symbolické: kající høíšníky vidíme získávat Království nebeské,
ale pyšné, kterým se nechtìlo zachraòovat se mezi zvíøaty a skotem, vidíme na moøském dnì. Jak se jen podobají rozkolníci
hanìjící (kárající) Církev tìm, kteøí na výzvu Noemovu odpovídali: „Jak bych mohl být vedle zvíøat a skotu!“ Není nám známo,
koho vyvolí Bùh – zjevným høíšníkùm je však lehèí pøinést
pokání, ne pyšným a samolibým farizeùm.
Mimochodem, je typické, e novozákonní rozkolníci — novaciáni a donatisté — souèasníci sv. Kypriana, nazývali sami sebe
„kathary“, tj. „èistí“, tedy v podstatì stejnì jako starozákonní farizeové. Leè Evangelium nám ukazuje, co je to farizejská èistota – je to maska, pod ní se skrývá nejodpornìjší vášeò – pýcha.
O ní se píše: „Mrzký pøed Hospodinem je kadý s nadýmajícím
se srdcem“ (Pøísl 16,5).
Nu, druhý koráb se neobjevil a oceán, který pokryl celý povrch
zemì, zmìnil všechna útoèištì v jediný hrob. Dnes existuje
mnoství rozkolù – je to celá flotila hraèkáøských lodièek,
a kadá z nich se pokouší být místo Noemovy archy. Je všechny
spojuje jedno – chtìjí se zachránit nikoliv vírou v zaslíbení Boí,
které bylo dáno Církvi, nýbr lidskou dùmyslnosti a silami,
proto jsou všechny odsouzeny a všechny je èeká stejný údìl.
Sv. Kyprian vysvìtluje, e slova Kristova: „Kdo neshromaïuje
se Mnou, ten rozptyluje“ (Mat 12,30), znamenají, e pole a vinice
Kristovy – to je Církev, pouze tam je mono sbírat plody; mimo
Církev, i kdyby se nec namáhal jakkoliv, výsledkem jeho úsilí
a odmìnou za jeho práci bude pouze plevel a trní, nebo „shromaïující na jiném místì, nikoliv v Církvi, rozptyluje Církev
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Kristovu“. Ten, kdo nezákonnì shromaïuje (sklízí) a pøisvojuje si cizí bohatství, klame a okrádá zákonného vlastníka, proto
ti, kteøí odvlékají lidi, kteøí je pøetahují (odlákávají) do herezí
a rozkolù, berou Církvi její jediný majetek a poklad Boí – ivé
lidské duše. Ve vztahu k ivým duším se takový dravec (koøistník) dopouští klamání, ve vztahu k Bohu je zlodìjem, ve vztahu
k Církvi je lupiè, který drancuje.
Dále se sv. Kyprian opìt vrací ke své hlavní myšlence: „Církev
je jediná a nedìlitelná. Nejvyšším principem jednoty Církve –
to je jednota Osob Svaté Trojice: ‘Já i Otec jedno jsme’ (Jan 10,30),
‘ti tøi jsou jedno’ (1.Jn 5,7).“ Svatý dále píše: „Myslí si snad nìkdo, e tato jednota zaloená na Boské nepromìnitelnosti
a sjednocení s nebeskými Tajemstvími mùe být v Církvi narušena a rozdrobena neshodami vzájemnì protiøeèících ádostí?“ Sv. Kyprian tady vyjadøuje myšlenku, e Církev je nezmìnitelná, jako je nezmìnitelné Samo Boství, a e silou spojující
(zpevòující) a uchovávající tuto jednotu je Nebeské tajemství, tj.
blahoda Boí pøebývající a pùsobící v Církvi. Pozemská Církev
nemùe být rozdìlena, rozdrobena nebo promìnìna u proto,
e je sjednocena s Církví Nebeskou. Sv. Øehoø Theolog píše:
„Bùh nemùe lhát, jinak by pøestal být Bohem.“ Pán dal Církvi
Svá zaslíbení, a ta nemohou být porušena nebo zmìnìna (jim se
nemùe zpronevìøit), jinak by se musel zmìnit Ten, kdo je
pronesl.
Rozkolníci øíkají: „My chceme uchovat èistotu víry.“ Sv. Kyprian
jim odpovídá: „Ten, kdo nechrání jednotu, nezachovává zákon Boí a nemùe uchovat víru v Otce i Syna, nedrí se pravé
cesty ke spáse.“ Rozkolník nezachovává Boí zákon, protoe
jednota Církve – to je zákon Boí, daný na Sinaji i na Sionu.
Principem a støedem této jednoty byl ve Starém zákonì Jerusalemský chrám, jediný chrám Pravého Boha ve svìtì; v novozákonní Církvi je však základem jednoty jednota hierarchie, která
se zvláštì plnì a hluboce projevuje v liturgickém spoleèenství.
Rozkolníci neochraòují víru v Otce i Syna, jeliko rozkolník nevìøí
v zaslíbení Boha Otce, který se zjevuje ve Starém zákonì, vyje-
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vuje Mojíšovi pøi zjevení na Sinaji obraz jediné svatynì, jako
symbol jednoty Církve; rozkolník nevìøí v Boha Syna, který
v Novém zákonì øíká, e peklo nepøemùe Církev (Mat 16,18), nevìøí ani v Ducha Svatého, který vybudoval Církev a pøebývá
v ní. Ve své nevìøe nebo pochybnostech o zaslíbeních Boích daných Církvi zavrhuje rozkolník víru ve Svatou Trojici – kdyby
„brány pekelné“ pøemohly Církev, znamenalo by to, e pøemohly Boí zaslíbení, co by znamenalo, e zvítìzily nad Tím,
kdo slíbil chránit svoji Církev.
Rozkol se nedrí pravé cesty. Tam, kde v horách mezi propastmi
prochází pouze jediná cesta a jediný špatný krok má za následek pád se srázu a smrt, tam, kde nad divokou øekou je nataen
jen jeden úzký most a je potøeba zkušeného prùvodce, tam
rozkolníci opovrhují tím vším, majíce za to, e jim je dobøe
známa „pravá“ cesta.
Rozkolníci øíkají: „My jsme Církev,“ – tudí ohnivé jazyky, vytváøející Církev, pohasly. Rozkolníci øíkají: „My jsme zùstali s Církví, ale vy jste odpadli od nás,“ – co to znamená? Kapka deštì
køièí k oblaku: „Ty jsi se ode mì oddìlil!“ … Chlup vypadlý ze
lví høívy bìduje: „Ubohý lev, visel na mnì, co s ním teï bude?“
Kamínek kutálející se s hory øekl: „Hleïte, skála se ode mne
odtrhla.“ Ostatnì, mezi kaménkem a horou, je ménì rozdílù,
ne mezi skupinou samozvancù – dobrodruhù a svìtovou Církví. Z velkého mnoství kaménkù je mono uèinit nìco na zpùsob hory, ale z rozkolníkù — i kdyby poètem pøevýšili všechny
lidi zemì — se nikdy nevytvoøí Církev; oni jen rozšiøují útroby
pekla…
Poèátkem Církve je pøedvìèné svìtlo Boské Trojice. Poèátkem
rozkolu je livé, mrtvé, fosforeskující svìtlo Lucifera. Pro nezkušené a do vášní pohrouené se zdá být záøí a bleskem, leè
asketi vidìli toto svìtlo v podobì èadícího, krvavého plamene.
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Poèátek Církve je Logos (Slovo)9 – velemoudrost a moc Boí.
Poèátek rozkolu je chaos. Navenek se projevuje jako zlomek
církevní struktury, jako zavrení /zákonné, kanonické/ hierarchie; vnitøní chaos rozkolu – to je rùznomyslnost, opozice nejen
vùèi Církvi, ale i druh k druhu, sílící opozice názorù … Je to
mravní i intelektuální entropie.
Moc, která povolala Církev k ivotu – to je láska Boha ke svému
stvoøení. Moc, která povolala rozkol – to je pýcha a vládychtivost andìlù i lidí. Základem Církve je Køí a Obì, Ukøiování
a Vzkøíšení Kristovo, je mysticky pokraèuje v Eucharistii. Základem rozkolu je povstání andìlù, které zaèalo na nebi a pokraèuje na zemi. Ozvìna tohoto povstání zní v lidském srdci
jako výzva ke vzpouøe. … Nadìjí Církve je zaslíbení dané
Bohem. Nadìjí rozkolu je doufání ve vlastní spravedlnost, zámìna Boího Zjevení a Slova Boího za lidské názory. …
Pán prosil Nebeského Otce, aby jeho uèedníci byli jednotni, tato prosba se vyplnila v jednotì Církve. Viditelným principem jednoty
je církevní hierarchie, proto sv. Ignatij Theoforos praví: „Ti, kteøí jsou Boí a Jeíše Krista, jsou s episkopem“ (sv. Ignatios Antiochijský, dopis k filadelfským). Satan prosil o dovolení rozsévat uèedníky Pánì, tj. Církev, do všech stran jako pšenici, ale Pán samotné
zlo obrátil v dobro – bouøe pronásledování, herezí a rozkolù rozehnaly do všech stran jen prázdné plevy, ty, kteøí podle slov
apoštola Jana: byli s námi, „ale nebyli naši“ (1.Jn 2,19); plná zrna
však zùstala v sýpce – Církvi. Tak ïáblovu prosbu o znièení
Církve Bùh obrátil v její oèištìní od všeho cizího. Satan vzal
z Církve jen to, co mu u stejnì patøilo.
Sv. Kyprian pouívá jako pøíklad jednoty Církve chitón Pánì,
který „nebyl rozdìlen a roztrhán, ale byl dán celý tomu, komu
urèil los“. „Chitón byl beze švù, ale celý tkaný svrchu“ (Jan
19,23). Svatý vidí pod slovy „tkaný svrchu“ jednotu Církve sestupující s Nebe od Boha Otce, proto nemohl být chitón roztrhán
lidmi a „jednou pro vdy si udrel svou pevnou a nerozdìlitelnou ce9

Bùh Syn – druhá Osoba Trojice
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listvost“. Sv. Kyprian zde potvrzuje, e jednota a nezmìnitelnost Církve jsou dány Bohem jednou pro vdy. Je to dar shùry,
dar Boha své Církvi.
Svatý Otec øíká o rozkolnících: „Nemùe mít (vlastnit) odìv
Kristùv (blahoda) ten, kdo roztrhává Kristovu Církev.“ A dále
svatý Kyprian vypráví biblickou zprávu o tom, jak po smrti Šalomouna bylo vyøèeno proroctví o rozdìlení království i národa: „…prorok Achiáš se setkal na poli s Jeroboamem, roztrhal
svùj odìv na dvanáct kusù a øekl: Vezmi si deset kusù, nebo tak
praví Hospodin Bùh Izraele: hleï, já vezmu (vytrhnu) království z ruky Šalomounovy a dám ti deset kmenù, ale jeden kmen
zùstane pøi nìm“ (3.Král 11,31—32). „Tedy, kdy dvanáct kmenù izraelských mìlo být rozdìleno, tak prorok Achiáš trhá svùj odìv.
Avšak lid Kristùv nemùe být rozdìlen, podobnì jako chitón
Pánì … nerozdìlitelnou pevností svého spojení … ukazuje
na nerozdìlitelný souhlas nás všech, kteøí jsme obleèeni
v Krista … Tajemným znamením svého odìvu Pán pøedobrazil jednotu Církve.“
Køesan nemùe být rozkolníkem, a rozkolník nemùe být køesanem: „Kdo … je tak bezboný a vìrolomný, kdo je natolik
nakaen vášní k rozepøím, e povauje za moné nebo má
smìlost roztrhávat Boskou jednotu — odìv Pánì — Církev
Kristovu?“
Sv. Kyprian uvádí slova Pánì z Evangelia od Jana: „A bude jedno stádce a jeden Pastýø“ (Jan 10,16); tímto jediným stádcem je
Církev, jediným Pastýøem je Kristus. Pozemským obrazem Krista je episkop, který se nachází v nerozdìleném svazku s jinými
episkopy – podle podobenství jednoty Osob Svaté Trojice. Kartagenský biskup praví: „Kdo by si mohl myslet, e na jednom
místì mohou být buï mnozí pastýøi nebo mnohá stáda?“ Jestli
je episkop ivým symbolem Krista, pak liepiskop je zlodìjem
toho jména, obrazem ïábla, který padl jednak sám a dále za sebou táhne andìly s nebe. Satan zde na zemi pokraèuje ve svém
díle, lapá v cizím stádci; kdy nemùe být nìkolik pastýøù v jednom stádci, tak tedy ty, kteøí se oddìlili od stádce, vleèe za sebou
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jako vlk do svého brlohu. Tu samou myšlenku vyslovuje i sv. Jan
Zlatoústý: „Pokud jsi v ohradì Církve, tak jsi v ovèinci; zde jsi
v bezpeèí; avšak vyjdeš-li z ohrady, chytí tì šelma.“
Sv. Kyprian píše, e paschální Beránek ve Starém zákonì pøedobrazoval Krista. Tento beránek mìl být pøipraven v jednom domì, v jedné rodinì, oddìlenì od cizích – dokonce ani jeho kosti
nebylo dovoleno vynášet ven. Sv. Kyprian øíká, e Tìlo Kristovo – svátost (svatynì) Pánì – nemùe být vynesena z domu,
a pro køesana „není jiného domu, kromì jediné Církve“. To znaèí,
e mimo Církev nemohou být (svaté) Tajiny. Imitace Tajin, vykonávaná rozkolníky, to je uráka Boha, je to boj proti Duchu
Svatému, který pøebývá v Církvi. Sv. Kyprian uvádí odkaz
apoštola Pavla: „Prosím vás … aby … nebylo mezi vámi rozdìlení“ (1.Kor 1,10), hleïte „chránit jednotu ducha ve svazku pokoje“ (Ef 4,3).
Táe se rozkolníka: „Ty si myslíš, e je mono stát a ít vzdálen od
Církve, pøipraviv si jiné rozlièné pøíbytky?“ „Stát“ znamená pøebývat v pravdì. Èlovìk – to je jediná bytost na zemi, která mùe
stát vzpøímenì, èlovìk polohou svého tìla jako by ukazoval na
zacílení ducha k nebi; všechny ostatní bytosti jsou sklonìny
k zemi. „ít“ znamená být v blahodati, dýchat ji v modlitbì,
nasycovat se jí v Tajinách. Vnì Církve èlovìk nemùe stát, jeho
duch — nemaje blahodatných køídel — se trmácí po zemi. Bez
Církve èlovìk nemùe ít; duch nemající spoleèenství s Bohem
je u zde na zemi pøedurèen (odsouzen) k vìèné smrti (podle
slov dávných teologù: k jinému bytí, k existenci, která je cizí
podstatì ducha). Pøíbytky, které si lidé staví místo Církve, se
mìní ve vìzení ducha a pøedsálí pekla.
Sv. Kyprian píše, e v Církvi má vládnout dobrosrdeènost a láska, „bratrství má v lásce napodobovat holubice, a v mírnosti (dobrotì)
a tichosti být srovnatelné s beránky a oveèkami“. Píše dále, e v srdcích nìkterých køesanù je „zvìrstvo vlkù, zuøivost psù, smrtonosný jed hadù a jiná krvelaèná krutost šelem“. Jsou to nevykoøenìné vášnì, které hubí køesany tak, jako zištnost zahubila
Jidáše, a proto „je potøeba se radovat, kdy lidé podobní tìmto
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se oddìlují od Církve, aby nákazou své sveøeposti a jedovatosti nezahubili holuby a ovce Kristovy. Nemùe být spojena
hoøkost se sladkostí, tma se svìtlem … válka s mírem … bouøe
s tišinou“. Pronásledování, herese, rozkoly – to vše jsou dìti
ïábla, leè sám ïábel — ani si to pøeje — spolupracuje svým
zlem na vítìzství dobra. Pronásledování vnìjší i vnitøní oèišují
Církev, proto sv. Jan Zlatoústý ve výkladu Skutkù svatých apoštolù pravil: „To nejnebezpeènìjší pro Církev je, kdy není
pronásledování.“ To však neospravedlòuje pronásledovatele,
jen je to zahanbuje. Sv. Kyprian øíká, e bouøe láme jen slabé
stromy, ale nemùe vyrvat ze zemì ty, které mají hluboké koøeny a rostou na pevném podloí.
Pronásledování, hereze a rozkoly oèišují Církev – jako oheò
støíbro. V dobì zkoušek a pokušení se vyjevuje to, co se tajilo
v hlubinì lidských srdcí – jako náhlý záblesk svìtla ozáøí hlubokou noc. Pøi zkouškách se provìøuje víra èlovìka, podobnì jako
kdy mistr provìøuje pevnost odlitého zvonu tím, e s ním
udeøí o kámen. Po bouøi bývá vzduch obzvláštì èistý.
Sv. Kyprian tvrdí: „A si nikdo nemyslí, e by se dobøí mohli
oddìlit od Církve.“ Pokud by nìkdo upadl do rozkolu náhodnì — jako je mono náhle spadnout do vlèí jámy — pak /skuteèný/ køesan nevydrí v rozkolu dlouho; bude cítit mrtvolný,
luciferský duch rozkolu, který svírá lidské srdce jakoby pøedtuchou smrti, a v hloubi lidské duše vzniká pociování stesku –
jako bolest skrytého zranìní. I kdyby køesan — a ji kvùli své
neznalosti èi prostotì — nemohl odpovìdìt na argumenty rozkolníkù, podobné sítím, jimi se lapají ptáci, i tak mu samo jeho
srdce napoví, e v rozkolu pùsobí duch li. Proè dobrý èlovìk
nemùe vydret v rozkolu? Protoe skuteèná dobrota je vítìzstvím nad egoismem a pýchou, kdeto rozkol je pùsobištì
vášní.
Sv. Kyprian pøipomíná slova Jana Theologa: „Oni vyšli z nás,
ale nebyli z nás, nebo kdyby byli z nás, tak by s námi zùstali;
jene oni odešli a tím se ukázalo, e nejsou všichni naši“ (1.J
2,19). Rozkol – to je zkouška víry. Pád andìlù se uskuteènil v jedi-
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ném okamiku. Andìl je podobný èistému a záøivému plameni,
avšak kdy jeho plamen zhasne, pak u nemùe znovu vzplanout. Andìlé nemají tu sloenou dvojitou pøirozenost jako èlovìk10. V nìm nemohou být souèasnì høích i blahoda, dobro
i zlo; andìl buï cele náleí dobru, anebo stejnì plnì a nerozdílnì slouí zlu. Andìl mùe být pouze svìtlem, nebo pouze tmou.
Pán praví v Evangeliu: „Vidìl jsem satana, padajícího s nebe
jako blesk“ (Luk 10,18). Svatí Otcové øíkají, e podobenství blesku
ukazuje na pøedchozí záøi a krásu Lucifera, a zároveò na rychlost jeho pádu.
Jak jsme ji uvedli, høích rozkolu opakuje høích Lucifera, leè pokušení se dìje jinak. Lidská duše není podobná plameni, ale spíše uhlíkùm – ty mohou být pokryty popelem, zdají se být uhaslé, ale poryvem vìtru nebo nìjakým horkým pøedmìtem
mohou být znovu rozpáleny a vzplanout. V tento èas však ztìí
urèíme, co je pod popelem – zda ohnìm sálající uhlíky nebo jen
samý vychladlý prach. Ap. Jan Theolog poznamenává, e existuje neviditelná hranice, kterou kdy lidé pøekroèí, stanou se u
neschopnými mravního obrození; tento stav nazývá „høíchem
k smrti“ (srov. 1.J 5,16). Zopakujme – v srdci je skládán celý lidský
ivot. „Tváø“ srdce — neviditelná pro svìt a nìkdy i pro samotného èlovìka (mùe se to stát) — urèuje jeho jednání (kam kráèí), a sem patøí i jeho volba mezi Církví a rozkolem. Nìkterým se
podaøí z rozkolu odejít – jako by vycházeli z ohnì, se spáleným
odìvem, leè iví; jiní v rozkolu shoøí a umírají.
Ap. Jan Theolog, který ve svém listu odsuzuje rozkol, praví vìrným: „Vy máte pomazání od Svatého a znáte vše“ (1.Jan 2,20). Pomazání – to je blahoda; blahoda pùsobící v srdci dává èlovìku
monost pocítit, e v rozkolu je pøítomen „otec li“ (Jan 8,44). Tak
napø. kdy èlovìk sejde z ulice do malé a nevìtrané pivnice,
ihned ucítí nesnesitelný zápach; avšak ten, kdo tráví v takové
nálevnì veškerý èas, pøestal u cítit zatuchlost a zápach zkaeného vzduchu.
10

Zde se chce vyjádøit, e èlovìk je bytostí psychosomatickou; pozn. pøekl.
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K odpadnutí od Církve musel èlovìk pøedem ztratit blahoda,
i kdy se ještì stále formálnì nalézal v Církvi.
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Díl III.
Svatý muèedník biskup Kyprian píše: „…vzdorná11 mysl v sobì
nemá pokoj, rozsévá nesváry a vìrolomnost a nedrí se jednoty.“ Láska a pokora vyhledávají jednotu. Pýcha se staví do
opozice vùèi druhým; pýcha oddìluje12 èlovìka, zuuje jeho
ivot, uzavírá jej do kruhu vlastního ega. Mezi pyšnými je
rivalita, ale ne jednota. A jestli se sjednocují, tak jen kvùli boji
proti nìkomu, a potom døívìjší spojenci zaèínají nepøátelství
mezi sebou.
„Vzdorná mysl“ nemá pokoje, je stále nespokojená, stále reptá;
„pøedvolává“ cizí nespravedlnosti, vyhledává cizí høíchy a sytí
se jimi – podobnì jako èervi v hrobì rozkládajícím se tìlem.
Taková mysl nechválí Boha, protoe celý svìt jí pøipadá jako
pøehlídka ohavností (nepìkností); poslušnost je pro ni smìšná,
pokora nepochopitelná, a tak nenalézá pokoje a klidu na této
zemi, na ní vykvétají kvìty blahodati. Sv. Øehoø Theolog píše,
e høíšník chce, aby se høíchy zdály být èímsi boským,
a „vzpurná mysl“ si pøeje, aby její nepøetrité reptání a odsuzování vypadaly jako zápas za pravdu.
Na rozpaky nìkterých lidí proè všemohoucí Bùh dopouští hereze a rozkoly odpovídá kartagenský biskup: „Pán, šetøe naši
svobodnou volbu, dovoluje to vše, aby se skrze zkoušku srdcí
a myslí v zápase za pravdu ukázala èistá víra.“ I pøesto rozkol
nepøestane být zlem, bez ohledu na to, e se jeho dùsledky
mohou stát pro Církev uiteènými. Nejvìtším dobrem pro lidstvo byla golgotská Obì, leè nemùeme pøece pochválit Jidáše
a dìkovat mu za to, e svou zradou k ní pøispìl. Zištná duše
a zlá vùle ho ponoukly ke zloèinu; Køí Pánì se však stal meèem,
který porazil satana.
11
12

Vzpurná, umínìná
Pøivádí do osamocení
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Smutná událost (rozkolu)13 nás pøimìla, abychom se hloubìji
zamysleli na tím, jaký význam má Církev v ivotì køesana, jak
máme zachovávat Pravoslaví a co je potøebné pro spásu èlovìka. Pobídla nás obrátit se pøi hledání øešení k dílùm svatých
Otcù. Donutila nás k vìtší odpovìdnosti ve vztahu k našim
chybám, být opatrnìjší ve slovech, je mohou nìkoho pohoršit.
„Rozhoupala“ lidi, kteøí byli neteèní k náboenství, jakoby je
probudila ze spánku. Pøipomenula „nominálním“ (formálním)
køesanùm, e pro spásu je nutná nejen vnìjší pøíslušnost k Církvi, ale té vést církevní ivot.
Sv. Kyprian píše: „Tak jsou vyzkoušeni vìrní a zjeveni jsou vìrolomní; tak — ještì pøed soudným dnem — oddalují se duše
spravedlivých od nespravedlivých a odluèuje se plevel od
zrna! Oddìlují se ti, kteøí — ani by byli Bohem ustanoveni —
svévolnì se chápou vlády nad nerozvánými davy, bez zákonného posvìcení se staví za vùdce, pøisvojujíce sobì jméno
episkopa, i kdy jim episkopství nikdo nedal.“ Tady sv. Kyprian oznaèuje zvláštì ty, kteøí stanuli v èele rozkolu, kteøí nezákonnì — proti boským kánonùm — navzdor Církvi, pøivlastnili si hodnost biskupa. Libiskup (falešný biskup) – to je zlodìj
pøevleèený za krále. Sv. Kyprian píše, e takový èlovìk sám nad
sebou vynesl soud ještì pøed Strašným soudem – u za svého
(pozemského) ivota se vùdcové rozkolu a libiskupové nacházejí v pekle; nejsou jen obìmi pekla, ale loví pro peklo a zavlékají sem i druhé. Svatý Kyprian o nich píše: „Svatý Duch je v almech nazývá tìmi, kdo sedí na stolicích zhoubcù (srovn.  1,1; círk.
pøekl.), kdo jsou ránou a nákazou pro víru; nazývá je lidmi, kteøí klamou skrze hadovu tlamu dovednou v pøevracení pravdy smrtícím jazykem vyvrhující vraedný jed; lidmi, jejich slovo … rozšiøující se
jako rakovina (srovn. 2.Tim 2,17) vlévá smrtelnou nákazu do srdce
kadého, kdo s nimi hovoøí.“
13
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Autor hovoøí o nynìjším rozkolu v Gruzínské pravoslavné církvi (rozkol
patøí pod „synod v opozici“ vedený souèasným metropolitou Kyprianosem
Kucundou z Øecka /Oropos a Fili/, který vznikl nedávno jiným rozkolem
v jedné z øeckých starostylních jurisdikcí).
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V evangeliu jsou popisovány pøípady posedlosti, kdy nešastní
lidé proti své vùli ze sebe chrlili rouhání na to, co je svaté; lépe
øeèeno – démon násilnì hovoøil skrze ústa tìchto posedlých (viz
Mar 5,2—15). V rozkolech je ten nejhorší typ posedlosti, kdy se
èlovìk dobrovolnì stává jednoho ducha s ïáblem a odevzdá své
srdce i ústa temnému duchu. Podle myšlenky svt. Theofana Zatvornika se démoni scházejí v pekle, konají tam shromádìní,
na kterých se radí, jakými zpùsoby hubit lidské duše; chystají
tam plány, domlouvají se, jak oklamat své obìti, – stejnì tak
i rozkolníci rokují (konferují) o tom, jak bojovat s Církví, jak odtrhnout dítka od Matky, která je duchovnì porodila. To je ten
stolec zhoubcù v pekle i na zemi, který má na mysli almista,
kdy nazývá blaeným toho, kdo nepøijímá úèast ve skutcích
tmy a široce se vyhýbá rozkolnickým domùm jako bainì ( 1,1;
118/119,1 – círk. pøekl.).
„Rána“ – to je nehojící se, hnisající zranìní, „nákaza“ – rychle se
rozšiøující nemoc, „hadova tlama“ – to je skryté nebezpeèí: had
se schovává v trávì, ve škvírách mezi kameny, a v rozkolu se
høích schovává pod zdáním zbonosti; had pøi kousnutí vstøikuje do krve jed, rozkolník otráví samotnou duši; rozkolníci
jsou „obratnými v pøevracení pravdy“ – jak by nemohli být obratnými, kdy jejich otec, ïábel, svedl naše prarodièe nikoliv pøímou lí, ale pøevrácením pravdy. Je-li le nepøítomností pravdy,
protichùdná pravdì, pak polopravda je pokus pøinutit pravdu,
aby slouila li (nìkteøí filosofové poloertem øíkali, e ïábel je
profesor dialektiky, ale laik v logice).
Øeèi rozkolníkù se /v èlovìku/ šíøí, jako rakovina. Podobnì jako
kdy rakovinné nádory, metastáze, jako chapadla chobotnice
ovíjejí lidské tìlo, vysávají ivotní tekutiny z organismu a mìní
vnitøní orgány v kusy hnijícího masa. Stejnì tak i slova vùdcù
rozkolu, pøijímaná s dùvìrou a sympatiemi, pøivinou se k duši
èlovìka, obrušují a rozdrobují jeho víru. Tato nemoc je témìø
nevyléèitelná.
„Rozhovor vlévá smrtelnou nákazu do srdce“ – hle, i svatý
apoštol Pavel praví: „Heretika se po prvém a druhém napome-
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nutí zøekni“ (Tit 3,10). Ve svatém Písmu a u muù apoštolských
se do pojmu „hereze“ zahrnoval i rozkol. V doslovném významu — hereze — to je víra ve své mínìní, odlišné od názoru Církve. Proto kdy sv. Kyprian hovoøí o høíchu rozkolu, pouívá
citáty z Písma svatého o høíchu hereze.
Srovnává liepiskopy a vùdce rozkolu s liproroky Starého zákona, kteøí byli kouzelníky a èarodìji. Tito klamali národ livými proroctvími, vydávajíce se za Boí proroky, vedli za pomoci
tìch nejneèistších prostøedkù boj proti pravým prorokùm, kteøí
oznamovali králùm i lidu Boí slova. O starozákonních liprorocích pravil Hospodin: „Opustili Mne, pramen vody ivé,
a vytesali si nádre popraskané, které nemohou vodu udret“
(Jeremiáš 2,13). Tato slova sv. Kyprian vztahuje takté i rozkolníkùm doby novozákonní. Popraskané nádre – to je obraz
nepøítomnosti èi ztráty blahodati.
Rozkolníci se odvolávají na slova Pánì: „Kde jsou dva nebo tøi
shromádìni ve jménu Mém, tam jsem já uprostøed nich“ (Mat
18,20). Jene jak se mohou shromádit ve jménu Pánì ti, kteøí se shromaïují k válce s Církví Kristovou? Jak mùe být Kristus uprostøed rozkolníkù, kdy On je ve své Církvi jako v Království
svém? V tlupì zloèincù také mùeme nalézt poslušnost k jejich
vùdci, také tam mùe být mír a souhlas, kdy se lupièi scházejí,
aby pøepadli svou obì; avšak tento souhlas není ve jménu Kristovì, nýbr ve jménu vykonávání zloèinu!
Sv. muèedník Kyprian píše: „Ten, kdo pøichází, aby obìtoval svou
ertvu, a chová vùèi nìkomu nepøátelství, takového Pán nepøipouští
k oltáøi, ale pøikazuje, aby se nejprve smíøil s bratrem, a teprve pak aby
se vrátil v pokoji pøinést Bohu dar“ (viz Mat 5,23—24). Bùh nepøijal
obì Kainovu, protoe Kain dovolil, aby do jeho srdce vystoupilo nepøátelství a závist k Ábelovi, a tudí pøinášel obì s neèistým srdcem; nemohl mít pokoj s Bohem ten, kdo nemìl pokoj
s bratrem (viz Gen 4,3—7). Sv. Kyprian se táe: „Jaký pokoj si /pøi
ehnání vzájemnì/ udìlují nepøátelé bratrù? Jaké obìti si myslí, e pøinášejí závistníci knìí? Opravdu si myslí, e kdy se
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shromaïují, tak je s nimi Kristus pøítomen, kdy se shromaïují mimo Církev Kristovu?“
Dvanáct apoštolù bylo pøítomno spolu s Kristem na tajemné
veèeøi v jednom domì, za jedním stolem. Tento dùm, kde se stalo
veliké Tajemství Eucharistie, vyjadøuje sám sebou jednotu Církve. Z dvanáctera apoštolù jeden opustil bratrstvo a narušil jednotu. Kdyby zùstal na Tajemné veèeøi s Kristem a apoštoly a do
konce, pak by nevykonal svùj strašný skutek. On však radìji
opustil jednotu, a proto zahynul. Apoštolé, kteøí zùstali s Kristem, pøebývají s Ním na vìky v Království svìtla. Jidáš, který
mohl spolu s nimi získat Nebe, však zùstal sám, dovlekl se
pouze k vìtvi stromu, na kterou si pøivázal oprátku. Strom však
nesnesl dotyk zrádce a shodil se sebe mrtvé tìlo na zem; vìtev
se odlomila, jakoby nevydrela tíhu Jidášem spáchaného høíchu; dokonce ani zemì, z ní jsou uèinìna tìla potomkù Adamových, nepøijala mrtvolu — vnitønosti Jidášovy vyhøezly —
ten, kdo v sobì ztratil Boí obraz, leel jako hromádka hnoje
a prachu, ztrativ vzhled èlovìka. Jediný, kdo jej pøijal, bylo
podsvìtí.
Sv. Jan Zlatoústý píše, e „brána pekla“, která bojuje proti Církvi, to jsou høíchy stahující lidi do pekla. Høíchy zøeknutí se
Krista a odpadnutí od Církve mají za následek jediné: umrtvení
ducha, ztrátu blahodati a odlouèení od Boha.
V rozkolu je místo duchovnosti podstrèena duševnost. Mùe tam
být mnoho vroucnosti i vášnivosti, ale nikoliv ten pokoj, o nìm
mluvil Pán: „Pokoj svùj vám dávám“ (Jan 14,27); pokoj jakoto nièím nenarušovaný stav srdce, stav, který není otøásán vnìjšími
promìnami a nezávisí na konkrétní situaci, který spoèívá hloubìji ne nestálé lidské smysly; pokoj jakoto spoleèenství duše
s blahodatí, kdy se mysl èlovìka stává èistou a jasnou, ale vùle
pevnou, jako útes, kterým vlny nemohou pohnout z jeho místa,
i kdy na nìj doráejí ze všech stran. Boí pokoj – to je odstranìní všech vnitøních rozporù (odmlouvání) drásajících a oslabujících duši, a blahoda Svatého Ducha, který zjevuje nový, neznámý ivot, ve srovnání s ním vypadá pozemský ivot jako
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pouhé snìní. V rozkolu není jedno ani druhé, tam se stále pevnìji utahují uzly odporu, tam namísto blahodati je zanícenost
vlastním blouznìním – pyšné srdce proívá ve svìtì halucinaci
o své velikosti.
Prvním rozkolníkem na Nebi byl satan a na zemi Kain. Pøíèinou rozkolu na Nebi byla pýcha, na zemi – závist, která dovedla
nejstaršího syna Adamova k bratrovradì (Gen 4,8). V kadém
rozkolu je pøítomen duch bratrovrady, nebo rozkol – to znamená zavradit lásku a znièit jednotu. Rozkolník nemùe milovat ty, kteøí jsou v Církvi, protoe oni jsou ivou obalobou jeho
odpadnutí. Rozkol – to je vradìní duší, vrada tìch, kteøí byli
pøivábeni do rozkolu. Nìkteøí vykladaèi soudí, e Kain vykonal
rituální vradu – byl prvním na zemi, kdo pøinesl obì satanu,
a tím rozdìlil pøedpotopní Církev, kterou vytváøela rodina Adamova. Bùh odmítl obì Kaina kvùli neèistotì myšlenek jeho srdce, a on tedy pøinesl obì ïáblu, který ji dávno pøebýval v Kainovì srdci. Ábel byl pøedobrazem Krista, a Kain démona. Krev
Ábelova volala k Nebi, Krev Krista sjednotila Nebe se zemí.
Od Kaina pøešlo k jeho potomkùm uctívání démonù a magie –
rozšiøovalo se to a posilovalo, jako by to zapouštìlo koøeny do
zemì. Kdy se Kainovi narodilo dítì, zasvìtili jeho rod satanu
a odevzdali ho démonu jako nìjakému „ochrannému andìlovi“. V Kainovì pokolení nebylo ádného spravedlivce. V pøedpotopní dobì existovaly na zemi dvì církve: Církev Boí z potomkù Sétha a církev satanova z potomkù Kainových. Pokolení
Kainovo – to je obraz rozkolu, v nìm nemohou být svatí,
protoe v nìm není Svatý Duch.
Sv. Kyprian usvìdèuje rozkolníky se stejnou mocí, jako bibliètí
proroci obvinili ty, kteøí opustili Hospodina a upadli do modlosluby. Nìkterá místa jeho knihy pøipomínají svojí inspirovanou silou, neopakovatelností obrazù a jasem tezí a kontrastù,
jazyk proroka Isaiáše.
Svatý píše: „…i kdyby takoví /rozkolníci/ vytrpìli tøeba smrt
kvùli vyznávání jména (Kristova), jejich poskvrnu nesmyje
dokonce ani krev. Nesmazatelnou a tìkou vinu nesváru ne-
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lze oèistit ba ani utrpením. Nemùe být /svatým/ muèedníkem ten, kdo se nenachází v Církvi; nemùe dosáhnout Království ten, kdo opouští Církev“ – tu Církev, které je Království
zaslíbeno. „Nemohou pøebývat s Bohem ti, kteøí nechtìjí být
s námi v jednomyslnosti v Církvi Boí – i kdyby byvše odevzdáni (na muèení), shoøeli v ohni … nebo vypustili svého ducha, byvše pøedhozeni k serání šelmám, stejnì ani to se pro
nì nestane korunou víry, ale bude to trestem za vìrolomnost –
nebude to slavným završením zboného zápasu, ale exitem
zoufalství.“
Muèednictví – to je vyznání víry, napsané krví muèedníkovou
a ovìøené (potvrzené) jeho smrtí jako peèetí. Je to všezahrnující
zasvìcení se Bohu, kdy se pravda stává draší ne samotný
vlastní ivot. Køesanství poaduje od èlovìka neustálé obìti,
muèednictvím pak èlovìk pøináší sám sebe jako obì – je to
vyšší druh spoleèenství s Bohem. Muèedník odevzdává doèasný ivot a nachází vìèný; prolévaje krev, dostává Ducha; umíraje,
rodí se; opouštìje vše, co má, obdrí výmìnou vše, co má Bùh,
a to takovou mìrou, jakou to mùe pøijmout a unést. Svatí
Otcové nazývali muèednictví druhým køtem, pøi nìm — jako
pøi svaté Tajinì — jsou odpuštìny všechny høíchy.
Jene i u pohanù a heretikù byli muèedníci, napø. gnostici –
Valentiáni sami vyhledávali smrt. A kolik jen lidí prolilo svou
i cizí krev za falešné ideály a prázdné utopie! Stala se snad pro
nì taková smrt vìènou spásou? To by se pak pohané, usmrcení
za víru v modly, stali syny Boími, a knìí Baalovi, zabití prorokem Eliášem, by byli proslaveni jako svatí!
Nìkdo mùe namítnout, e pohané umøeli pro jméno ïábla, ale
rozkolníci pro jméno Kristovo; je však Kristovo jméno jen øadou
písmen? Kristus mùe být skuteènì poznán pouze v Církvi –
skrze Svatého Ducha. Heretik Nestorius narušil církevní uèení
o Boím Synu; umøel pak ve vyhnanství na tìkou bolestivou
nemoc. Co následovalo: vìèný ivot nebo vìèná smrt? …
Kristus je poznáván a mysticky se usídluje v èlovìku jenom
skrze Svatého Ducha. Mnozí, kteøí se potkávali s Kristem a vidì-
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li ho svýma tìlesnými oèima, naslouchali jeho kázáním, nepoznali v nìm Spasitele. Jeíšova skuteèná tváø pro nì zùstala
neviditelná. Místo ní si vytvoøili ve svých myslích a srdcích
falešný obraz Krista.
Kdo bojuje s Církví, bojuje se Svatým Duchem. Bohoborec —
heretik nebo rozkolník — nazývá jménem Kristovým jiného
ducha, vidí jinou tváø, kterou však povauje za obraz Kristùv.
Stane-li se bohoborec dokonce muèedníkem, tedy za koho je
prolita jeho krev?, – za temného Kristova protichùdce, který
pøebývá v rozkolu, za antikrista.
Mimochodem, nìkdy se ïábel zjevuje v podobì Kristovì asketùm, a ti, kteøí se nevìdomky pokloní duchu pekla, se odevzdají
pod jeho moc – konèí to posedlostí, tìkými nemocemi èi dokonce smrtí. Mùeme slyšet otázku: „Èím se provinili tito lidé,
vdy chtìli vidìt Krista a poklonit se mu? K nohám ïábla se
sklonili z nevìdomosti, náhodnì, nepøáli si nic takového.“ Ano,
tito lidé si zavinili svou zkoušku a moná i smrt, protoe proti
pøikázáním a tradici Církve pøijali svévolnì toto vidìní (zjevení), povaujíce sebe za hodné, aby se jim zjevil Bùh. Tomu
vidìní toti mìli bývali byli odvìtit: „Nejdøíve se otái svých
duchovních otcù, kdo jsi,“ protoe Církev uèí brát se cestou
pokory a poznáváním své nehodnosti. Rozkol — stejnì jako
obelstìní (oklamání ïáblem) — je zaloen na pýše; tam mají
svého „krista“ – andìla tmy, pøedstírajícího, e je Kristus; tam
mají jejich ducha – nikoliv Ducha Svatého, Ducha pokoje, lásky,
èistoty a moudrosti, nýbr ducha namyšlenosti, povyšování se,
rouhání, rozbrojù a rozdìlení.
Pochybnosti rozkolníkù o pravosti své víry – to je ještì blikavý
paprsek jejich nadìje na spásu. Avšak jistota ve své li, která
dochází a k pøipravenosti vytrpìt za ni muèení, – to u je krajní
stupeò odsouzení, stav, v nìm u není obrody a návratu do
Církve.
Muèednictví – to je sebeobìtující zøeknutí se sebe pro Boha.
Limuèednictví – to je zøeknutí se sebe, aby mohla být oslavena
le. Limuèedník se tak duchem sjednocuje s ïáblem. Apoštol
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Pavel píše: „… nedosáhne korunování ten, kdo nezápasí øádnì“ (2.Tim 2,5). V duchovním svìtì není nic „neutrální“ – kdo vede
zápas nezákonnì, a tím spíše ten, kdo jde pøímo proti zákonu,
toho korunuje sám satan znamením Kainovým. Rozkolníci si
myslí, e oni zápasí za Krista, avšak kdyby byl Kristus v nich,
s nimi a u nich, pak by tedy tento „Kristus“ bojoval s Církví,
„Kristus“ by zápasil s pravým Kristem. Opravdu zrádce, který
pøebìhl do stanu nepøítele a byl zabit pøi boji proti svým, obdrí
po smrti odmìnu? Co s ním uèiní?, – pochovají ho s poctami
nebo ho vyhodí ven jako zdechlého psa, aby neposkvròoval
spoleèný hrob a neleel spoleènì s tìmi, kteøí zùstali vìrni své
pøísaze?
Muèedník za Krista se v øeètinì a nìkterých dalších jazycích
nazývá „svìdkem“. O èem mùe svìdèit muèedník-rozkolník?
O tom, e jeho boj proti Církvi trval a do samé smrti? O své
pýše, úporné a pevné jako kámen? O dokonaném odpadnutí od
Církve, které se stalo nezvratným a nepøekonatelným jako propast? Smrt limuèedníkù – to je ztráta veškeré nadìje, je to køik
bezvýchodného zoufalství.
Sv. Kyprian uvauje: Je-li nejvìtším pøikázáním láska k Bohu
a k lidem, tak tím nejvìtším høíchem je rozdìlení, nebo tím
se nièí láska. Duchovní láska se uskuteèòuje pouze v Církvi, je
je obrazem nebeského Království a cestou k nìmu. I ve svìtì existuje láska, leè nikoliv duchovní, nýbr vášnivá a emocionální. Taková
láska, která se nezakládá na blahodati, ale na deformované lidské duši, je nejistá (nepevná) a nepøedvídatelná. I kdyby byla
jakkoliv mocná a intenzivní, nikdo nemùe zaruèit, e taková
láska — zablesknuvší se na obloze podobnì jako padající hvìzda — neuhasne beze stopy. Jak èasto se stává, e tìlesná a duševní láska se neoèekávanì zmìní na lhostejnost, nezájem (chladnost) nebo nenávist! Proto dí almista: „Kadý èlovìk je lháø“
( 115,2 v LXX), kadý èlovìk je nestálý; dokonce i vznešení lidé,
kteøí jsou pøíkladem pro mnohé, podléhají kolísání a nevìrnostem.
Køesanská láska – to je láska duchovní, je dle slov ctihodného
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avvy Dorotheje „vidí v kadém obraz Kristùv“; taková láska je
moná pouze pøi spolupùsobení blahodati. Rozkol – to je høích
proti duchovní lásce. U rozkolníkù mohou být støípky lásky —
na duševní úrovni — jako trosky zhroucené budovy. Podobnou
duševní láskou, které není cizí milosrdenství a soucit, oplývají
mnozí svìtští lidé, ba i ti, kteøí jsou od Boha velmi vzdáleni; její
projevy mùeme nalézt ve všech svìtových náboenstvích, jene takováto láska se docela dobøe snáší s høíchem a s vášnìmi.
Kristus pøinesl na zemi oheò jiné lásky, bez ní jsou — podle
názoru bla. Augustina — „svìtské ctnosti pouhými nablýskanými neøestmi“14. Aby sv. Kyprian ujasnil, co je to køesanská
láska, obrací se k tomu místu 1. listu sv. apoštola Pavla ke Korintským, které theologové nazývají hymnou lásky: „I kdybych
mìl … víru, take bych mohl hory pøenášet, ale lásky bych nemìl, – nic nejsem. A i kdybych rozdal všechen majetek svùj
a odevzdal své tìlo ke spálení, leè lásky bych nemìl, nikterak
mi to neprospìje“ (1.Kor 13,2—3).
Ctnosti bez lásky se podobají mrtvolnému svìtlu Luny, které
nepøináší teplo a ivot; takové ctnosti nevycházejí ze srdce,
a proto se nedotknou srdce druhého. Èlovìka, který vykoná
hrdinský èin, ale nemá lásku, èlovìka, který jako by mìl srdce
vyjmuté, si mono váit, ale nelze ho opìtovanì milovat. Duchovní láska – to je jediný jazyk, který je slyšen na Nebesích.
Apoštol Pavel vypoèítává hlavní vlastnosti a znaky duchovní
lásky. První z nich je trpìlivost. Duchovní láska odsuzuje sama
sebe na køí, protoe ani neoèekává nic kromì køíe. V tom je
pramen její síly a moci, v tom je její nejvyšší radost; ne nadarmo
øíkal sv. Jan Zlatoústý: „S Kristem je dobøe dokonce i v pekle.“
Duševní láska se obává utrpení, a proto je vdy neklidná a vzrušená. Láska duchovní ale vidí vnitøní smysl utrpení – spatøuje
v nìm oheò, který vyíhá z duše høích, jen se do ní zahryzl jako
rez. Kalich strastí pøijímá jako z ruky Pánì. Poryvy vìtru uhasí
14
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malý ohýnek svíèky, ale rozdmychají plameny hranice. Duchovní láska se zkouškami nezmenšuje nýbr prohlubuje.
„Do jaké doby budeme trpìt?“ otázal se uèedník svého avvy,
poustevníka a askety. Ten na nìho s údivem pohlédl a odvìtil:
„Co trpìlivost má nìjakou lhùtu? Musíme snášet všechno a
do samé smrti.“ Pohlédneme-li nezaujatì, jak zaèíná rozkol,
mùeme spatøit, e uprostøed základních pøíèin je ochabnutí
a ztráta trpìlivosti, zranìná sebeláska, aloby na nespravedlnost, nedostatek pøání nést svùj køí. Tady se trápení, která nevyhnutelnì
zakouší kadý èlovìk, pøipisují pouze zlé vùli okolních lidí.
Prvé trhliny, z nich se rozevøe propast rozkolu, to je reptání
pøecházející do osoèování a nenávisti k poslušnosti.
„Láska … je milosrdná“ (1. Kor 13,4), lituje všechny tvory Boí,
všechny jakoby chová ve svém srdci, vidí svìt v jeho hlubokém
pádu, a proto tiše pláèe nad veškerým stvoøením, jako nad podivuhodným chrámem, který leí v rozvalinách. Srdce takového
milosrdného èlovìka je podobné rozehøátému vosku; milosrdný od sebe neoddìluje druhé, cizí utrpení proívá jako vlastní.
Proto i sv. Jan Zlatoústý má zato, e „široké je pøikázání o milosrdenství“ – nejene dává monost slouit lidem, a u se ten, kdo
prokazuje milosrdenství, nachází v jakékoliv pozici, ale toto pøikázání navíc rozšiøuje srdce èlovìka a prohlubuje jeho ivot.
ivot toho, kdo nemá milosrdenství, stává se mdlým a chladným; takový èlovìk, který se ohrazuje od cizího utrpení, ohrazuje sebe od Boha.
Rozkol je vzpoura, a kadá vzpoura je ve své podstatì krutá
(bezohledná). Kde je vzpoura, není milosrdenství – tam se rozbíjí, boøí a nièí. Milosrdný èlovìk miluje dokonce i své nepøátele
a pøeje si pro nì spásu; rozkolníci povaují za nepøátele všechny,
kdo nejsou spolu s nimi. Svùj protest, zaloený na rivalitì,
nazývají spravedlností, jene spravedlnost bez lásky neexistuje.
Protest rozkolníkù – to je le skrývající se pod maskou pravdy.
Rozkolníci jsou pøipraveni odevzdat celý svìt (kromì sebe)
prokletí (anathemì).
„Láska se nevynáší“ (1.Kor 13,4) – jenom v pøípadì, zeslábne-li
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láska, jsme schopni se povaovat za lepší ne druzí. Sv. Øehoø
Nišský psal, e my a naši bliní – to jsou dva obrazy, líbí-li se
nám jeden, nevidíme krásu druhého; jestli se líbíme sami sobì,
pøestáváme vnímat hodnotu, pøednosti a ctnosti druhých lidí;
avšak vidíme-li sami sebe nemocného a ponoøeného do bahna
(hnoje) høíchu, pak se nám zjeví ctnosti bliních – jako krása
druhého obrazu. Kdo se vyvyšuje, kdo sebe staví výše ostatních, takový shlíí na lidi — tak øíkajíc — s výše a lidé se mu jeví
jako malincí, jako by byli ve srovnání s ním trpaslíky.
Rozkolníci se ve svém snìní a touhách vyvyšují nad Církev, je
se jim zdá být mraveništìm, do nìho se nevejdou; chtìjí toti
postavit vznešený impozantní chrám na základech své „moudrosti“ a svých „ctností“. Závist rodí øevnivost, a rivalita – válku.
Nakonec zùstane jen jeden cíl – dokázat svoji (domnìlou) pøevahu (nadøazenost) nad ostatními. Kadý rozkol je nárokováním
duchovního elitáøství, je to víra ve své výjimeèné schopnosti
a svou vlastní vyvolenost.
„Láska se nepyšní…“ (1.Kor 13,4) Jestli je „vynášení se“ zaloeno
na soupeøení a vyaduje si neustálé „vítìzné“ srovnávání sebe
s jinými, pak satanská pýcha nepøipouští dokonce ani existenci
dùstojného soupeøe. Jedná se o to, e se cítím nesrovnatelným
s druhým. Pýcha – to je samozboštìní, pøi nìm se èlovìk stává
souèasnì idolem i obìtníkem svému do nekoneèna rozepjatému
egu – všepoírající sebelásce. Má-li láska antipod, pak je jím pýcha. Dva bohové nemohou být, proto pyšný Boha buï odmítá
nebo nenávidí. Pyšnému se (podobnì jako satanu) zdá, e je
v podstatì boský, anebo (jak tomu bylo u Adama), e ho Bùh
pøipravil o jeho práva…
Pyšné srdce nemùe pøijmout blahoda. Pyšná mysl má zato, e
nepotøebuje Boí pomoc. Pyšná duše není schopna milovat
svého Stvoøitele. Pyšný nenávidí svého dobrodince a odplácí
mu za dobro zlem – zvláštì kvùli tomu, e nechce nikomu být
vdìèný. Pomoc od druhých pøijímá jako svìdectví své slabosti,
a tudí neodpouští dobro, které mu nìkdy bylo prokázáno.
Rozkol je dílem pýchy, proto pyšný cítí v rozkolu spøíznìného
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ducha. Pod zpùsobem boje za spravedlnost se mstí své Matce —
Církvi — za ta dobra, která od ní dostal. Satan nenávidí lidskou
duši, protoe ji Hospodin miluje jako svùj obraz a podobu.
Satan bojuje s Bohem v lidském srdci, mstí se Bohu za svoji
poráku tím, e lapá do svého temného království lidské duše,
které byly stvoøeny pro Nebe. Rozkol je skrytou mstou Bohu
skrze boj s Církví, Nevìstou a Milovanou Boí. Pochází-li sedm
hlavních vášní ze slabosti lidské vùle, tak osmá v poøadí (ale
prvá významem) — pýcha — je zaèátkem høíchù a láskou ke
høíchu. Všechny høíchy dávají v lidském srdci místo ïáblu, ale
høích pýchy èiní samotnou duši ïáblu podobnou.
„Láska … nejedná neèestnì (neøádnì, nepøístojnì, neslušnì)“
(1.Kor 13,4—5) (Nedìlá nic neøádného.) Øád – to je poøádek a místo. Èlovìk je osobou s morálnì-duchovní autonomií a moností
svobodné vnitøní volby a zároveò je èlenem Církve. V tomto
ivoucím duchovním organismu zaujímá kadý køesan své
místo, kadý plní své povinnosti a nese svou odpovìdnost.
Øád – to je zákon a struktura — èi, jestli chcete — systém, bez
nìho nemùe existovat ádné organisované spoleèenství: ani
Církev ani stát ani armáda ani rodina.
V almu Davidovì se píše: „Stanula Královna po pravici tvé,
odìna jsouc v pøekrásný zlatý (zlatem protkávaný, mnohobarevný) odìv“ (alm 4,10; círk-slov. pøekl.). „Po pravici tvé“ (na pravé
stranì Nebeského Otce) – tím se vyjadøuje Boské dùstojenství
Církve. Podle slov sv. Basila Velikého rùznobarevné odìvy vyjadøují mnohé zpùsoby sluby v Církvi, kde doplòuje druh druha – jako se hudební akordy slévají v jednom souzvuku, leè falešná nota zpùsobí disonanci. Vlastností a projevem ivého
organismu je jednota. Zlatem se lesknoucí øízy vyjadøují blahoda
Svatého Ducha, který pøebývá v Církvi; prostøednictvím blahodati se lidská duše stává podobenstvím Církve a rukou nevytvoøeným chrámem. Blahoda se dává všem èlenùm Církve –
podobnì jako se jednou krví sytí všechny tkánì lidského tìla.
Odìv Královny pøekypuje barvami, jimi je protkán – kadý
èlovìk na svém místì mùe dosáhnout cíle køesanského ivota – spásy, pøed kadým shodnì je otevøena cesta k dokonalosti.
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Princip struktury nebeské i pozemské Církve – to je hierarchie,
a proto se zbonost projevuje pøedevším vztahem k hierarchii,
která musí zùstávat nepohnutou a neporušenou, aby Církev
byla ivou. Hierarchii je mono srovnat s nervovým systémem,
prostøednictvím nìho se uskuteèòuje jednota lidského organismu, kontroluje se pohyb kadé kùstky a koordinují se fyziologické procesy; buòky a tkánì, které jsou vytreny z tìla, jsou
odsouzeny k rozkladu – mìní se na hnilobu a zápach.
V pøírodì, která nás obklopuje, nevidíme chaos, nýbr poøádek – fyzikální a energetické struktury, je jsou podøízeny pøesným zákonitostem. Kdyby jen jediná hvìzda èi planeta zmìnila
svou cestu èi dráhu, mìlo by to za následek celý øetìzec katastrof v kosmickém systému. Atomový jaderný výbuch s jeho
ohromnou nièivou silou a radioaktivním záøením – to je následek umìlého narušení vnitøní struktury atomu. Makro- i mikrokosmos pøedstavují z pohledu inenýrsko-materialistického
jeden dokonalý mechanismus. Neoduševnìlá matérie se podøizuje zákonùm, které jí dal Stvoøitel, avšak rozumné stvoøení,
èlovìk, urèený pro vìènost, povstává proti duchovním zákonùm, rozbíjí strukturu Církve, pro kterou byl stvoøen svìt.
Zlá vùle obrací rozum ve zbraò, kterou èlovìk nièí sebe samotného.
Pomozme si opìt pøímìrem k lidskému organismu: rakovinový
nádor – to jsou buòky nezpùsobné podøídit se systému, vymkly
se z øízení a kontroly a staly se agresivní vùèi sousední zdravé
tkáni. Tyto nemocné buòky, kdy se oddìlily od ivotní jednoty,
staly se nepøáteli a vrahy organismu, který je jejich pùvodcem.
Rozkolníci, pøijavše duchovní ivot v Církvi a od Církve, povstali proti ní a jsouce sami odsouzeni k duchovní smrti, snaí
se svojí lí — pøesnìji: rakovinovými metastázemi — znièit
i další duše.
„Láska … se nedá vydrádit (nevzpouzí se)“ (1.Kor 13,4—5). Ap.
Pavel nepíše: „Nehnìvejte se,“ protoe existuje i svatý hnìv, který je obrácen proti ïáblu a høíchu, hnìv jako strá duše. Jene to
není afektovaný cit, zatemnìlá mysl, není to vášeò, je opíjí èlovìka, není to rozkoš z rodící se vrady a z pøedstavy msty. Svatý
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hnìv nenarušuje duchovní pokoj èlovìka, ale ohrazuje jej od nièivého pùsobení høíchu. Duševní hnìv pochází z toho, e èlovìk nenachází monost uskuteènit své pøání. Svatý hnìv vidí svého nepøítele v høíchu – kdy èlovìk naruší Boí vùli, a v ïáblu – jakoto
ve vtìlení høíchu. Duševní hnìv je obrácen proti lidem; vlastností duševního hnìvu je chronická podrádìnost (vzpurnost),
co èasem pøechází v zuøivost (vztek). Duše takového èlovìka je
podobná zanícené ránì, u které pouhý dotek vyvolá bolestivé
køeèe.
Rozkol zápasí nikoliv proti metafyzickému svìtu zla (jakoby na
nìj zapomínal èi jej opomíjel), nýbr s lidmi a jim pøipisuje
všechny potíe a neštìstí. Pro rozkolníky je charakteristický jeden rys: nemohou klidnì rozebrat problémy a naslouchat tvrzení, které je v rozporu s jejich mínìním, neustále se vrhají do boje,
k odsuzování èi posmìchu, jako by chtìli na spolubesedníka
vylít vše, co se nahromadilo v jejich duších; bohuel je to však
jen vzpurnost (rozdrádìnost).
„Láska nikdy nepomíjí“ (1.Kor 13,8 círk.-slov. pøeklad). Podle slov sv.
Kypriana láska „vdy zùstane v Království (nebeském), vìènì
tam bude pokraèovat v jednotì bratrského svazku. Nesvár
nemùe být hoden Království Nebeského15 … Nebude patøit
ke Kristu ten, kdo vìrolomnou neshodou porušil lásku Kristovu – ten, kdo nemá lásku, nemá ani Boha.“ Sv. Kyprian poukázal na jednu z hlavních pøíèin rozkolu – zeslábnutí (ochabnutí) lásky. Je to umrtvenost srdce, která zrodila farizejství s jeho
formalismem a dvoutváøností. To je falsifikát svatosti a vnitøní
odcizení se od Boha; je to maska zbonosti. Jeden theolog pravil,
e ïábel – to je padlá mysl; ïábel nemá ani duši, ani srdce; místo
duše je v nìm temný plamen pekla, místo srdce – prázdno,
chladné jako led.
Rozkol – to je ochromení (paralýza) srdce, dokonèená pýcha,

15

Myslí se hlavnì spory èi rozbroje s bratøími ve víøe, uvnitø Církve; pozn.
pøekl.
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zoufalství (šílenství) povstavší Jitøenky16. Jestli se dávní farizeové povaovali za poskvrnìné pouhým dotykem èlovìka, který
nepatøil k jejich sektì, tak rozkolníci — novozákonní farizeové — se povaují za poskvrnìné ji samotnou Církví Kristovou,
která posvìcuje svìt.
Sv. Kyprian pronáší slova, která zní podobnì jako alující hlas
proroka Eliáše: „Kdy se (rozkolník) nazývá køesanem17, je to
stejnì livé, jako kdy ïábel sebe èasto nazývá Kristem.“ To
znamená, e rozkolník je horší ne pohan a nevìøící – ti se narodili jako chudí, ale rozkolník mìl Království a ztratil je, mìl
knìství a zradil je. Sv. Makárij slyšel od andìla, e nejstrašnìjší
muka jsou v pekle pøipravena pro smilné (svévolné) knìze a pokrytecké (licomìrné) mnichy; jene „smilstvo“ bylo v øeèi prorokù synonymem pro odpadnutí od pravdy18. Mnich, který porušil své sliby, to je pøedevším mnich, který odmítl církevní vládu
(slib poslušnosti); nejvyšším stupnìm tohoto høíchu pak je povstání proti episkopovi. Rozkolník livì nosí jméno køesana; to
znamená, e vdy, kdy rozkolník nazve sebe tímto jménem,
le; kdy se nazve sluebníkem Boím, tak je to pokrytectví;
i modlitba rozkolníka se mu stává høíchem (dle slov almisty, alm
108/109,7). Rozkolníka nelze nazvat køesanem, stejnì jako mrtvé tìlo
nelze nazývat èlovìkem.
Kdy Pán posílal apoštoly kázat, daroval jim zázraènou moc
uzdravovat nemoci, køísit mrtvé a vyhánìt démony. Pøi návratu
uèedníci s radostí vyprávìli Kristu o projevech Boské síly a o
zázracích, které vykonali. „Pane, i bìsové se nám podøizují“ (Luk
10,17), volali v úasu. Kristus však odvìtil: „Z toho se neradujte … ale radujte se z toho, e vaše jména jsou zapsána na nebesích“ (Luk 10,20). Spolu s kadým jménem zapsaným v nebi
musí být uvedeno i další jméno: køesan. Podle slov sv. Kypriana
je pro rozkolníky jméno „køesan“ ztraceno, co znaèí, e jejich
16
17
18
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Myslí se: vzpoura lucifera; pozn. pøekl.
Slovo køesan vzniklo odvozením od jména Kristus; køesan tedy znamená –
ten, kdo je Kristùv; pozn. pøekl.
Viz výroky prorokù ve Starém zákonì: Hospodinu nevìrný Israel „smilní“
s cizími bohy; pozn. pøekl.
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jména jsou vyškrtnuta z Knihy ivota. Ztratit jméno – to znamená ztratit své dùstojenství, svoji tváø.
Pøipomeòme: v Apokalypse se praví, e „drak smetl svým ocasem
tøetinu hvìzd“ (Zjev 12,4). (Drak je satan, jeho hlava – pýcha; hadí
ocas draka – le, hvìzdy svrené s nebes – andìlé následující satana.) Nyní tento „dávný drak“ zbavil jména „køesan“ rozkolníky, kteøí ho následovali. Uloupil jména „knìz“, „mnich“,
„køesan“, ale místo nich napsal v knize smrti, která je opatrována v podzemí pekla, spolu s jejich jmény jméno jiné: „odpadlík“.
Kolikrát rozkolníci ètou „Vìøím …“19, tolikrát lou; kolikrát se
v modlitbì nazývají „sluebník Boí“, tolikrát pøipomínají Nebi
svou vìrolomnost; kolikrát se nazývají køesany, tolikrát vykonávají køivopøísenictví. Sv. Kyprian píše, e aèkoliv satan nazývá sám sebe Kristem, je to pøece le a klamání, o nìm pravil
Pán: „Mnozí pøijdou pod mým jménem…“; (mnozí øeknou:)
„Hle, tady je Kristus … (ale) nevìøte (jim)“ (srovn. Mar 13,6,21).
(Hleïme, i rozkolníci nazývají sebe køesany, ale odstoupivše
od Církve, odpadli od Krista, a proto se stali uchvatiteli cizího
jména.)
Kdy pohanské soudy poadovaly po køesanech, aby uvedli
svá jména, mnozí muèedníci na to odvìtili pouze: „My jsme
køesané.“ Pøed jménem „køesan“ (jakoto uèedník Kristùv
a úèastník Svatého Ducha) blednou všechna lidská jména jako
hvìzdy pøed svìtlem slunce. Pán pravil: „Radujte se z toho, e
vaše jména jsou zapsána na nebesích,“ a sv. Kyprian nám zjevil,
e rozkolník ztratil jméno køesana: „Jako ïábel není Kristus,
i kdy podvádí jeho jménem, tak za køesana nemùe být ctìn
ten, kdo nepøebývá v pravdì jeho Evangelia a víry.“
V koncentraèních táborech, aby psychologicky zdeptali vìznì,
zbavovali je jejich lidských jmen a nazývali je èíslem, které mìli
pøipevnìno na krku. Rozkolník sám sebe zbavuje nejvyššího
19

Niceo-caøihradský symbol víry; pozn. pøekl.
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ze všech jmen na zemi – jména „køesan“. Èíslo na krku oznaèuje, e pro vìznìného jsou dveøe do svìta zavøeny, e je zbaven
svobody, e se stal èlovìkem-vìcí. Pro rozkolníka znamená
ztráta jména køesana, e je pro nìho zavøena brána do Království nebeského; a pokud on sám sebe køesanem nazývá, pak le
a krade toto jméno. V principu je rozkolník „luciferníkem“,
protoe zopakoval odpadnutí lucifera.
Spolu se jménem køesana ztrácí rozkolník vše, co v Církvi
získal, a vychází z Ní nahý, jako bìs. Jak je známo, tak satan
zavlekl do rozkolu tøetinu andìlù. Jména rozkolníkù, kteøí následovali satana, a u se vztahují k jakékoliv (historické) dobì,
mizí a hasnou jako padající hvìzdy. Spravedlivým Boím soudem jsou navdy vymazána z vìènosti.
Sv. Kyprian praví, e rozkolníci ztratili to nejdùleitìjší – lásku,
tedy to, co je srdcem Evangelia. Celé svaté Písmo se vejde do dvou
pøikázání: lásky k Bohu a k lidem. Rozkolníci nemohou naplnit
prvé z nich, jeliko Boha je mono milovat pouze v Duchu Svatém. Láska duševní, neklidná (horoucí), neoèištìná od „krve
a tìla“ (srovn. 1.Kor 15,50), naplòující mysl touhou a srdce temnou
rozkoší, je nehodná Boha. Jestlie skrze odmítnutí Církve odmítneme Svatého Ducha, není mono v tu samou dobu milovat
v Duchu Svatém Boha – to je sebeklam.
Stejnì tak není moné duchovnì milovat èlovìka a zavrhovat
pøi tom Církev. Církev i lidská duše jsou podobou svaté Trojice;
pøièem Církev je ideální podobou, ale duše je monou podobou. Spojení èlovìka s Církví je pøiblíení jeho duše k ideálu,
Církev se zrcadlí v jeho duši.
Mohou nám namítat, e i u rozkolníkù se vyskytují takové
ctnosti jako almuna, pomoc chudým a péèe o nemocné20. Milosrdenství rozkolníkù se však èasto omezuje na jejich spoleèenství a na to okruhy lidí, které chtìjí pøitáhnout k sobì. Dobro
rozkolníkù má buï racionálnì-vypoèítavý nebo emocionál20
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nì-duševní charakter. Kdy se rozkolníci pøesvìdèí, e èlovìk
nepodlehne jejich pøesvìdèování, pak se jejich „dobré skutky“
mìní v chronickou nepøízeò nebo lhostejnost. Soucit s nešastnými se rychle vypaøí. „Nechcete být spolu s námi, tak a vám
pomùe vaše Církev,“ øíkají jakoby se skrytou zlopøejícností.
Duchovní láska, která objímá všechny, nezávisle na národnosti,
vyznání a jiných rozliènostech, je pro rozkolníky nedostupná.
Ztrativše Církev, ztratili schopnost køesanské lásky – stala se
pro nì vnitønì cizí a nepochopitelnou. Proto øíká sv. Kyprian, e
v rozkolu se na lásku dokonce ani nemyslí.
Píše: „…nemohou pøebývat s Bohem ti, kteøí nechtìjí být
jednomyslní (svorní) v Církvi Boí.“ „Pøebývat s Bohem,“ to
znamená být v Boí blahodati. Zde na zemi je duše sjednocena
s blahodatí — a to dokonce i u svatých — doèasnì, tak jako se
napøíklad sjednocuje ár s rozhaveným elezem; a proto je
mono blahoda ztratit. V budoucím ivotì bude blahoda sjednocena se spasenými na vìky a bytostnì21: neslitì s jejich pøirozeností, leè neoddìlitelnì od ní.
V budoucím ivotì u nemùe být blahoda ztracena, naproti
tomu však jen stálé získávání a vzrùst (stoupání) v ní je vìèným
pøibliováním se obrazu k jeho Pøedobrazu, podoby k jejímu
nekoneènému Ideálu, to je vìènì pokraèující pohyb k Bohu,
pohyb, který nemá konce, protoe Boství je absolutní a nevyèerpatelné.
Èlovìk se stal rukou nevytvoøeným chrámem Boím, avšak kvùli
tomu musí podrobovat svùj rozum uèení Církve, která má mysl
Kristovu22, své srdce odevzdat (pokoøit) blahodati, která pøebývá v Církvi nazývané v Písmu svatém „Nevìstou Kristovou“
(vìènou láskou Krista). Církev má Ducha Kristova, který v ní
pøebývá jako v Kristovì mystickém Tìle, a proto ten, kdo zavrhuje Církev, zavrhuje Krista. Mimo ivého Krista není moná
spása pouhou lidskou askezí a dodrováním pøikázání; ano, ani
21
22

Tj.: co se podstaty týèe; pozn. pøekl.
Viz ap. Pavel: 1.Kor 2,16
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pøikázání mimo Církev naplnit nemono – pøestanou být faktorem vnitøního ivota èlovìka a stanou se vnìjším formálním
pøedpisem.
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Díl IV.
Sv. Kyprian píše, e rozkolníci „i kdyby byvše odevzdáni (na muèení), shoøeli v ohni … nebo vypustili svého ducha, byvše pøedhozeni
k serání šelmám, stejnì ani to se pro nì nestane korunou víry, ale bude
to trestem za vìrolomnost – nebude to slavným završením zboného
zápasu, ale exitem zoufalství“. I kdyby rozkolníci vytrpìli ty samé
strasti, jako køesanští muèedníci v dobách pronásledování od
pohanských císaøù, i kdyby je upalovali na pomalém ohni anebo
je házeli na roztrhání divoké zvìøi, pøesto se jim jejich krev
nestane královským pláštìm vítìzství; oheò poírající jejich tìla
nemùe oèistit srdce od høíchu duchovní pýchy; zuby šelem
nejsou pro nì znakem spasených, pøed ním cherubín støeící
bránu Edenu spustí svùj meè.
Muèednictví – to je neotøesitelná peèe vìrnosti. Jene rozkolníci
se ukázali být a do krve a smrti vìrnými høíchu odpadlictví,
co znamená vìrnými – satanu. Ïábel – to je sebevrah; a jeho
existence – to je vìènì trvající smrt. Rozkolník — neobrátí-li
se — je také sebevrahem, protoe zopakoval høích ïábla –
odpadnutí od Církve. Muèednictví není pro rozkolníka druhým
køtem, ale smrtelnou agónií a zaèátkem vìèných muk. Pro nìho
by bylo menším zlem, kdyby se v dobì pronásledování zøekl
své víry – odøekl se svého falešného obrazu Krista (ve skuteènosti antikrista, jen si pøi svém boji s Církví pøisvojil jméno
Kristovo). Moná, e by odpadlík od Církve v prùbìhu dalšího
ivota pøinesl pokání z høíchu rozkolu, a potom z høíchu modláøství23; moná by pokoøil svého ducha a smíøil se s duchovní
Matkou – Církví, kterou døíve uráel (hanìl), jako by byla smilnice, které plival do tváøe slova klevet. Kdy však rozkolník
pøijme smrt kvùli svému livému vyznání, je s hrdì vztyèenou
hlavou poslán do podsvìtí na hostinu ïáblovu. Ze skonu mu23

Zøeknutím se falešného „krista“ by toti vyhovìl pohanským
pronásledovatelùm, a proto by mìl høích modláøství (poklona idolu),
z nìho by pøi vstupu do pravé Církve také musel èinit pokání; pozn. pøekl.
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èedníkù se radují andìlé a jejich duše nesou do rajských pøíbytkù; leè od muèednické smrti rozkolníka se odvracejí jako od
provazu, na nìm se obìsil Jidáš.
Mùe-li být pøíjemný Bohu ten, kdo by svými ústy oslavoval
Krista a souèasnì vbíjel høeb rozkolu do Jeho Tìla – Církve? Co
se mùe líbit králi ten, kdo se klaní vládci, a v ten samý èas
nestydatì roztrhává odìv jeho nevìsty? Opravdu bude vyznamenán voják, který obrátil zbraò proti svým soudruhùm?
Sv. Kyprian píše: „Podobný takovým mùe být usmrcen, ale
nemùe být korunován.“ Mnozí kráèí na smrt pro své livé
ideje, a ještì více je tìch, kteøí hynou kvùli svým vášním. U rozkolníkù jsou tyto dva høíchy spojeny – dávají svùj ivot za svùj
falešný oltáø livého boha zbudovaný za hranicemi království
Církve; rozkol jim však skýtá monost realizovat i tu nejvraednìjší vášeò – duchovní pýchu. Rozkolník umírá bez lásky
k Bohu, bez lásky, která je oním zázraèným kvìtem rostoucím
na koøeni pokory; rozkolník umírá a pyšní se pøi tom sám
sebou. Korunou opravdových muèedníkù je Boí blahoda. Blahoda a vìrolomnost však nemohou být vzájemnì spojeny.
Kupole køesanského chrámu symbolizuje duchovní Nebe, proto jsou v ní èasto vyobrazeny hvìzdièky rùzných velikostí. Duše
toho, kdo opovrhuje Církví a opustil její krov, je na vìky zbavena nadìje, e by mohla být mezi tìmito hvìzdami v duchovním
Nebi. Jako není mono být spasen bez Krista, tak není moné
dojít spásy bez Církve. Kdo si myslí, e svým duchovním zápasem (askezí) a horlivostí nahradí blahoda, je podoben èlovìku,
jen si myslí, e se máváním rukou mùe povznést k obloze.
Sv. Kyprian poukazuje na Spasitelova slova, e v lásce k Bohu
a k lidem je jakoby zkráceno celé Písmo svaté, a tím nám odkrývá morální propast rozkolu. Kategoricky tvrdí, e v rozkolu
nemùe být láska, protoe opravdová láska usiluje o jednotu:
„Jakou zachovává jednotu, jakou opatruje lásku nebo o jaké
lásce pøemýšlí ten, kdo se nechá opanovat návalem sporu,

50

Pád pyšných

rozdìlí Církev, nièí víru, pohoršuje svìt, vykoøeòuje lásku,
poskvròuje Tajiny24?“
Pýcha vysušuje lásku. Rozkolník se ustanovil za soudce nad Církví
a vynesl pro ni tvrdý rozsudek. Nedávní bratøi ve víøe se pro
nìho náhle stali „hloupými (neznalými) a pomýlenými“. Láska – to je zvláštní dar Boí blahodati; kdo ztratil blahoda, ztratil
pravou lásku. Znovu opakujeme: rozkolník povauje za lásku
svoji zanícenou fantasii, rozproudìnou krev a vášnivé emoce,
ale o duchovní lásce nemùe mít — dle slov sv. Kypriana — ani
ponìtí.
Svatí Otcové nazývali pyšného satana „dávným zlem“; sv. Kyprian témìø tými slovy mluví o rozkolnících: „Kdysi dávno … zaèalo toto zlo,“ a apoštol Jan Theolog ve svém listu píše, e pøedstavitel jedné z køesanských obcí byl zachvácen pýchou do té
míry, e netoliko odmítá jeho samotného (tj. ap. Jana) a jeho
uèedníky, ale dokonce proti nim podnítil pronásledování (3.Jan
1,9—10). Apoštol Juda srovnává lidi, kteøí neudreli jednotu víry,
a lidi, kteøí „zavrhují panstvo a rouhají se vznešeným vládám“ (Jud
1,8; pravosl. pøekl.), s padlými duchy, kteøí opustili svá místa.
I kdy „dávný drak“ s sebou strhl tøetinu andìlù, pøece po této
svìtové katastrofì, je otøásla celým vesmírem, u ani jeden ze
svìtlých andìlù, kteøí zùstali v pravdì, nepadl a nebyl oklamán.
Co se pak týèe lidstva, zlo a høích se na zemi rozšiøují stále více
a peklo uchvacuje do svého bezedného chøtánu stále nové a další obìti. Láska, je lidi sjednocuje, ochabuje, slábne a ztrácí se,
jako potoky uprostøed hnoucích pískù pouštì. Høích nemùe
sjednotit, on pouze rozdìluje, rozmetává, drobí a odcizuje druh
od druha.
Rozkoly a hereze strhávají stále více lidí – podobnì jako pøímo pøed
oèima mohutní lavina snìhu, která se odtrhla z vrcholku hory.
Rozkol se stává jednou z apokalyptických pohrom, hoøkým pohárem zla vylitým na zemi. Zvláštì mnoho rozkolù a rozdìlení
24

Myslí se rozkolnické konání posvátných obøadù; pozn. pøekl.
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bude na konci vìku. Rozkol není jen eklesiologická, nýbr té
psychologická hereze. Sv. Kyprian uvádí slova ap. Pavla: „Nastupují tìké doby … lidé budou milovat jen sami sebe“ (budou sobeètí) (èti 2. Tim 3,1—2) … a dále se vyjmenovávají duševní
vlastnosti odpadlíkù. Jednou z pøíèin rozkolu je zranìná sebeláska. Kadý rozkolník má za to, e je nespravedlivì opomíjen
a uráen (dotèen), e jeho skvìlé schopnosti (obdarování) mu
dávají právo na osobité místo v Církvi, o nì je nespravedlivì
pøipraven. Jene všichni nemohou být najednou prvními – do
køesla pøedstaveného nemohou usednout a vejít se všichni, kdo
si pøejí pro sebe tuto poctu. Samolibý èlovìk nenávidí vyššího
(tj. postavením), závidí tìm, kdo mají rovné postavení, a pøehlíí niší. Ji se ve svém srdci odcizil bratøím, zabil lásku k nim
ještì døíve, ne se stal rozkolníkem.
Slova ap. Pavla o rozvratu lidí v posledních dobách (2.Tim 3,1—9)
vztahuje sv. Kyprian pøedevším na rozkolníky. Rozkolníci, stojící v opozici vùèi Církvi a její hierarchii, jsou podobni egyptským
mágùm Janniovi a Jambriovi25, které faraon (obraz ïábla) poslal
do boje proti Mojíšovi.
Ve 3. kapitole 2. listu „apoštola národù26“ k Timoteovi jsou
podrobnì rozebrány psychologické principy rozkolu, ty vášnì,
které podemílají víru v Církev, podvrtávají ji – jako termiti dùm.
Termiti v ohromných rojích dnem i nocí neustále pod zemí
hryzají základy a dùm, který je navenek velice pevný, se neoèekávanì hroutí jakoby pod vlastní tíhou.
Apoštol Pavel píše, e jsou tito „lidé … ve víøe neumìlí27“ (ve
víøe selhali) (2.Tim 3,8); zde se hledí na víru jako na vnitøní intuici – schopnost proniknout do duchovního svìta a umìní rozeznat v tomto svìtì svìtlo od tmy, pravdu od li.
Mezi rozkolníky a heretiky dávných i souèasných dob byli lidé
oplývající nesmírnou erudicí … Apollinarius oslòoval znalost25
26
27
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mi filosofie, Polychron a Nestorius byli známi osobní askezí,
Árius byl mistrný øeèník, Theodor z Mopsuestie byl známý
exeget atd. Jene ti všichni nebyli zapojeni do vnitøního ivota
Církve, nepokoøili pøed Ní svùj rozum, a tak se nakonec ukázali
podobnými bláznovi, jen sám sobì zasadí ránu ostrým meèem
a myslí si pøi tom, e poráí nepøítele.
Víra, to není jen „summa theologie“, nýbr pøedevším schopnost mít spoleèenství s Bohem, to, co nazýváme kontaktem, který je moný pouze v Církvi a skrze Církev. A u rozkolník oplývá jakýmikoliv znalostmi, je to bezvýznamné – ohlednì víry
bude lhát; podobnì jako èlovìk vládnoucí silným hlasem, leè
zbavený sluchu, kdy zapìje, vydá pouhý køik podobný hýkání
osla. Podle slov apoštola Pavla mají tito lidé „podobu zbonosti, moc její však zapøeli“ (tváøí se jako zboní, ale svým jednáním to budou popírat) (2.Tim 3,5). Apoštol pøedpovídá, e „jejich
bláznovství28 se odhalí pøede všemi“ (2.Tim 3,9). Podle myšlenky
Kypriana Kartagenského rozkol odhaluje toto bláznovství stejnì,
jako vøed indikuje jed, ji obsaený v krvi.
Sv. Kyprian píše: „Pøedpovìzené (apoštolem Pavlem) se vyplòuje, a jak se pøibliuje konec vìku, ji se objevují tací lidé
nastávají takové doby.“ Ze Svatého písma víme o dvou potopách:
vodní (za Noe) a ohnivé, která má pøijít na konci svìta. První
i druhou pøedchází jiná potopa – bezbonosti a høíchu, dosahujících neobvyklých rozmìrù; mono øíci, e se potopa høíchu
zhmotòuje ve svìtových katastrofách a kataklismatech. Pravoslavné chrámy zùstávají jako ostrùvky uprostøed této potopy –
doslova jako vrcholky hor, které ještì ènìjí nad temným bouøícím ivlem. Jene ïábel jako stratég promýšlí plán boje; ïábel
chce narušit hradby pevnosti Pravoslaví zevnitø, proto — opakujeme — rozkol se podobá vzpouøe v obléhané pevnosti, její
obránci se musejí bít nejen s vnìjším, ale souèasnì i s vnitøním
nepøítelem.
Proroctví se naplòují pøed našimi oèima. Události pøedpovìze28

Pošetilost, ignorantství
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né od apoštolù tedy mají posílit naši víru. Kdyby nebylo rozkolù, znamenalo by to, e se apoštolové mýlili, avšak apoštolé
nám jasnì ukázali nebezpeèí, které nás èeká, a pøikázali køesanùm odtahovat se od lidí pøinášejících rozdìlení: „Tìch se
vzdaluj!“ (Takových se straò.) (2.Tim 3,5). „Uprošuji vás, utíkejte
od takových lidí jako pøed smrtelnou infekcí, vzdalujte od
sebe i od vašeho sluchu jejich smrtící hovory, podle Písma
økoucího: ‘…nenaslouchej jazyku bezbonému’ (Sir 28,28),“ praví
sv. Kyprian, biskup kartagenský.
K nemocnému, který je nakaen infekèní smrtelnou nemocí, se
nesmíme pøibliovat ani kvùli lítosti nad ním, k jeho lùku toti
mùe pøistoupit pouze zkušený lékaø, který dokáe pomoci
(je-li ještì nadìje) a pøi tom umí zachovávat patøiènou opatrnost. Jiní lidé nepøinesou nemocnému uitek, ale kdy se pøiblíí, tak se od nìho jenom sami nakazí a dostanou do sebe
neviditelný jed pouhým vdechnutím.
Sv. Kyprian øíká, e je nutné nejen se stranit, ale dokonce utíkat
od kadého, kdo se oddìlil od Církve. Rozkolník je „nepøítel oltáøe,
buøièem proti Obìti Kristovì, zrádce ve vztahu k víøe a svatokrádeník ve vztahu ke zbonosti; nepokorný sluebník …
pøehlíeje episkopy a opustiv Boí knìze, drze si udìlal jiný
oltáø … livými obìmi poskvròuje pravdu Obìti Pánì“ (píše
sv. Kyprian). Dále svatý pøipomíná potrestání, které stihlo rozkolníky starozákonní církve — Korecha, Dathana a Abirona29 —
zaiva je pohltila zemì a ty, kteøí pøijali úèast na jejich rozkolu,
seehl oheò. Pøed tím Mojíš a Áron poveleli národu odstoupit od
stanù (tj. od pøíbytkù) povstalcù; ti, kdo poslechli, byli zachránìni,
ti, kteøí zùstali s nimi, zemøeli (Num 16,1—35)30. Rozestoupivší se
29
30
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Kórach, Dátan, Abíram
Tj. 4. Mojíšova. V 4.M 17,4—5 (èíslování dle èeského pøekl.) se pak píše, jak
z kadidelnic, co zùstaly po zahubených samozvaných knìích, vytepali øádní
knìí výstranou pøipomínku pro Izraelce, aby „nikdo nepovolaný, kdo by
nepocházel z potomstva Áronova (tj. nemající øádné svìcení a ustanovení
v Církvi Boí, viz id 5,4), nepøistupoval a nechtìl pálit kadidlo pøed
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zemì – to je chøtán podsvìtí (tj. pekla), a plamen – to jsou vìèná
muka pekla.
Sv. Kyprian nabádá: „A s námi neotøese a nezmate nás /jejich/
krajní a neoèekávaná vìrolomnost.“ Ten, kdo byl vèera pøítelem, dnes se stal nepøítelem. Ten, s ním jsme vèera stáli spoleènì u prestolu, jej opustil, jako zbìh v dobì války opouští zástavu
svého pluku, pøed ní skládal pøísahu a kterou mìl bránit do
smrti. Ten, s ním jsme nedávno pøijímali ze spoleèného kalicha,
nyní odmítá Tajiny Církve, a strašný Kalich Tajin u pro nìho
není svatý více ne kuchyòské nádobí. Nìkteøí souèasní rozkolníci se obávají mluvit takto pøímo; nìkteøí z nich prohlašují, e
nevìdí, jestli je v Církvi blahoda, jene – proè tedy od Církve
odešli? Další øíkají, e — moná — v Církvi pøebývá blahoda,
ale ménì ne v jejich spoleèenstvu. Jene v takovém pøípadì se
staví na pozici ekumenismu – hovoøí o rozlièných vyznáních jako
o vìtvích na spoleèném kmeni køesanství; tím dìlají to, proti
èemu horoucnì vystupovali a odporem k tomu ospravedlòovali
svùj rozkol – a tak se protiklady setkávají31. V principu však ti,
kteøí odmítli Církev, odmítají tím blahoda, je v Církvi pùsobí,
a proto kdy se odtrhli od prestolu, odtrhli se od Toho, kdo na
nìm pøebývá.
Je-li dobrý èlovìk oklamán kvùli své prostotì, mùe se náhodnì
ocitnout v rozkolu, leè zùstat v nìm dlouho mu nedovolí jeho
vlastní svìdomí – tento tajemný hlas ducha. Takový èlovìk
nevydrí zápach rozkolnických shromádìní – tu duchovní tíi,
ty démonické síly, které nutí duši tesknit a jakoby svírat se
bolestí v pøedtuše vìèné smrti. K takovým lidem se obrací
sv. Kyprian: „Nemùe-li spásná rada rada navrátit na cestu
spásy nìkteré vùdce rozkolu a pùvodce neshod, kteøí setrvávají
ve slepém a úporném bláznovství (nerozvánosti), pak tedy
alespoò vy, kteøí jste byli uloveni kvùli prostodušnosti anebo

31

Hospodinem, nebo dopadne jako Kórach a jeho skupina, jak to øekl
Hospodin prostøednictvím Mojíše.“
Ekumenisté spolu s rozkolníky (právì øecký metropolita Kyprianos
Kucunda, zakladatel tzv. „synodu v opozici“, a jeho stoupenci hlásají tento
podivný „interpravoslavný“ ekumenismus); pozn. pøekl.
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pøivleèeni oklamáním (podvodem, lí) èi obelstìni jakýmkoliv obratným úskokem, roztrhnìte sítì lsti a poznejte pravou
stezku nebeské cesty.“ A je nutné s tím neotálet – tak jako ve
chvíli poáru musí èlovìk opustit hoøící budovu, nepøemýšleje
nad svým jmìním, aby nebyl pohøben pod zøíceným krovem.
Sv. Kyprian píše: „Milovaní bratøi, radím a pøesvìdèuji, aby nikdo … nezahynul.“ Veškerý ivot tohoto biskupa byl zasvìcen
slubì Církvi, boji proti satanským silám za kadou lidskou
duši; il skuteènì pro to, „aby nikdo nezahynul“. Kvùli tomu
pøijal hodnost episkopa, pro to psal listy, které jakoby hoøely
ohnìm jeho vlastního srdce, kvùli tomu nebojácnì vyznával
pravoslavnou víru pøed pohany a pøijal smrt – dosvìdèiv pravdu muèednictvím, „aby nikdo nezahynul“.
Cesta pravoslavného køesana, souèasníka sv. Kypriana, vedla
mezi dvìma propastmi: vlevo – pohanství, hlubina podobná lvové jámì Danielovì, kde se hladoví lvi iví lidskými tìly a èekají
na nové obìti (Dan 6,16 [17]); vpravo – jáma rozkolu, pøikrytá svrchu
vìtvemi a trávou, aby poutník, mysle, e se pøed ním otevírá
louka s kvìty, uèinil veliký krok a spadl dolù. Proto je „hadova
píseò“ rozkolu nebezpeènìjší ne „lvová jáma“ pohanství. Pohanství dávalo jasnou alternativu: buï se odøekneš Krista, nebo
pronásledování a smrt. Jene v rozkolu se zøeknutí Krista koná
„ve jménu Kristovì“. Pohanství oklamává zjevnými smyslnými
høíchy, avšak rozkol oklamává domnìlou spravedlivostí, v ní
nacházejí své naplnìní tajné vášnì: pýcha, neposlušnost, odbojný duch a závist.
Sv. Kyprian srovnává Církev s takovou matkou, která drí u své
hrudi lidské duše, jako dìátka, a krmí je svou blahodatí, jako
mlékem. Rozkolníci vyrvou dìti z náruèe matky a místo mléka
vlévají do jejich úst luè (zlost). Vùdce rozkolu nazývá
sv. Kyprian tìmi, kdo pøebývají ve „slepém a úporném bláznovství“, protoe si jakoby zakrývali své oèi a ucpávají uši, aby
nevidìli a neslyšeli toho, kdo obviòuje jejich høích. Bojí se pravdy, proto ještì ani nevyslechnuvše, u namítají, nedoètou a od-
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mítají. Pøišli o schopnost objektivnì pøemýšlet, stejnì jako pøichází o tuto schopnost èlovìk opanovaný silnou vášní.
Nejvìtší bláznovství (pošetilost) je ztratit Boha, proto Církev ve
svých liturgických hymnech nazývá „blázny“ všechny heretiky
a rozkolníky. Tito lidé jsou „tìlesní32, nemající ducha“ (Jud
1,19)33, i kdy pro svìt mohli být lidmi neobyèejnì talentovanými.
Pán nazval farizeje „slepými vùdci“ (Mat 23,16). Starozákonní i novozákonní farizeové peèlivì bádají nad kadým pravidlem, ale
vidí pouze slovesnou slupku, protoe zapomínají, e princip
všech kánonù, pøikázání a proroctví je láska k Bohu a k lidem.
Pán mluví o vnitøních oèích srdce (Ef 1,18). Oèi víry – to je tajemné
a skryté zøení, to není Pravoslaví vnìjších pravidel (i kdy i ono
je nezbytné), nýbr Pravoslaví srdce, které se tvoøí askezí po
celý ivot, zvláštì zápasem poslušnosti a pokory. Pýcha nenávidí poslušnost; podle slov sv. Jana Kronštadtského „pýcha nemùe
shýbat svoji kovovou šíji pøed kýmkoliv“. „Koho poslouchat?“ táe
se s pøezíravostí ten, kdo má duchovní pýchu. „V naší dobì není
koho poslouchat.“ (Jedinou výjimkou je on sám.) „Koho poslouchat?“ táe se rozkolník. „Jak to, koho poslouchat? Poslouchej
mne,“ odpovídá ïábel. „Kde jsou nyní duchovní otcové!“ volá
rozkolník. „Já jsem dávno tvùj duchovní otec,“ øíká ïábel, èerný
episkop rozkolu.
Sv. muèedník Kyprian píše: „Bùh je jeden a jeden je Kristus,
jedna je Jeho Církev, jedna je víra a jeden je lid spojený do
jednoty tìla svazkem souhlasu.“ Tak vdy vìøila Svìtová Církev. „Jednota se nemùe drobit, stejnì jako se nemùe drobit
jedno tìlo … vše, co se jen oddìlilo od poèátku ivota, ne32
33

duševní
„Pamatujte na slova, která jsou døíve povìdìna od apoštolù Pána našeho
Jeíše Krista; nebo mluvili vám, e v posledním èase budou posmìvaèi
(rouhaèi), chodící (ijící) podle ádostí svých v bezbonostech. To jsou ti,
kteøí sami se oddìlují od jednoty víry a jsou tìlesní, ducha nemajíce. Vy pak,
nejmilejší, vzdìlávejte se (budujte se) na svaté víøe vaší, v Duchu Svatém se
modlíce…“ (Jud 1,17—20)
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mùe … ít a dýchat svým ivotem“ (praví sv. mè. Kyprian).
Jestlie ekumenismus srovnáváme s nádorem èi novotvarem na
tìle, co v urèitém stádiu pøechází v rakovinu, pak rozkol – to u
je rozkládající se tìlo.
Sv. Kyprian píše: „A se nikdo nediví … e dokonce i nìkteøí
z vyznavaèù tam vstoupili (do rozkolu) a následnì pak tak bezbonì a tìce zhøešili.“ Vyznavaèem je ten, kdo trpìl pro víru
v Krista, ale nebyl usmrcen. Tací lidé poívají v Církvi zvláštní
vánosti, jejich hlasu je nasloucháno na snìmech, jejich prosby
za odpuštìní høíšníkùm, zvláštì pøímluvy za pøijetí „padlých“
(zøeknuvších se Krista v dobì pronásledování) do eucharistického spoleèenství, byly hierarchy obvykle brány v úvahu a splòovány; krev vyznavaèù jakoby smývala temné skvrny hanby
„padlých“ a uprošovala Boha o milost k tìm, kteøí Ho zradili.
Avšak „vyznavaèství neosvobozuje od úkladù ïábla a tomu,
kdo se ještì nachází … v tomto svìtì, nepøináší ustaviènou
záštitu pøed pokušeními, nebezpeèími, útoky a ranami (tohoto)
vìku.“
Naproti tomu, høích vyznavaèe se stává zvláštì tìkým, kvùli
tomu, e se stává pøíèinou pohoršení pro mnohé duše – zvláštì
kvùli slávì vyznavaèe jakoto hrdiny víry, který pøetrpìl okovy,
vyhnanství, vìzení a muèení kvùli Kristu. Èím výše se duchovnì povznesl duchovní zápasník (podviník), tím radostnìjší je
pro bìsy jeho pád. Pøedešlé zásluhy neuchraòují rozkolníka
pøed trestem, ale pouze jej násobí. Kdy zaslouilý voják, který
se vyznamenal v bitvì, potom uzavøe domluvu proti svému
pánu, pak ho budou soudit ne jako hrdinu, nýbr jako zrádce.
Sv. Kyprian píše: „On je vyznavaèem Kristovým, ale jen v takovém pøípadì, e skrze nìho není pozdìji posmívána (rouhána)
velikost a dùstojnost Kristova. Jazyk, který vyznával Krista,
nesmí být zloøeèící a svárlivý, nesmí pronášet osoèení a nadávky, nesmí po svých slovech chvály vyvrhovat hadí jed na bratry
a knìze Boí.“
Tady sv. mè. Kyprian poukazuje na høích, který skrytì zmìní
rozpoloení lidského srdce k rozkolu – je to høích odsuzování. Kdy
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se zmìní na vášeò a zvyk, tak pro sebe panovaènì a neustále
vyaduje stále další potravu, a v rozkolu jsou pro nìj pøipraveny ty nejlahùdkovìjší chody. Sluebník svého jazyka nalézá
v rozkolu plnou kuchyò pomluv, kde se v kotlích vaøí — jako
maso — cizí høíchy, hojnì koøenìné klevetami.
„Tento zloèin /rozkol/ je horší ne ten, jeho se oèividnì dopustili padlí (kteøí se zøekli Krista v dobì pronásledování), je
se pozdìji káli ze svého høíchu a prosili Boha zcela dostaèujícím
pokáním. Tito hledají Církev a prosí ji; tamti se Církvi protiví;
tyto mohla do nepravosti pøivést nevyhnutelnost (muèení),
tamty však svobodná vùle. Tady si padlý zpùsobil škodu jen
sám sobì, ale tam vidíme, e ten, kdo se snaí uskuteènit herezi
èi rozkol, táhne pomocí lsti za sebou mnohé. Zde je pád týkající
se jedné duše; tam je nebezpeèí pro veliké mnoství dalších.
Tento èlovìk chápe, e zhøešil, pláèe nad tím a trápí se; jene
tamten je pyšný na svùj høích a kochá se nejvìtšími zloèiny34,
odtrhává syny od matky, odlákává ovce od Pastýøe, nièí Boí
Tajiny, a zatímco padlý zhøešil jednou, tak tamten høeší kadodennì. A nakonec – padlý, který se stane hodným muèednictví,
mùe být hoden i zaslíbení Království; leè tamten, i kdyby
mimo Církev vytrpìl smrt, nemùe dosáhnout odmìny Církve“
(píše sv. Kyprian).
V závìreèné èásti knihy sv. Kyprian vyzývá své stádce k plnìní
pøikázání Evangelia, pomáhat chudým a opatrovat pokoj a jednotu
mezi sebou. Rozkol — jako úder blesku a posel budoucích zkoušek — má probudit vìøící z lenivého spánku (Pøísl 19,15)35. Sítí rozkolu, kterou chce ïábel omotat kolem Církve, jako gladiátor kolem svého protivníka, uloví jenom namyšlence, leè pokorných
se ïábel nemùe dokonce ani dotknout. Pán pøed svým utrpením pravil uèedníkùm: „Pokoj svùj zanechávám vám, pokoj
svùj vám dávám“ (Jan 14,27).
Sv. Kyprian píše: „Do zachovávání pokoje On /Kristus/ zasadil
34
35

Proti Církvi; pozn. pøekl.
„Lenost uvádí do mrákot, zahálèivá duše bude hladovìt.“

59

všechny dary a odmìny svých zaslíbení.36“ Pokoj, láska a jednota je odkazem (dìdictvím) Kristovým. Církev je královstvím
Ducha Svatého – Ducha pokoje, je pokladnicí Lásky Kristovy,
duchovní jednotou dle obrazu jednoty Svaté Trojice. V nejtajemnìjší knize Bible — Písni písní — se pod jménem Nevìsty
rozumí Kristova Církev, ale té lidská duše, která se skrze Církev stává nevìstou Kristovou – Jeho vìènou láskou.
Náleí se ještì jednou zopakovat, e kdyby bylo mono „Knihu
o jednotì Církve“ od sv. mè. Kypriana zkrátit do nìkolika slov,
pak by to byla slova dávného apoštolského výroku (citovaného
i samotným biskupem kartagenským): „Komu Církev není matkou, tomu Bùh není Otcem.“ Kdyby tlukot srdce sv. mè. Kypriana
zvuèel jako øeè k jeho stádci a následníkùm, pak to byl odkaz:
„Láska je v jednotì a jednota je v lásce.“
Archimandrita Rafail
Prosinec r. 1998

Doslov pøekladatele
Pro bezpeènou nadìji, e náš duchovní ivot není klamný a spása je
naší reálnou perspektivou, je prvoøadým pøedpokladem jednota
s konkrétním církevním spoleèenstvím, které je nepochybnou souèástí
Pravoslavné katolické Církve Kristovy. A nemá-li být tato jednota
pouhou iluzí, musí být touto Církví obecnì uznávána; nutné je tedy
eucharistické spojení se svìtovou pravoslavnou církví a potamo s jejími svatými – a u døívìjšími èi dnešními, kteøí jsou v kadém vìku
vìrohodným svìdectvím pùsobení blahodati. O jiné ne eucharistické
(jediné reálné) jednotì nemá v Církvi smysl uvaovat (výjimky, napø.
katechumeni èi kajícníci, jen potvrzují toto pravidlo; k Eucharistii mají
vztah pøípravy), nebo spoleèná Eucharistie potvrzuje sjednocení ve
víøe a jednota ve víøe je vyjádøena spoleènou Eucharistií.

36

Jinak: Kristus ustanovil, e v zachovávání pokoje tkví (spoèívají) všechny
dary a odmìny jeho zaslíbení.

